मङ्िसर
पा
वष २४, अ

१५

क

–१

काशन

२०७२, मङ्िसर १–१५

पूणा

५६१

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड

फोन न. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५१२ (स पादन)
पादन), २५११ (छापाखाना)
छापाखाना), २१३१ ( ब
या सः ४२६२८७८, पो.व.न.
पो.व.न. २०४३८
२०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

)

काशन, स ार तथा स पादन स म त
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय,
याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशी,
जोशी, सव च अदालत
नायव महा याया धव ा ी ठोक
ठोक साद सवाकोट , त न ध,
ध, महा याया धव ाको कायालय अ धव ा ी ल मीदे वी दाहाल (रावल)
रावल) त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन
व र अ धव ा ी नरह र आचाय,
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन
सहरिज
– सद य
े , सव च अदालत
सहरिज ार ी नहकुल सुवद
काशन,
काशन, स ार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचार ह

शाखा अ धकृत ी राजन बा तोला
शाखा अ धकृत ी मनबहादुर कँ ु वर
ना.
ना.सु. ी सर वती ख का
ना.सु. ी अमृत व वक
वकमा
ना.सु. ी ल मण व.क.
स.
स.कं. ी ुव सापकोटा
सापकोटा
क युटर अपरे टर ी अजुन सुवेद
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादुर े
कायालय सहयोगी ी म
े लाल महजन

भाषा व
ब

: उप ा.

ी रामच

फुयाल

शाखामा कायरत् कमचार

ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह

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

सुपरभाइजर

व भ न इजलासह बाट स पादन शाखामा

कािशत नणय / आदे शह

सं य ु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
एकल इजलास
पुनरावलोकन न सा
अ त रम आदे श
ज मा

11
4
11
27
7
13
5
3
2
५
२
९०

ा

भई यस अ मा

अ य
सद य
सद य
सद य
सद य
सिचव

नेपाल कानून प कामा

२०१५ सालदे िख २०६९ साल असोजस म

कािशत

नणयह को सारस
वषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह
मू य





नेपाल कानून प का ब

क

ब

मा छन् ।

.५ ५००।

,

–

पाइने ठाउँ

, सव च अदालत

यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल

सव च अदालत बार एसो सएसन, नेबाए भवन

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

१ वा २, पृ

उदाहरणाथः सअ बुले टन २०७२, म सर

– २,

पृ

....
१

ह

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

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह

एवम् अ य या यक

नकायह का कामकारवाह सँग सेवा ाह ह को कुनै गुनासो

,

सुझाव भए सव च अदालत
रहे को

धान यायाधीशको

,

उजुर र

नजी सिचवालयमा

Toll Free Number

१६६०– ०१– ३३३– ५५
वा

इमेल ठे गाना

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

मू य
मु कः सव च अदालत, छापाखाना

.१५।
१५।–

िवषयसचू ी
.सं.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

िवषय
प /िवप
पृ
संयु इजलास
१-५
सावजिनक मनमितया दस
ु ािधनसमेत िव.
ज गा जोिग दर साह तेली
िखचोला,
घर भ काई
िनकास बाटो
खुलाई
चलन
यवु राज लामा िव. यवु ा तथा
उ ेषण
खेलकुद म ालयसमेत
लागु औषध, नेपाल सरकार िव. शेखर शाही
डाइजेपाम र ठकुरीसमेत
बिु निफन
रामपते र दास वै णव िव. गठु ी
उ ेषण /
सं थान के ीय कायालय,
परमादेश
िड लीबजार काठमाड समेत
नेपाल सरकार िव. धमर न
बहिववाह
खड् गीसमेत
इजलास नं. १
५-७
अिधव ा वु साद भ राई िव.
काठमाड िज ला, काठमाड
परमादेश महानगरपािलका वडा नं. १०
बु नगरि थत नेपाल क यिु न
पाट माओवादीसमेत
उ ेषण / पु षो म े िव. नेपाल सरकार
परमादेश वन तथा भू-संर ण म ालय

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

i

सवारी नेपाल सरकार िव. मे कुमार राई
यान
यान मान नेपाल सरकार िव. जयबहादरु
उ ोग च दसमेत
इजलास नं. २
७-११
िशवकुमार काक िव. अि तयार
उ ेषण दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टङ् गाल काठमाड समेत
गगनदेव यादव िव. ब ीनारायण
करकाप
शाह
स ब ध सीता वाली (पोखरेल) िव.
वु राज पोखरेल
िव छे द
करारको िज ला िवकास सिमितको
कायालय,
प देही,
यथाथ
िस ाथनगरसमेत िव. कृ ण साद
प रपालना
शमा
लागु औषध, अमरावती लङ् गम िव. नेपाल
सेतो हेरोइन सरकार
सवारी नेपाल सरकार िव. मिु राम
यान ब याल
कत य नेपाल सरकार िव. धनवीर सु बा
यान
इजलास नं. ३
११-२८
र च दन नेपाल सरकार, िव. िनरकुमार
ओसारपसार मो ान

24.

पचा बदर
गरी दता
ग रपाउँ
हक कायम,
दता फोड
दता
कत य
यान
कत य
यान
अपहरण र
शरीर ब धक
अदालतको
अपहेलना
िनषेधा ा

25.

परमादेश

18.

19.

20.

21.

22.

23.

26.

27.

28.

29.

िनषेधा ा /
परमादेश
उ ेषण /
परमादेश
उ ेषण /
परमादेश

उ ेषण

दलबहादरु
िमजार
िव.
टलकबहादरु आले मगरसमेत

30.

आयसा खातुनसमेत िव. जयतुन
नेसासमेत

31.

नेपाल सरकार िव. भंगेडी भ ने
रामदेव बढईसमेत
नेपाल सरकार िव. ीमती
राधादेवी म ल
भात भ ने िदनेश के .सी. िव.
नेपाल सरकार
अिधव ा कमल साद इटनी िव.
धानम ी बाबरु ाम भ राईसमेत
रामे र था िव. चाँददेवी निु नया
मह तराज िगरी िव. मालपोत
कायालय, क चनपरु समेत
रामजतन म लाह िव. गोिव द
के वटसमेत
महेशबहादरु िसंह िव. सिु नता
राणासमेत
नरेश डगौरा िव. सश हरी बल
धान कायालय, हलचोक,
काठमाड समेत
वैकु ठ साद
यौपाने िव.
मालपोत कायालय, बारा
कलैयासमेत

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

ii

ज गा नवलिकशोर महतोसमेत िव.
िखचोला भिवछन राय यादव
चलन
िशवकृ ण जापित िव. िक बक
िनषेधा ा
िलिमटेड अनामनगर
ड बरकुमारी सेन ठकुरी िव.
कलङखोला वन उपभो ा
उ ेषण
समूहक अ य मेनक
ु ा शमा
रजालसमेत
िदवाकर िघिमरे िव. िनलकुमार
िनषेधा ा
े समेत
लागु औषध मोह मद नावेद िव. नेपाल
खैरो िहरोइन सरकार
पूणकुमारी िव िव. मालपोत
परमादेश कायालय,
िड लीबजार,
काठमाड समेत
ितषेध / च साद पौडेल िव. िज ला
िनषेधा ा शासन कायालय, बाँकेसमेत
प षो म दाहाल िव. िहमालयन
िनषेधा ा / ु
बक िलिमटेड, के ीय कायालय,
परमादेश
कमलादी काठमाड समेत
नेपाल सरकार वा य तथा
उ षे ण / जनसङ् या म ालय, आयवु द
परमादेश िवभाग, टेकु, काठमाड िव. राम
वेश यादव
नयनकुमारी शाही िव. िज ला वन
उ ेषण
कायालय, रो पासमेत
लवकुमार
रानामगर
िव.
अंश चलन
िव णबु हादरु मगरसमेत

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

मानव िशवराज जोशी िव. नेपाल
बेचिवखन सरकार
तथा
ओसारपसार
कत य ई बहादरु वली िव. नेपाल
यान सरकार
कत य लछु गौतम िव. नेपाल सरकार
यान
इजलास नं. ४
२८-३४
जबरज ती अिनलकुमार गु ा िव. नेपाल
करणी सरकार
कत य बाबरु ाम था िव. िवनोदकुमार
यान था को जाहेरीले नेपाल सरकार
मनोजकुमार गु ा (भज
ु वु ा) िव.
ितषेध नेपालग ज
नगरपािलकाको
कायालयसमेत
िज ला वन कायालय, उदयपरु
उ ेषण
िव. गोमाकुमारी ब नेत
उ ेषण / दख
ु नीदेवी िव. िवजयकुमार यादव
परमादेश
वु के .सी.समेत िव. भ बहादरु
अशं चलन
ख ी (के .सी.)
इजलास नं. ५
३४-४१
कत य नेपाल सरकार िव. रामबहादरु
यान तामाङ
कत य नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु
यान थापासमेत

52.

परमादेश

53.

िनषेधा ा

54.

िनषेधा ा /
परमादेश /
उ ेषण

55.

िनषेधा ा

56.

उ ेषण /
परमादेश

57.

उ ेषण /
परमादेश

58.

उ ेषण

59.

उ ेषण

60.

उ ेषण /
परमादेश

61.

62.

iii

राधे याम वै य िव. भेरी अ चल
अ पताल िवकास सिमित,
नेपालग जसमेत
शोभाराम कुम (वमा) िव.
दगु ा वज े समेत
जाइफली राना िव. िदपकुमार
राना
मोदकुमार गु ा िव. िवणकुमार
गु ासमेत
देवशरण साद कलवार िव.
राि य वािण य बक के ीय
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत
ल मीराम अिधकारीसमेत िव.
रघनु ाथ अिधकारीसमेत
िम ीदेवी खड् कासमेत िव. नेपाल
सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदक
कायालय,
् ो
िसंहदरबार, काठमाड समेत
पावती देवी यादव िव. पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु समेत
राजे ितम सेना िव. पनु रावेदन
अदालत, राजिवराज, स रीसमेत

िनणय दता सरु े मान िसंह धान, िव.
िव मराज भ ने िव मबहादरु
बदरसमेत
थापा
लालबहादरु शाही िव. रिवलाल
परमादेश
िव.िस.समेत

इजलास नं. ६

ह रनारायण यादवसमेत िव.

४१-४५
69.

िनणय दता व दीिङमा शेपा िव. नारायण
63.

बदर

थपिलया

70.

दतासमेत
िनणय दता आङदाली शेपा िव. नारायण
64.

बदर

थपिलया

71.

दतासमेत
इ बहादरु गु ङ िव. कुलच
65.

भ राई
सवारी

66.

72.

लेनदेन
नेपाल सरकार िव. सरु ज कण

73.

यान
जबरज ती यामकुमार अिधकारी िव. नेपाल

67.

करणी

सरकार
74.

इजलास नं. ७
फरमदु
68.

४५-४७
िमयाँ

िव.

रमेश

75.

िनषेधा ा
म रकसमेत

iv

िनषेधा ा

सािव ी यादव

उ ेषण / रामकुमार े िव. मालपोत
परमादेश कायालय, सख
ु त
एकल इजलास
४७-४८
उ ेषण / अवधिकशोर महतो िव. लगन
परमादेश / महतोसमेत
ितषेध
महावीर म लाह गोठी िव.
उ ेषण
भूिमसधु ार कायालय, मोरङसमेत
पुनरावलोकन िन सा
४८
फै सला सिफद महमद िमयाँ िव.
बदर शोभाका त चौधरी
अ त रम आदेश
४८-४९
तुलसी साद सवु ेदी िव. गृह
उ ेषण
म ालयसमेत
जग नाथ आचाय िव. िव ा
उ ेषण
मि दर उ च मा.िव. बागलुङसमेत
अदालत गितिविध
५०-५२

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, मङ् िसर - १
२
संयु इजलास

स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७०-WO-०७९२, उ ेषण, युवराज लामा
िव. युवा तथा खेलकुद म ालयसमेत
िनवेदकलाई राि य खेलकुद प रषदक
् ो
सद यमा मनोनयन गन ममा नेपाल सरकार,
मि प रषदक
् ो िमित २०६८।२।२७ को िनणय एवम्
सो िनणयबमोिजम िदएको िमित २०६८।२।२९, च.नं.
१७३० को प मा खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को
दफा ३(२)(ख) बमोिजम मनोिनत ग रएको भिनएपिन
ऐनको दफा ६(२) बमोिजम बाँक पदाविधको लािग
भ ने उ लेख भएको देिखँदैन । िनवेदकलाई मनोनयन
गन ममै िनजको बाँक पदाविधको लािग मनोनयन
ग रएको भ न नसिकरहेको अव थामा सो पदबाट
हटाउने ममा प ादश असर पु नेगरी मि तरीय
तहबाट िनणय गनु कानूनसङ् गत हँदैन । मनोनयन गन
ममा नै मनोनयन ग रएको प मा ले नपु न कानून र
त यको कुरा त समयमा उ लेख नगरी सेवामा बहाल
रहेकै अव थामा िनजलाई हटाउने ममा मि तरीय
िनणयबाट आफूखस
ु ी या या गरी पदाविध समा
भएको भनी जानकारी िदएको प मा ले न िम ने पिन
हँदैन । मनोनयन एवम् िनयु गन ममा जनु कुरा गन
खोजेको हो सोको कानूनसङ् गत आधार र सोसँग
स बि धत अिभ यि पदािधकार सु हनभु दा अिघ
नै िदनपु न ।
उपयु िववेिचत त य एवम् कानूनी
आधारसमेतबाट िनवेदक यवु राज लामालाई
खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ३(२)(ख)
एवम् ३(३) बमोिजम मनोिनत एवम् िनयिु गरेको
देिखएको र सोही ऐनको दफा ६(२) बमोिजम बाँक
पदाविधको स ब धमा सो प मा उ लेख नभएकामा
िमित २०७१।२।२ मा मा मि त रय िनणयबाट
बाँक पदाविधको लािग मनोनयन ग रएको भ ने कुरा

१
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या.
ी चोले शमशेर ज.ब.रा. ०६७-CI-०२५२,
सावजिनक ज गा िखचोला, घर भ काई िनकास बाटो
खल
ु ाई चलन, मनमितया दुसािधनसमेत िव. जोिग दर
साह तेली
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
१७१क नं. ले िनधारण गरेको ि या परु याई
् भएको
न सा मचु ु कालाई िबना आधार र कारण बेरीतको
भ न िम ने हँदैन । पनु रावेदकले सो न सा मचु ु का
बेरीतको भयो भनी अ कुनै ठोस माणसमेत
पेस गन सके को छै न । यसरी िमिसल संल न न सा
मचु ु का कानूनबमोिजम भएको देिखएको र सो न सा
मचु ु का बेरीतपूवकको भ ने कुरा पिु हने ठोस माण
पनु रावेदकले पेस गन सके को नदेिखँदा िनजलाई
रोहवरमा नराखेको भ ने आधारमा मा सो न सा
मचु ु का कानूनिवपरीत रहेछ भ न र मा न सिकने
अव था नहने ।
ितवादीले िक.नं. ६९ मा रहेको सावजिनक
इनारमा आवतजावत गन न.नं. २२ को सावजिनक
बाटो िखचोला गरेको देिखँदा उ सावजिनक बाटो
िनकास खल
ु ाई िक.नं. ६९ को सावजिनक इनारमा
जानका लािग सो न.नं. २२ को ज गा सावजिनक बाटो
कायम गरी िनकास खल
ु ाई वादीले चलनसमेत पाउने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६७।१।५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : िकशोर िघिमरे
क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७२ साल जेठ १८ गते रोज २ शभु म् ।
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प पमा मनोनयन गदाकै अव थामा भ न नसके को बुि निफन, नेपाल सरकार िव. शेखर शाही ठकुरीसमेत
अव था रहे पिन हाल यी िनवेदकको पदाविध नै समा
ितवादीह उपर लागु औषधको कारोवारमा
भई सो पदमा अक यि मनोनयन भैसके को अव था समेत सजाय हन दाबी िलएको भए पिन ितवादीह ले
हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु िनरथक हने के कित लागु औषध कित रकममा कसलाई िब
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । िनवेदकको गन गरेका हन् कुनै यहोरा उ लेख हन नसके को र
पदाविध समा भै रट िनवेदन नै खारेज भएकाले िमित ितवादीह िब िवतरण गदाको अव थामा प ाउ
२०७१।२।१९ मा जारी भएको अ त रम आदेशसमेत परेकोसमेत नभएको अव थामा िब िवतरणको
वतः िनि य भैसके काले सो स ब धमा के ही कारोवारमा संल न कसरु दार मा न िम दैन । लागु
बोिलरहनु नपन ।
औषध कारोबारको अिभयोग दाबी िलनमु ा सजाय
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
ठहर हने आधार हन स दैन, सो दाबी माणबाट
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभु म् । पिु समेत भएको हनु आव यक हने ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ितवादीह शेखर शाही र अजनु तामाङले
ु ार
आदेश भएका छन्:
लागु औषध सेवनको कसरु गरेको तर लागु औषध िब
§ ०७१-MS-०००९, अदालतको अवहेलना, िवतरण गन गरेको छै न भनी सिव तार पमा यहोरा
युवराज लामा िव. माननीय म ी एवम् खल
ु ाई अिधकार ा अिधकारीसम एवम् अदालतमा
राि य खेलकुद प रषद्का अ य , युवा आई बयान गरेका र बरामदी लागु औषध, व तुि थित
तथा खेलकुद म ालय
मचु ु का एवम् घटना िववरण कागजका मािनसह को
§ ०७०-WO-०८७८, उ ेषण/परमादेश, भनाइसमेतका माणह बाट िनजह को लागु औषध
युवराज लामा िव. माननीय म ी एवम् सेवनको सािबती बयान पिु भइरहेको छ । यसबाट
राि य खेलकुद प रषद्का अ य , युवा ितवादीह शेखर शाही ठकुरी र अजनु तामाङले
तथा खेलकुद म ालयसमेत
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ)
§ ०७०-WO-०९८८, उ ेषण/परमादेश, को कसरु गरेको देिखँदा िनजह लाई ऐ ऐनको दफा
युवराज लामा िव. माननीय म ी एवम् १४(१)(ज) बमोिजम सजाय हने ।
राि य खेलकुद प रषद्का अ य , युवा
िनज ितवादीह शेखर शाही ठकुरी र
तथा खेलकुद म ालयसमेत
अजनु तामाङले लागु औषध िब िवतरण गरेको
§ ०७०-WO-०७९३, उ ेषण/परमादेश, कसरु माणबाट पिु भएको नदेिखएको अव थामा
इ बहादुर िथङसमेत िव. युवा तथा खेलकुद पनु रावेदन अदालत, पोखरामा संयु इजलासमा
म ालयसमेत
माननीय यायाधीश ी राजकुमार वनले दवु ै
§ ०७०-WO-०८७९, उ ेषण/परमादेश, ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
इ बहादुर िथङसमेत िव. युवा तथा खेलकुद को दफा ४(च) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ)
म ालयसमेत
बमोिजम जनही कै द वष २ र ज रवाना . १०००००।३
(एक लाख) हने गरी य गनभएको
राय एवम् ते ो
ु
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश यायाधीशको इजलाससम पेस हँदा ितवादी शेखर
िम , ०६९-MS-००१८, लागु औषध, डाइजेपाम र शाही ठकुरीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
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को दफा ४(च) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ)
गठु ी सं थान ऐन, २०३३ ार भ भएपिछ
बमोिजम कै द वष २ र ज रवाना . १०००००।- (एक सबै छुट गठु ी राजगठु ीमा प रणत भई छुट गठु ीको सबै
लाख) हने गरी य गनभएको
राय कानूनस मत मा न अिधकार, हक र दािय व गठु ी सं थानमा सन एवम्
ु
निम ने ।
य ता छुट गठु ीको गठु ीयारको सबै अिधकार समा
पनु रावेदन अदालत, पोखरामा संयु
भई य तो गठु ीको चलअचल जायजेथाको िववरण
इजलासमा माननीय यायाधीश ी िव भर साद गठु ी सं थानमा बझ
ु ाउनु पन यव था रहेको पाइ छ
े ले ितवादीह शेखर शाही ठकुरी र अजनु भने राजगठु ीमा प रणत भएका छुट गठु ी र िनजी
तामाङलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ गठु ीका हकमा गठु ी सं थानले अमानतबाट गठु ीको
को दफा ४(छ) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१) काय स चालन नगराई आ नै रेखदेख, िनय ण
(ज) बमोिजम लागु औषध सेवनस मको कसरु मा दवु ै र िनदशनमा बिढमा पाँच वषस मको अविध तोक
ितवादीह लाई जनही २ मिहना कै द र .२०००।- य तो गठु ीको ब दोब त र स चालन सािबकमा
ज रवाना हने ठहर गरेको लमजङ
ु िज ला अदालतको चलाई आएको दता गिु ठयार, मह त, पज
ु ारी वा अ
फै सला सदर हने भनी य गनभएको
राय कानूनस मत कसैलाई सु पन स ने कानूनी यव था रहेको देिखन
ु
हँदा उ राय मनािसब देिखने ।
आउँछ । उ यव थाबमोिजम गठु ी सं थानले जानक
ितवादीह शेखर शाही ठकुरी र अजनु मि दरको मह त पदमा िनयिु गन स ने कानूनी
तामाङले लागु औषध डाइजेपाम र निु फनको सेवन गन अिधकार रहेको देिखन आउने ।
कसरु गरेको पिु भएको हँदा िनज ितवादीह लाई
मूलतः रट िनवेदक रामतपे र दासले िमित
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को २०५३।४।२७ भ दाअिघ सािबक मह त परलोक
कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम जनही २ भएपिछ गु िश य पर पराअनस
ु ार मह तको पगरी
(दईु ) मिहना कै द र .२०००।- ज रवाना हने ठहर गरेको गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा १७(२) बमोिजम
लमजङ
ु िज ला अदालतको िमित २०६८।३।२८ को िनयिु िलई जानक मि दरको मह तको पदमा काय
फै सला सदर गरी पनु रावेदन अदालत, पोखरामा संयु
गरी आएको भ ने कुरामा कुनै िववाद छै न । िवप ी गठु ी
इजलासका माननीय यायाधीश ी िव भर साद सं थानको िलिखत जवाफमा पिन रट िनवेदकलाई
े ले िमित २०६९।३।११ मा य गनु भएको राय जानक मि दरको मह त पदमा िमित २०५३।४।२७
मनािसब हँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल मा िनयिु िदइएको कुरामा िववाद उठाइएको
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पाइँदैन । रट िनवेदकलाई मह त पदमा िनयिु गदा
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
िदइएको िनयिु प मा िनजको पदाविध स ब धमा कुनै
क यटु रः अिमरर न महजन
कुरा उ लेख भएको देिखँदनै । यसका अित र रट
इित संवत् २०७२ साल असार २४ गते रोज ५ शभु म् । िनवेदकलाई िनयिु िदँदा उ लेख भएको गठु ी सं थान
४
ऐन, २०३३ को दफा १७(२) मा पिन मह तको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
पदाविध स ब धमा कुनै यव था भएको पाइँदैन । तर
गोपाल े , ०७०-WO-०५४५, उ ेषण / रट िनवेदकलाई िमित २०५३।४।२७ मा िदइएको
परमादेश, रामपते र दास वै णव िव. गुठी सं थान िनयिु प मा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा १६,
के ीय कायालय, िड लीबजार काठमाड समेत
१९ वा २१ लगायतको ि या अपनाई िनि त अविध
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िकटान गरी िनवेदकको नाममा सािबकमा चलाई आएको िदने गरेको गठु ी सं थानको िमित २०७०।१०।१७
अनस
ु ार जानक मि दरको मह त पदको िज मेवारी को िनणय िविधस मत नदेिखएकाले उ िनणय र
सु पेको भ ने पिन देिखँदनै । रट िनवेदकलाई मह त सोस ब धी काम कारवाही उ ेषणको आदेश ारा
पदमा िनयिु िदनेस ब धीमा खास कानून, योजन बदर हने ।
र ि या खल
जानक मि दरको ब दोब त र स चालनको
ु ेको िनणयसिहतको फायल पिन िवप ी
गठु ी सं थानले ततु गन नस नक
हकमा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा १६, १७,
ु ा अित र
ततु मु ाको सनु वु ाईको छलफलमा उ सं थानको १९ र २१ लगायतको योजनका लािग जे जो गनपन
ु
तफबाट उपि थित भएकोसमेत नपाइने ।
कानूनी ि या पूरा गरी मि दरको यव थापन,
िवप ी गठु ी सं थान स चालक सिमितको मह तको िनयिु , िनजको काम, कत य, अिधकार एवम्
िलिखत जवाफमा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ ार भ पदाविध स ब धमा आव यक िनयम र िनदिशकासमेत
भएपिछ जानक मि दर छुट गठु ीबाट राजगठु ीमा प रणत बनाई उपयु िनणय िलई मह तसमेतको हकमा
भई जानक मि दरको अिधकार गठु ी सं थानले िलई आव यक यव था गनु भनी िवप ी गठु ी सं थान
मि दर स चालन गद आएकाले मह त पदमा िनयु
के ीय कायालय र गठु ी सं थान स चालक सिमितको
गन पाउने अिधकार रहेको भ ने िजिकर रहेको भए पिन नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
मह त पदमा िमित २०५३।४।२७ मा िनयिु भएका इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
रट िनवेदकको मह त पदको पदाविध िकटान नभएको क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
अव थामा सो पदबाट िनजलाई मु गदा सनु वु ाईको संवत् २०७२ साल साउन २६ गते रोज ३ शभु म् ।
मौकासमेत दान ग रएको देिखएको छै न । यी रट
§ ०७०-WO-००३५, उ ेषण/परमादेश,
िनवेदकलाई जानक मि दरको मह त पदमा िनयिु
अिसम काक िव. गुठी सं थान के ीय
ग रएपूव छुट गठु ीको पमा रहेको भिनएको जानक
कायालय, िड लीबजार काठमाड समेत
मि दरको यव थापनको हकमा गठु ी सं थान ऐन,
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको
२०३३ को दफा १६(२) बमोिजमको ि या पूरा गरी
छ।
जानक मि दरको ब दोब त र स चालनको अिधकार
४
गठु ी सं थानअ तगत िनय णमा िलने वा िज मेवारी स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
सु पने कायसमेत नगरी मह तको हकमा मा ै िवना ओम काश िम , ०६६-CR-०५२१, बहिववाह,
कुनै िनयिु ि या एकाएक अक यि को िनयिु
नेपाल सरकार िव. धमर न खड् गीसमेत
गरेको कायलाई कानूनअनक
ितवादी माइली भ ने उजेलीले धमर न
ु ू लको काय भ न िम ने
नहने ।
खड् गीसँग िववाह गरेको होइन भनी अदालतमा
रट िनवेदनमा अ त रम आदेश जारी बयान गनका
ु साथै िववाह गरेको ठहर गरेको िज ला
नभई यी रट िनवेदकबाट अिवि छ न पमा जानक अदालतको फै सलाउपर पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
मि दरको मह तको पमा मि दरको पूजाआजा र आफू धमर न खड् गीको ीमती नभएको यहोरा
यव थापनको िज मेवारीको काय भैरहेको प र े यमा उ लेख गरी पनु रावेदन गरेको र ततु मु ाक
हठात् पमा कानूनी ि या पूरा नगरी िवप ी जगदीश जाहेरवाली तथा ितवादी धमर न खड् गीिबचको
दास वै णवलाई जानक मि दरको मह त पदमा िनयिु
अंश मु ामा ितवादी माइली भ ने उजेलीलाई अंिशयार
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कायम नगरी जाहेरवाली, नाबालक छोरा िलके श र ब द हड् तालबाट संिवधान सभा िनवाचनमा िबना
ितवादी धमर न खड् गी गरी तीन अंिशयारमा रहेको अवरोध भाग िलन पाउने नाग रकको मतािधकार हनन्
भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िमलाप भई सो हने अव था रहेको भनी सो रो न माग गरी ततु रट
िमलाप अि तम भइरहेको अव थामा अदालतले िनज िनवेदन परेकामा संिवधान सभाको िनवाचन नै स प न
ितवादी माइली भ ने उजेलीलाई धमर न खड् गीको भइसके को यस ि थितमा रट िनवेदन दायर गदाको
ीमती कायम गरी बहिववाहको कसरु दार ठहर गन प रि थित नै प रवतन भइसके को देिखयो । प रवितत
निम ने ।
अव थामा रट िनवेदनको सा दिभकतासमेत रहेको
ितवादीह लाई बहिववाहको कसरु मा नदेिखँदा संिवधानसभाको लािग तोिकएको िमितमा
सजाय हने ठहर गरेको सु काठमाड िज ला िनवाचन स प नसमेत भइसके काले यसलाई लि त
अदालतको िमित २०६४।१।१२ को फै सला काय मको सा दिभकता नै समा भई ि थितमा नै
उ टी गरी ितवादीह धमर न खड् गी र माइली प रवतन भइसके को हँदा मागबमोिजम आदेश जारी गनु
भ ने उजेलीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने िनरथक हने भएकाले रट िनवेदन खारेज हने ।
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
२०६६।५।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर क यटु र: रामशरण ितिमि सना
हने ।
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
२
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
इित संवत् २०७१ साल चैत १ गते रोज १ शभु म् ।
जोशी, ०७०-WO-१०५५, उ ेषण / परमादेश,
पु षो म े िव. नेपाल सरकार वन तथा भू-संर ण
इजलास नं. १
म ालय
दसी यव थापनका स ब धमा कानूनमा
१
भएको ावधान काया वयन नगदा एकातफ स बि धत
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज मालधनीलाई नो सान पन जाने कुरा अपेि त नै
जोशी, ०७०-WO-०३५४, परमादेश, काठमाड ह छ भने अक तफ वैदिे शक मु ा खच गरी िवदेशबाट
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२ आयात ग रने सवारी साधनज ता मालव तु मु ाको
अनामनगरि थत नेपाल डेमो यािटक लयस िकनारा हन ला ने लामो समयस म यितकै थ याएर
एसोिसएसनको तफबाट अिधव ा ुव साद भ राई रा दा िखया ला ने इि जन नै िसज हने र िविभ न
िव. काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका कारणबाट नो सान भई प रणामतः रा यकै लािग
वडा नं. १० बु नगरि थत नेपाल क युिन पाट अपरु णीय ितको अव था िसजना हन पु दछ । य तो
माओवादीसमेत
ि थित आउन निदनेतफ स बि धत िज मेवार िनकाय
िनवेदकले जे कुराको आशङ् का देखाई र पदािधकारी िज मेवार हनै पदछ । अ यथा य तो
िनवेदन िदएको हो, िमित २०७०।८।४ मा सो हानी नो सानीको िज मेवारी पिन आ नो कत य ित
संिवधान सभाको िनवाचन स प न भैसके को भ ने उदािसन रहने स बि धत िनकाय वा पदािधकारी नै
देिख छ । यसरी िवप ीह बाट आयोजना ग रएको हनपु दछ । यि गत िु टको दािय व रा यमािथ थोपरी
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रहने कुरा यायोिचतसमेत हन नस ने ।
मू याङ् कन ग रएको कको मू यस म िनवेदकलाई
अवैध वन पैदावार ओसापसार गरेको भ ने भराउनु ततु स दभमा यायोिचत हने हँदा
मु ामा यी रट िनवेदकको क अनस
ु धानको ममा उि लिखत आधार कारणसमेतको िववेचनाबाट
बरामद भएको र िवप ी इलाका वन कायालय, अनस
ु धानका ममा बरामद गरी रा यले िनय णमा
क चनपरु को हातामा रािखएको भ ने कुरामा िववाद िलएको अव थामा आगजनी भएको िनवेदकको कको
छै न । २०६२ सालदेिख बरामद गरी उ
क २०६५ सालमा ग रएको मू याङ् कनबमोिजमको .
िनय णमा रािखएबाट िनवेदकले यसको उपयोग १३,००,०००।– रकम िनजलाई यथािश भु ानी
गन पाएको अव था देिखँदैन । िस ाथ बकबाट हायर िदनु भनी िवप ी अथ म ालयका नाममा परमादेशको
पचज कजामा ख रद गरी चलाउँदै आएको उ क आदेश जारी हने ।
िनय णमा िलइएबाट क चलाई ा हने आ दानीले इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
ऋणको साँवा याज ितनपन
ु अव थाका रट िनवेदकले क यटु र: मि जता ढुंगाना
सो काय गन नसक िधतो सरु ण नै िललाम हने इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् ।
अव थामा पिु गसके को भ ने देिख छ । यसरी एकातफ
३
फौजदारी मु ामा बरामद ग रएको क मु ामा सफाइ मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
पाउँदासमेत िफता नपाउने र अक तफ उ क ख रद े , ०६९-CR-०७२६, सवारी यान, नेपाल
गदा िलएको ऋणको साँवा याजबापत सरु णमा सरकार िव. ेमकुमार राई
राखेको आ नो घर ज गासमेत िललाम हने अव थामा
ततु मु ामा ितवादीले मादक पदाथ
पु नु यायको कुनै पिन मू य मा यता र अ यास सेवन गरेको भनी मौकाको बयानमा उ लेख गरे
अनक
ु ू ल हन स दैन । फौजदारी याय णालीमा तापिन िनजले मादक पदाथ सेवन गरे नगरेको भनी
रहेको िु ट वा यसको सही ढङ् गबाट काया वयन शारी रक परी ण हन सके को देिखँदैन । सडक दघु टना
नग रएको प रणाम व प िसिजत असरको िह सेदार ितवेदनमा समेत चालकले र सी सेवन गरेको
िनद ष नाग रकले िलनपु न ि थित नै यायको पहँचको कुरामा “शङ् का नलागेको” भ ने जिनएबाट मादक
बाधकका पमा रहेको देिखने ।
पदाथ सेवन गरेको मा न िम ने आधार देिख न । यसै
फौजदारी मु ाको अनस
ु धानको ममा गरी ितवादीले बिढ गितमा लापरवाहीपूवक गाडी
िनय णमा िलइएको िनवेदकको क जे जनु अव थामा चलाएको भ ने पिन िनजको अनस
ु धानको ममा
बरामद ग रएको िथयो । सोही अव थामा िफता िदनु भएको बयानबाहेक अ य कागजबाट पिु भएको
रा यको कानूनी दािय व हो । २०६५ सालमा ग रएको देिखँदनै । ितवादीले ती गितमा चलाएको भनी
मू याङ् कनबाट सो कको मू य . १३,००,०००।– मौकामा घटना िववरण कागज गन मािनसह गगन
पन भ ने उ लेख भएको पिन देिख छ । िनवेदकले ठगु ना र सरु शे िसंह ठगु नाले अदालतमा उपि थत
२०६५ सालदेिखको याज िदनपु न र िधतो सरु ण भई बकप गन नसके को हँदा िनजह को उ
िललाम रोिकनु पन मागसमेत गरेको देिखए पिन अनस
ु धानको भनाइलाई आधार मा न माण ऐन,
कानूनले प पमा नतोके को य ता िवषयमा रट २०३१ को दफा १८ ले िम ने नदेिखने ।
आदेश जारी हन नस ने हँदा सिु वधा स तल
ितवादीले मादक पदाथ सेवन गरी ती
ु न र
सम याियक ि कोणसमेतबाट सरकारी िनकायबाटै गितमा सवारी चलाएको भ ने व तिु न माणको
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अभाव रहेको अव थामा ितवादीले लापरवाहीपूवक महे नगरको िमित २०६७।३।९ को फै सला िमलेकै
सवारी चलाएको मा न सिकने भएन । अतः ितवादीले देिखँदा सदर हने ।
सवारी चलाई दघु टना गराएको कायलाई सवारी तथा इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) क यटु र: मि जता ढुंगाना
बमोिजम कसरु कायम गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभु म् ।
पाटनको िमित २०६९।८।२७ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास नं. २
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
१
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभु म् । मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी देवे
४
गोपाल े , ०६९-WO-०७०८, उ ेषण, का.िज.
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
का.म.न.पा. वडा नं. ६ बौ मा रिज टड कायालय
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०७५०, यान मान रहेको तारागाउँ रजे सी होट स िल. को तफबाट
उ ोग, नेपाल सरकार िव. जयबहादुर च दसमेत
अि तयार ा ऐ.क पनी सिचव िशवकुमार काक
ितवादीह को जाहेरवालालाई मानु िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गाल
पनस मको पूव रसइबी वा मनसाय रहेको िथयो भ ने काठमाड समेत
कुरा खु न आएको पाइँदैन । ज गास ब धी वादिववाद
िनवेदक होट सले सं कृित, पयटन
भई दोहोरो हात हालाहालस म भएको भ ने घटना तथा नाग रक उड् ययन म ालयबाट यािसनो
वारदातबाट देिखए पिन ितवादीह ले मनस मको स चालनको लािग िमित २०५९।१०।१० मा पाएको
चोट हार गरेको भ ने देिखएको छै न । सामा य इजाजत सोही म ालयको िमित २०७१।१।५ को
छाला खोि एको र काटेको घाउबाट मािनस मन िनणयानस
ु ार खारेज भई िनवेदकले आ नो होट स
स नेस मको अव था हँदनै । य तै कुनै ते ो प को प रसरमा यािसनो स चालन गन पाउने अव था नै
उपि थित वा ह त ेपको कारण ितवादीह ले नरही ततु रट िनवेदनको औिच य समा भैसके को
जाहेरवालालाई मान नपाएको वा जाहेरवालाह को देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
यान ब न सके को भ ने पिन नदेिखएको हँदा सु को हनस ने देिखएन । तसथ िमित २०६९।९।२२ मा
फै सला उ टी गरी कुटिपटमा प रणत गरेको पनु रावेदन जारी भएको अ त रम आदेश वत: िनि य हने भै
अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।
ततु िनवेदन खारेज हने ।
जाहेरवालाह लाई लागेको चोटपटक घातक इजलास अिधकृत: फिण पराजल
ु ी
नभई सामा य देिखएको र िनजह लाई ितवादीह ले क यटु र: क पना बत ला
मान मनसाय राखी हार गरेको भ ने पिु हन इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभु म् ।
नआएको अव थामा ितवादीह उपर यान मान
§ यसै लगाउको ०६९-WO-०७१३, उ ेषण
उ ोगको कसरु थािपत नगरी सरकारी मु ास ब धी
उ ेषण, िज. काठमाड का.म.न.पा. वडा
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम कसरु लाई
नं. ९ िसनामङ् गलमा रिज टड कायालय
कुटिपटमा प रणत गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
रहेको याली िलङ् स ा.िल. का तफबाट
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अि तयार ा योगे बहादुर के .सी. िव.
ततु करकाप मु ामा सु स री िज ला
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, अदालतले वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको फै सला
टङ् गाल काठमाड समेत भएको मु ामा पिन उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम करकाप ठहर गरी
यसैअनुसार फै सला भएको छ ।
द ड सजायको १८ नं. को अि तम वा यांशबमोिजम
२
ितवादीलाई ज रवानास म नगन ठहर्याई पनु रावेदन
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी देवे
अदालत, राजिवराजबाट भएको िमित २०६९।३।२५
गोपाल े , ०६९-CR-१०६५, करकाप, गगनदेव को फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
यादव िव. ब ीनारायण शाह
९(१)(ग) को संशोिधत कानूनी यव थाअनस
ु ार
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) ितवादीको सव च अदालतसम पनु रावेदन ला न
(ग) को कानूनी यव थाअनस
ु ार सु अदालतले स ने अव था देिखएन । तसथ ततु पनु रावेदनप
गरेको फै सलाउपर उ टी वा के ही उ टी हने ठहरेको खारेज हने ।
मु ामा प चीस हजार पैयाँ वा सोभ दा बिढ ज रवाना
पनु रावेदन दता गन अिधकारीले कानूनी
हने मु ामा मा सव च अदालतसम पनु रावेदन यव थाबमोिजम हेरी जाँची पनु रावेदन ला ने नला ने
अदालतले गरेको फै सलाउपर पनु रावेदन ला न स ने यिकन गरी कानूनबमोिजम दता हन स ने पनु रावेदन
ह छ । ततु मु ामा द ड सजायको १२ नं. बमोिजम प मा दता गनपनमा
कानूनले िनिद गरेको
ु
पाँच हजार पैयाँस म ज रवाना हने हँदा िज ला ावधानबमोिजम यस अदालतमा पनु रावेदनको रोहमा
अदालतको फै सला उ टी वा के ही उ टी गरेको दता हनै नस ने पनु रावेदनप दता हन आएको देिखँदा
पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर य ता कारका अब उ ा त याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९
मु ामा यस अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने को कानूनी ावधान र यस अदालतबाट ितपािदत
नदेिखने ।
िस ा तसमेतलाई यानमा राखी सव च अदालतमा
पनु रावेदकले पनु रावेदन गन पनु रावेदक य ला ने पनु रावेदन दता गनु गराउनु भनी सव च
अिधकार कानूनी अिधकार हो । कानूनले नै िनिद अदालत, रिज ारको कायालय र सबै पनु रावेदन
गरी यव था गरेको अव थामा पनु रावेदन गन सिक छ अदालतह का रिज ारह का नाममा याय शासन
तर कानूनले पनु रावेदन ला न नस ने भनी रोक ऐन, २०४८ को दफा ३० बमोिजम यो िनदशन जारी
लगाएको अव थामा पनु रावेदन ला न स ने अव था हने ।
रहँदैन । ततु मु ा करकाप मु ा भएको र याय इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम क यटु रः क पना बत ला
पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर यस अदालतमा इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर ४ गते रोज ५ शभु म् ।
पनु रावेदन ला न नस ने प कानूनी यव था रहेको
§ यसै लगाउको ०६९-WO-१२७८, लेनदेन,
देिखँदा ततु मु ाको त य र कृितबाटै पनु रावेदन
गगनदेव यादव िव. ब ीनारायण शाह भएको
अदालतको फै सला अि तम हने हँदा अड् डाले प लाई
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
पनु रावेदन गन जानु भनी पनु रावेदनको याद िदएकै
३
आधारमा मा प को पनु रावेदक य अिधकार सज
ृ ना मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी देवे
हन स ने नहने ।
गोपाल े , ०६८-CR-०७०२, स ब ध िव छे द,
8

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, मङ् िसर - १
सीता वाली (पोखरेल) िव. ुवराज पोखरेल
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) मा
ितवादीले पेस गरेको माण कागजातलाई करारको कुनै प को ि याकलापबाट करारको
अदालतमा उपि थत भै वादीले ख डन गन नसके को प रपालना नभएमा मका पन प ले पनु रावेदन
तथा वादी सीता वाली र य नाथ खनालसँगको अदालतमा उजरु ी िदन स ने र दफा ८७(२) मा
स ब धबाट छोरीसमेतको जायज म भएको कुरा ज म उपदफा (१) बमोिजमको उजरु ी परेमा स बि धत करार
माणप जारी गन िनकायको प बाट पिु हन आएको वा चिलत कानूनबमोिजम करारबाट उ प न िववादको
देिखँदा वादी सीता वालीले अक िववाह गरेक होइन समाधान हने गरी कुनै प को काम कारवाही वा यवहार
रिहछन् भनी मा न िम ने नदेिखने ।
त काल रो न उपयु आदेश जारी गन स ने यव था
ततु मु ाक वादी सीता वालीले य नाथ रहेको देिख छ । पनु रावेदन अदालतबाट भएको
खनालसँग दो ो िववाह गरेको त य थािपत भएको य तो आदेशउपर वा य तो आदेश जारी गन इ कार
हँदा उपयु बमोिजम यी पनु रावेिदका वादीको यथ गरेउपर पनु रावेदन ला ने यव था करार ऐन, २०५६
ितवादी वु राज पोखरेलसँगको वैवािहक स ब ध मा रहे भएको देिखँदनै । य तो आदेश अ तरकालीन
लो ने वा नीको महलको १ नं. अनु प स ब ध आदेशस म हो र अ तरकालीन आदेशउपर पनु रावेदन
िव छे द हने अव था नभै ऐ. २ नं. बमोिजम वत: ला ने यव था िस ा ततः हँदनै । य तो आदेशबाट
स ब ध िव छे द हने भएकाले िनजले यथ ितवादी मका पन प ले अ.बं. १७ नं. बमोिजमको कायिविध
वु राज पोखरेलबाट अंश पाउन स ने अव था पूरा गरी पनु रावेदन सु ने अदालतमा िनवेदन िदन
देिखन नआउने हँदा यी पनु रावेिदका वादी र यथ पाउने र यसरी परेको िनवेदनमा रीत बेरीत हेरी बेरीत
ितवादीको स ब धिव छे द भै वादीले ितवादीबाट देिखएमा कानूनबमोिजम गन लगाउने े ािधकार
अंशसमेत पाउने ठहर्याएको सु काठमाड िज ला मािथ लो अदालतलाई रहेको देिख छ, तर कानूनमा
अदालतको फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेिदका वादी पनु रावेदन ला ने यव था नै नभएको अव थामा
सीता वालीको ितवादी वु राज पोखरेलसँगको य तो पनु रावेदन सु ने र इ साफ गन े ािधकार यस
स ब ध लो ने वा नीको महलको २ नं. बमोिजम अदालतलाई नभएको हँदा ततु मु ाको पनु रावेदनको
वत: िव छे द हने हँदा वादीले ितवादीबाट अंशसमेत त यमा वेश गरी इ साफ गन िम ने नदेिखने ।
नपाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
ततु मु ामा करार ऐन, २०५६ को दफा
िमित २०६८।२।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ८७ अनस
ु ार पनु रावेदन अदालत, बटु वलले गरेको
हने ।
आदेशउपर मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
िदनु पनमा पनु रावेदन पन आएको देिखँदा ततु
इित संवत् २०७१ साल माघ ८ गते रोज ५ शभु म् ।
पनु रावेदन खारेज हने ।
४
इजलास अिधकृत : िवदरु का ले
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी देवे
क यटु र: क पना बत ला
गोपाल े , ०६६-CI-०८६४, करारको यथाथ इित संवत् २०७२ साल असार १५ गते रोज ३ शभु म् ।
प रपालना, िज ला िवकास सिमितको कायालय,
§ ०६६-CI-०६५५, करारको प रपालना,
प देही, िस ाथनगरसमेत िव. कृ ण साद शमा
के तन ढुङ्गानासमेत िव. ित ा ढकाल
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भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला िजिकर पु न नस ने ।
भएको छ ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
५
क यटु रः क पना बत ला
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी देवे
इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
गोपाल े , ०६७-CR-१३२९, लागु औषध, सेतो
§ ०६७-CR-१३२८, लागु औषध, अमरावती
हेरोइन, अमरावती लङ् गम िव. नेपाल सरकार
लङ् गम िव. नेपाल सरकार भएको मु ामा
ततु मु ामा मेरो कुनै कसरु नरहेको, मबाट
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
लागु औषध बरामद पिन नभएको उ िकताबह मेरो
६
नभएकाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी जगदीश
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर रहेको छ । यसतफ शमा पौडेल, ०७१-RC-००३९, सवारी यान,
िवचार गदा िमित २०६५।१।२३ गतेको बरामदी नेपाल सरकार िव. मुि राम ब याल
मचु ु काबाट बरामद भएका ५ थान िकताबह र सो
ततु वारदातमा ितवादीले दघु टना
िकताबको गातामा फ स बटम बनाई राखेको लागु हनासाथ सवारी रोक घाइतेको उपचारको ब दोब त
औषध सेतो हेरोइन आफूबाट बरामद नभएको भ ने गरेको देिखँदैन । त काल रो दा थानीय मािनसह ले
कुनै सा ी माण ितवादीले ततु गन सके को कुटिपट गछन् भ ने ितवादीको िजिकर हेदा सवारी
पाइएन । साथै ितवादीबाहेक उ सामानह DHL दघु टनामा य तो विृ देिखए पिन यसबाट फु कन
ा.िल. मा लगी गएको भनी अ य कुनै यि रहे भएको अन त दरु ीस म सवारी कुदाइरहन पाउने चालकको
भ ने कुरा ितवादीले पिु गन सके को देिखएन । यसरी अिधकार हो भनी मा न सिकँ दैन । चालकले थानीय
ितवादीले आफू िनद ष भएको त य शङ् कारिहत मािनसको भयबाट आफू ब न के ही पर पगु ेपिछ सवारी
तवरबाट मािणत गराउन सके को नदेिखँदा आपरािधक रोक आ नो मानवीय र कानूनी कत य पूरा गनपनमा
ु
दािय वबाट उ मिु पाउने देिखन नआउने हँदा ७५० यसो नगरी ट ए सल र टाइडरमा टाउको
ाम लागु औषध सेतो हेरोइन बरामद भएको देिखएको, अड् िकएको मतृ कलाई िघसाद १६ िक.िम. सनु वल
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा हरी चौक स म लगेको देिखँदा य तो कायलाई
बरामदी यहोरालाई वीकार गरी बयान गरेको, कसरु सामा य लापरवाहीमा मा न निम ने ।
अपराधमा आफू िनद ष रहेको कुरा मािणत गन
यी ितवादी र मतृ कको िबचमा पूव िचनजान
नसके को आधार माणबाट यी ितवादी अमरावती भएको र यी ितवादीले मतृ कलाई मानु पनस मको पूव
लङ् गमलाई लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को रीसइबी वा मनसाय रहे भएको िमिसलबाट देिखँदैन ।
दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१) मतृ क अमली रानालाई मानपनस
मको पूव रीसइबी र
ु
(छ)(३) र ऐ. ऐनको १६ बमोिजमको थप सजायसमेत मनसाय यी चालकमा नरहेको अव थामा वारदातको
गरी १६ वष ६ मिहना कै द र ६,००,०००।– ज रवाना समय र वारदातपिछका ितवादीका ि याकलापह
हने ठहर्याएको सु काठमाड िज ला अदालतको हेदा ततु वारदात मतृ कलाई मान मनसायबाट
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, भएको नभै लापरवाहीपूवक सवारी चलाएको कारणबाट
पाटनको िमित २०६७।७।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा भएको देिखन आउने ।
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
ितवादीलाई सवारी तथा यातायात यव था
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ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु र अदालतसम सािबत भै अनस
ु धानमा सहजता
ठहर गरी सजाय गनु पनमा दफा १६१(१) अनस
ु ार दान गरेको, िनज ितवादीको सािबतीलाई अ य
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी ितवादीलाई वत माणह ले थप पिु गरी राखेको र सोको
अ.बं. १८८ नं. अनस
िवरोधाभास हने कुरा िमिसलमा कही ँ कतै नदेिखएबाट
ु ार ५ वषमा कै द गन उपयु
हने भनी य गरेको रायसमेत िमलेको देिखन ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
आएन । ितवादीले मतृ क अमली रानालाई मानपन
यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
ु
पूव मनसाय रहेको थािपत हन नसके को र मािथ ज मकै द हने ठहर गरेको सु फै सला सदर गरेको
उि लिखत वारदातको प रि थित र वारदातपिछका पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादीको ि याकलापसमेतबाट ततु वारदात
यी ितवादी धनवीर सु बालाई मल
ु क
ु ऐन,
लापरवाहीबाट सवारी हाँकेको कारण हन गएको यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
र वारदातपिछ ितवादीले सवारी रोक घाइतेको ज मकै द हने ठहराएको सु फै सला सदर गरेको
उपचारको यव था िमलाउनु पनमा यसो नगरी ट पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७१।३।१८ को
ए सल र टाइडरमा टाउको अड् िकएक मतृ कलाई १६ फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । साथै वारदात
िक.िम. पर रहेको सनु वल हरी चौक स म िघसाद हँदाका बखत ितवादीको उमेर २० वषमा रहेको,
लगेको देिखँदा यी ितवादीलाई सवारी तथा यातायात मतृ क र ितवादीिबच नाता स ब धसमेत रही ितवादी
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसरु मा मतृ कको घरमा आवतजावत हने ममा मतृ कको
सोही दफाबमोिजम १० वष सजाय हने अव था ीमतीलाई भगाई पिछ नाता स ब धको कारण िशर
देिखन आउने हँदा यी ितवादी मिु राम ब याललाई उठाउनीबापत रकम बझ
ु ाई ीमती िफता ग रसके पिछ
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा पिन मतृ कले बार बार थप रकम मागेको कारण वारदात
१६१(२) अनस
ु ार सजाय गनु पनमा ऐ. दफा १६१(१) हन गएको प रि थित एवम् ितवादी आरोिपत कसरु
अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द गरी ५ वषमा सजाय गरेको कुरामा मौकामा र पिछ अदालतमा समेत सािबत
गन उपयु हने भनी राय य गरेको पनु रावेदन भै याियक ि यामा सहयोग गरेको देिखँदा िनजलाई
अदालत, बटु वलको फै सला सो हदस म िमलेको अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार १५ वषमा कै द गन उपयु
नदेिखँदा के ही उ टी भै िनज ितवादी मिु राम हने भनी सु ले य गरेको राय सदर गरेको पनु रावेदन
ब याललाई ऐ. ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम १० अदालतको रायसमेत सदर हने ।
वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
क यटु र: क पना बत ला
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल असार १८ गते रोज ६ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल असार १८ गते रोज ६ शभु म् ।
९
इजलास नं. ३
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७१-CR-०१५१, कत य यान,
१
नेपाल सरकार िव. धनवीर सु बा
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी बै नाथ
ितवादी वयम् आरोिपत कसरु मा मौकामा उपा याय, ०७०-CR-०१९१, िबना इजाजत
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र च दन ओसारपसार, नेपाल सरकार, िव. िनरकुमार िनणय नं. ८६२९ मा कािशत पनु रावेदक वादी
मो ान
नेपाल सरकार िव
यथ ितवादी बेलबहादरु
ितवादीह सोनाम दोज शेपा, ला पा थापा मगरसमेत भएको काठ चोरी िनकासी मु ामा
दोज शेपा र वु लामालाई सु काठमाड िज ला अवैध पमा वन पैदावार ओसार-पसार गन कायमा
अदालतले वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को सवारी धनी आफू संल न पिन नभएको वा अवैध
कसरु मा सोही ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम वन पैदावार ओसार-पसार गन मनसाय पिन िनजको
िबगो . ८९६४०।– को दो बर . १,७९,२८०।– नभएको तथा आ नो सवारी साधन अवैध वन पैदावर
दामासाहीले ज रवाना गन गरेको फै सलालाई सदर गन ओसार-पसार गन कायमा योग हँदछ
ै भ ने थाहा
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलामा िनज जानकारी पिन नभएको र य तो कायमा िनजको
ितवादीह ले पनु रावेदन नगरी िच बझ
ु ाई बसेकाले अनमु ित, म जरु ी वा सहमित रहेको पिन नदेिखएको
िनजह को हकमा के ही बोली रहनु नपन ।
अव थामा िनजको सवारी साधन जफत हनु याय वा
ितवादी िनरकुमार मो ानलाई अिभयोग औिच य कुनै पिन ि बाट तकसङ् गत हने देिखँदनै
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल भनी निजर कायम भएको अव था छ । सो निजरलाई
सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा बसका चालक मनन् गरी बस मािलक िनरकुमार मो ानले सफाइ
ला पा दोज शेपा र क ड टर वु लामासमेतले पाएको अव थामा ततु मु ामा र च दन ओसारबस धनीलाई बसमा र च दन छ भ ने जानकारी पसार गन कायमा योग ग रएको बा.२ ख ८२७२ नं.
िथएन भनी मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम या बु ाहक बस जफत हने नदेिखने ।
बयान गरेका छन् । यसैगरी िनज ितवादी िनरकुमार
मािथ उि लिखत निजर, कानूनी यव था
मो ानले पिन कसरु मा इ कार रही मौकामा र िमिसल संल न कागजातह बाट ितवादी िनरकुमार
अदालतमा समेत बयान गरेका छन् । वादी प ले पिन मो ानलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने भनी गरेको
िनज ितवादी िनरकुमार मो ानको उ अवैध र
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
च दन आ नो बसमा याउन सहमित र म जरु ी िथयो गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेको
भ ने ठोस सबदु माण पेस गन सके को छै न । बसबाट देिखँदा सदर हने र र च दन ओसार-पसारमा योग
र च दन बरामद हँदा ितवादी िनरकुमार मो ान ग रएको बा. २ख ८२७२ नं. को या बु ाहक बस जफत
प ाउ परेको अव था पिन छै न । बसमा फ स बटम गन गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
भएकै कारणले मा िनजलाई ततु मु ामा दोषी ठहर २०६८।०७।२३ को फै सलालाई के ही उ टी
गन िम ने देिखँदैन । लामो टमा च ने या बु ाहक गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
बसमा फ स बटम हँदा बसमा सवार या क
ु ो याग २०६९।१२।१८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
लगेज यहाँ रा न सिजलो हनेसमेत भएबाट फ स हने ।
बटम बनाएको हन स छ । तसथ ठोस सबदु माणको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
अभावमा ितवादी िनरकुमार मो ानलाई अिभयोग इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभु म् ।
दाबीमा सजाय गन निम ने ।
२
स मािनत सव च अदालतको पूण मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
इजलासबाट ने.का.प. २०६८ अङ् क ६ पृ ९०८ पराजुली, ०६७-CI-०५९३, पचा बदर गरी दता
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ग रपाउँ, दलबहादुर िमजार िव. टलकबहादुर आले नाउँमा रैतान प रणत गन गरी भएको मालपोत
मगरसमेत
कायालय नवु ाकोटको िमित २०६०।४।२२ को िनणय
आ नो हक भएकोस म कृ णबहादरु ले हक सो हदस म निमलेको हँदा सो हदस म बदर हने
ह ता तरण गन पाउने हो । अदालतको िमलाप बाट नै ठहछ । वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु नवु ाकोट
हक समा भएको ज गासमेत समावेश गरी कृ णबहादरु िज ला अदालतको िमित २०६६।१।१६ को फै सला
िमजारले हक ह ता तरण गन पाउने हँदनै । यसमा पिन उ टी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
२०३१ ।९ ।२९ को घरसारको िलखत जिहलेसक
ु ै िमित २०६७।२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
पिन तयार हन स ने कृितको देिख छ । अिघ मु ा हने ।
च दाको अव थामा वादी ितवादी कतैबाट पेस हन इजलास अिधकृत: शकु तला काक
नआएको िलखतलाई एक पटक मु ा अि तम भई क यटु र: खगे कुमार ख ी
फै सला भइसके पिछ सोही ज गालाई अिघ भएको इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभु म् ।
फै सलािवपरीत हने गरी घरसारको िलखतलाई मा यता
३
िदई फै सलािवपरीत िनणय गद जाने हो भने फै सलामा मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
अि तमताको िस ा तिवपरीत हन जाने ।
पराजुली, ०६८-CI-०४५३, हक कायम, दता फोड
२०३१ सालमा घरसारमा राजीनामा दता, आयसा खातुनसमेत िव. जयतुन नेसासमेत
पनु रावेदक दलबहादरु लाई कृ णबहादरु ले िदएको भए
उि लिखत त य, यव था एवम्
७ नं. नापी गो वारा तथा अदालतमा समेत मु ा परी िववेचनासमेतका आधारमा मूल पु ष व. नरु
कारबाही हँदा पनु रावेदक ितवादीका दाताले सो महमदका छोराह म ये सव िदन िमयाँ हाँगातफका
राजीनामाको बारेमा उसै बखत भएको यहोरा उ लेख तािसम िमयाँ अ सारीसमेतले हािसम िमयाँउपर अंश
गनु पन ह छ । घरसारमा जिहलेसक
ु ै जनु सक
ु ै िमित मु ा िदई सो अंश मु ामा ब डा छु ् याएको समेत
राखेर तयार गन सिकने घरसारको २०३१ सालको देिखँदा िक.नं. १४४ र ३९८ को ज गाको ३ ख डको
िलखत २०६० सालमा पेस हन आएको छ । दाता २ ख ड हक कायम दता फोड दता हने ठहर गनपनमा
ु
कृ णबहादरु ले मु ा गदा उसै बखत सो २०३१ सालको ४ ख डको २ ख ड हक कायमसमेत हने ठह्याएको
घरायसी राजीनामाको बारेमा कुनै यहोरा उ लेख सु बारा िज ला अदालतको िमित २०६६।७।२४
नगन मु ा गरी िवप ी वादीलाई हक छाडी िदने गरी को फै सला के ही उ टी हने ठहर्याएको पनु रावेदन
िमलाप भएको लामो समयपिछ सो २०३१ सालको अदालत, हेट डाको िमित २०६८।२।१ को फै सला
घरायसी राजीनामाको िलखत पेस हन आएको हँदा सो िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहन ।
घरायसी राजीनामाको िलखतले िवप ीले िमलाप बाट इजलास अिधकृत: शकु तला काक
ा गरेको ज गाको हकमा अ यथा गन स ने देिखन क यटु र अपरेटर: गीता िघिमरे
नआउने ।
इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभु म् ।
उि लिखत त य, यव था एवम्
४
िववेचनासमेतको आधारमा िक.नं. १०४ को मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
पूवतफ न.नं. १५ को ज गाम ये दाबीबमोिजमको जोशी, ०७१-RC-०१४७, कत य यान, नेपाल
२-१४-०-० ज गासमेत पनु रावेदक दलबहादरु का सरकार िव. भंगेडी भ ने रामदेव बढईसमेत
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मतृ कको लो ने रामदेव बढई र सासू च ावती िच हह देिखएको, ितवादीका बबु ा, पित ह रराम
बढईले मतृ क जनु माया बढईलाई घरमा कुटिपट गरी बढईले कत य गरी मारी अनहु ार निचिनने गरी जलाई
मारी लास निचिनने बनाउन बगै ँचामा लगी जलाई छाडेकामा िव ास ला छ भनी मौकामा लेखाइ िदएको
छोडी आएका हँदा िनजह लाई कारवाही ग रपाउँ कागजलगायत जाहेरवालासमेतका बकप बाट
भनी कत य गरी मारेको िकटानी जाहेरी दरखा त, मतृ कलाइ कुटिपट गरी मारी निचिनने बनाउन घरबाट
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को टाढा बगै ँचामा लगी मतृ क लासको जीउमा म तेल
सािबतीलाइ जाहेरी दरखा त, घटना थल ख याइ आगो लगाएको ज तो जघ य अपराधको
कृित मचु ु का एवम् मतृ क र ितवादी रामदेव कै कसरु गरेको िमिसल संल न लासको फोटोह र
नाबालक छोरा याम बढइले मौकामा लेखाइिदएको सा ी माणबाटसमेत मािणत भएको अव थामा
कागजलगायत जाहेरवालासमेतका बकप बाट ितवादीह ले नै मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने
मतृ कलाइ कुटिपट गरी मारी निचिनने बनाउन घरबाट त य शङ् कारिहत तवरले पिु हने ।
टाढा बगै ँचामा लगी मतृ कको लासको जीउमा म तेल
ितवादीम येका भंगेडी भ ने रामदेव
ख याइ आगो लगाएको शरीरमा शि योगका चोटह
बढइलाइ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नदेिखएको र शरीरका मु य अङ् गह जलेका कारणले नं.बमोिजम सव सिहत ज मकै द सजाय गनपनमा
जम
ु
म ु यक
ु ो यिकन कारण खल
ु ाउन नसिकने तर जलेको कै दको मा सजाय हने ठहर्याई भएको किपलव तु
चोटह मृ यपु िछका हन् भ नेसमेत यहोराको लास िज ला अदालतको िमित २०७० ।८ ।२३ को फै सला
जाँच ितवेदन व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले िमलेको नदेिखँदा के िह उ टी भइ िनज ितवादी भंगेडी
लेखाइिदएको कागजसमेतका आधार माणह बाट भ ने रामदेव बढइलाइ सव सिहत ज मकै द सजाय
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएकामा िववाद नदेिखने । हने र अ मा उ फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी रामदेव बढई र च ावती बढईको इजलास अिधकृत: खेमकुमारी ब नेत
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयानलाई क यटु र: मि जता ढुंगाना
ितवादीह ले कसरु मा अदालतसम इ कार रही इित संवत् २०७२ साल असार ११ गते रोज ६ शभु म् ।
बयान गरेपिन अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा
५
सािबत रही बयान गरेको देिख छ । ितवादीह को मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
उ सािबती िनजह को इ छािवपरीतको बयान जोशी, ०७१-RC-०१४६, कत य यान, नेपाल
हो भनी भ न र मािणत गराउन सके को देिखँदैन । सरकार िव. ीमती राधादेवी म ल
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
वेवा रसे अव थाको नवजात िशशक
ु ो
सािबतीलाइ जाहेरी दरखा त, घटना थल कृित मतृ लास रहेको भ ने यहोराको घटना थल
मचु ु का एवम् मतृ क र ितवादी रामदेव कै नाबालक लास जाँच मचु ु का, ितवादी राधादेवी म ल र
छोरा याम बढइले मौकामा लेखाइ िदएको कागजमा ितवादी नरबहादरु म ल प ाउ गरी दािखला गरेको
ितवादीह ले आ नो आमालाई लात मु कासमेतले ितवेदन, मृ यक
ु ो कारण Undetermined till the
कुटिपट गरेको देखी आफू डराई मख
ु घो टो पारी histopathological examination of viscera
सतु ेको भनी उ लेख गरे मतु ािबक कै ठाउँमा िनजले is received भ नेसमेत यहोराको शव परी ण
लगाउने चरु ा फुटी य त छ रएको र सङ् घषका ितवेदन, सामािजक बेइ जतीको डरले जीिवतै
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ज मेको नवजात िशशल
ु ाई खोलामा फालेको हँ भनी नवजात िशशु िजउँदै जि मएको कुरा नवजात िशशक
ु ो
वीकारेक िथइन् भ ने यहोराको ितवादी राधादेवी शव परी ण ितवेदन र शव परी ण ितवेदक डा.
म लको ीमान् रतनबहादरु म लले गरी िदएको िवशाल पौडेलको बकप मा पिु भएको अव थामा
घटना िववरण कागज, अवैध पमा शारी रक स पक ितवादीह ले मतृ क नवजात िशशल
ु ाई कत य
गरी उ नवजात िशशल
ु ाई ज माई सोप ात् िनज गरी मारेको भ ने त य शङ् कारिहत तवरले पिु हन
ितवादी य नरबहादरु म ल र राधादेवी म ल जना आउने ।
२ ले खोलामा फाली ह या गरेकामा िव ास ला छ
ितवादी राधादेवी म लले नवजात िशशु
भ ने यहोराको जानक देवी साउदसमेतका जना ७ ज माएको तर सामािजक लोकलाजका डरका कारण
ले गरी िदएको व तिु थित मचु ु कासमेतका आधार इ कार रही अदालतमा बयान गरे तापिन अिधकार ा
माणह बाट मतृ क िशशक
ु ो मृ यु कत यबाट भएकामा अिधकारीसम कसरु गरेकामा सािबत भई बयान गरेको
िववाद नदेिखने ।
पाइ छ । िमिसल संल न माणह बाट ितवादीह को
मेरो नवजात िशशु देवर नरबहादरु म लसँगको अवैध शारी रक स पकबाट नवजात िशशक
ु ो जम
अवैध शारी रक स ब धबाट रहन गएको गभ हँदा भएको अव थामा सामािजक लोकलाजबाट ब न
नरबहादरु म लसँग सरस लाह गरी िनजले समाजमा नवजात िशशक
ु ो यान गएको हो भ न सिकने
अ ले थाहा पायो भने लाज ह छ भनी ज माउने अव था िव मान देिखएको हँदा ितवादी राधादेवी
िबि कै खोलामा लगी फा नु पछ भनेकाले िमित म ललाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
२०६७ ।७ ।२७ गतेको िदन खेतमा मल छन गएको सव सिहत ज म कै द ह छ । ितवादी राधादेवी
बेलामा खेतमा नवजात पु ष िशशु ज माई खो ँचमा म ललाई सव सिहत ज म कै दको सजाय गदा चक
फालेक हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी राधादेवी पन भई िनजलाई मल
ु क
ु ऐन अदालती ब दोब तको
म लले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान र महलको १८८ नं.बमोिजम ५(पाँच) वष कद सजायको
उ नवजात िशशक
ु ो ज म मैले राधादेवी म ललाई राय पेस गरेको डडे धरु ा िज ला अदालतबाट िमित
अवैध यौनस पक गदा भएको कुरा स य हो, उ िशशु २०६८।१२।९ मा भएको फै सलालाई पनु रावेदन
िजिवतै ज मेमा जसरी पिन ह या गरी फा नु पदछ भनी अदालत, महे नगरबाट िमित २०७०।५।३० सदर
मैले िनजलाई दबाब िदएको हँ, उ नवजात िशशल
ु ाई हने ठहर्याई भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने
खोलामा फाली ह या गन कायमा उ िदन मेरो य ठहन ।
संल नता नरहे तापिन सामािजक बेइ जतीका डरले इजलास अिधकृतः खेमकुमारी ब नेत
ब चा ज मनासाथ फा ने कुरामा दबाब र सरस लाह क यटु र : मि जता ढुंगाना
िदँदै आएको िथएँ भ ने यहोराको ितवादी नरबहादरु इित संवत् २०७२ साल असार ११ गते रोज ६ शभु म् ।
म लले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती
६
बयान र उ ितवादीको सािबती बयानलाई वादी मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
ितवादीका सा ीह ले गरेको बकप आिद माणबाट जोशी, ०७०-CR-१०१०, अपहरण र शरीर ब धक,
पु ी भएको अव थामा ितवादीले उ ब चा मतृ
भात भ ने िदनेश के .सी. िव. नेपाल सरकार
अव थामा ज मेको कारण खा टो खनी हालेक हँ,
जाहेरवालालाई िमित २०६६।३।२६ गते
मारेको होइन भनी अदालतमा बयान गरेको देिख छ । साँझको समयमा बालकुमारीमा बोलाई नरेफाँटि थत
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कोठामा परु याई
् अपहरणकारीह ले यान मान ध क ब धकको महलको १ नं. को िवपरीतको कसरु गरेको
िदई िविभ न नाङ् गो फोटो िखची शारी रक र मानिसक देिखन आएकाले िनज ितवादीलाई अपहरण तथा
यातना िदई िविभ न िमितमा गरी . १२,०००००।- श रर ब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम सजाय
बा लाखको कागजमा ह ता र गराई के ही रकम तथा समूहगत संल नता भएको तफ ऐजन महलको
िदएमा आजै छोड् ने भनी . ४५,०००।- िक ७ नं. ले थप सजायसमेत हने देिखँदा पनु रावेदक
बकको एिटएमबाट िझक आफूलाई अपहरण मु
ितवादी भात भ ने िदनेश के .सीलाई अिभयोग
गरेको भनी जाहेरी दरखा तमा िकटानीसाथ उ लेख माग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर्याएको सु िज ला
गरेका र सो स ब धमा िमिसल संल न रहेको िमित अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
०६६।३।२६ गतेको जाहेरवालाले योग गरेको एिटएम पाटनको िमित २०६८।६।१० गतेको फै सला िमलेको
काडबाट पैयाँ िनकालेको भ नेसमेत यहोराको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन
िक बकको बक टेटमे ट रहेको, जाहेरवालालाई िजिकर पु न नस ने ।
अपहरण गरी नरेफाँट कोठामा ब धक बनाई डर ास इजलास अिधकृतः गेहे राज प त
देखाई नाङ् गो फोटो िखचेको र . १२,०००००।- क यटु र: अमतृ ा उ ेती
बा लाखको वैदेिशक रोजगारको कागज गराई इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
सोही िदन जाहेरवालाबाट . ४५,०००।- िफरौती
७
िलएको भ नेसमेत यहोराको आकाश ड बर भ ने मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
धनबहादरु िल बू र कामान द खड् काले एकै यहोराको जोशी, ०६८-MS-००२७, अदालतको अपहेलना,
अलगअलग अनस
ु धान अिधकृतसम बयान गरेको अिधव ा कमल साद इटनी िव. धानम ी बाबुराम
र . ४५,०००।- िफरौती रकम िलने आकाश लामा भ राईसमेत
भ ने धनबहादरु िल बू ियनै हन् भनी सनाखत कागज
अदालतलगायतका
रा यका अ य
गरेको िमिसल संल न कागजबाट देिखएको अव थामा अङ् गह को मु य अिभ भनेको नाग रक िहतको
अ यथा मािणत नभएस म अनस
ु धानको ममा स ब न गनु हो । वत यायपािलकाको अथ याय
य गरेको कुरालाई माणमा िलन हने नै हँदा यी स पादनमा िन प ता र व छता कायम गनु हो ।
ितवादीले जाहेरवालालाई अपहरण गरेको पिु हने । जसबाट लोकत द रलो हन स दछ । मु ा मािमलाको
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, घटना रोहमा अदालतले गरेको आदेश वा िनणय उ लङ् घन
मचु ु का, घटना िववरण कागज पनु रावेदक ितवादी हँदै जाने हो भने वत यायपािलकाको कुनै अथ
िदनेश के .सी र अ य ितवादीह को अिधकार रहँदैन । य तो अव थाले नाग रक अिधकारको
ा अिधकारी र अदालतसम भएको बयान एवम् संर णमा समेत बाधा उ प न भइरहने ह छ ।
जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप , िमित अदालत ितको जनआ थालाई जोगाई रा नको लािग
२०६६।३।२६ गते जाहेरवालाले योग गरेको ATM अदालतबाट भएका आदेश वा िनणय नमा ने यि
काडबाट पैयाँ िनकालेको भ नेसमेत यहोराको िक वा िनकायलाई अदालतको अवहेलनामा अदालतले
बकको टेटमे ट, सनाखत कागज तथा अ य संल न कारवाही गनु पन बा यता हन जाने ।
माणसमेतका आधारबाट यी पनु रावेदक ितवादीले
नेपालको अ त रम संिवधानबमोिजम गठन
अिभयोग माग दाबीबमोिजम अपहरण तथा शरीर भएको संिवधान सभा, मि प रषदल
् गायतका सबै
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संवैधािनक सं थाह सँग संिवधान र कानून ारा र िक.नं. २५४ को ज गाह मा आ ना धम िपता
बाँिधने सं कार र प ितको अपे ा ग रएको ह छ । पशराम
ु खवासको मोही हक िनर तर कायम रही
सोअनस
ु ार उपरो उि लिखत िनणयको अ र र आएकामा िनजको िमित २०६०।२।१० मा मृ यु
भावनाको काया वयन गन अहम् िज मेवारी सु पेको भएप ात् आफूले पिन िनर तर पमा उ ज गाह मा
धानम ी र मि प रषद् ज तो सं थाले अदालतको मोहीको हैिसयतले जोत कोड गद आएकामा आ नो
िनणयको अव ा गन वा उ लङ् घन गन वा सो िहसाबले मोही हक कायम हन नस ने गरी भएको पनु रावेदन
कुनै अपे ा कदािप गन नसिकने ।
अदालत, हेट डाको आदेश िु टपूण भएको भ ने
िवप ीह ले अवहेलना हन गएको भए पनु रावेदकको मु य पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा
मायाचना गदछु भनी अदालतको ित ा र िवचार गदा सािबक िक.नं. ९५ र १७३ को ज गाको
ग रमामािथ मयादा कायम गद मा याचनासमेत कट सािबक ज गा धनी अि हया देवी र पनु रावेदकका
गनभएकाले
र अदालतको आदेश ित स मान कट धम िपता पशराम
ु
ु खवास देवर भाउजू नाताका भई
गरेकाले िवप ीह को अवहेलना गन मनसाय रहेको दवु ैको म जरु ी िनवेदनअनस
मोही
ु ार मोही पशरामको
ु
भ ने पिु हन नआउने हँदा िवप ीह बाट िनवेदन लगत क ा भइसके को कुरा िमिसल संल न भूिमसधु ार
मागबमोिजम अदालतको अवहेलना भएको पिु हन कायालय, पसाको िमित २०५८।४।८ को िनणयबाट
नआएकाले ततु िनवेदन खारेज हने ।
देिख छ । उ िनणयलाई बदर गराउन पनु रावेदक
इजलास अिधकृत : शकु तला काक
रामे र था ले भूिमसधु ार कायालय पसामा िनवेदन
क यटु र : खगे कुमार ख ी
िदएकामा उ िनणय बदर नहने ठहरी िमित
इित संवत् २०७१ साल माघ २९ गते रोज ५ शभु म् । २०६६।१२।२० मा िनणयसमेत भएको िमिसल
८
संल न माण कागजबाट देिखने ।
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
उ ज गाह बाट मोही पशराम
ु खवासको
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-१२१६, मोही लगत क ा भएप ात् िमित २०५८।४।९ मा
िनषेधा ा, रामे र था िव. चाँददेवी नुिनया
िववादका िक.नं. ४३६ र ४३७ का ज गा अि हया
िज ला पसा गा.िव.स. महादेव प ी वडा नं. देवीले यथ चाँददेवी निु नयालाई रिज ेसन
३ को सािबक िक.नं. ९५ र िक.नं. १७३ को ज गाको पा रत ग र िदएको र उ रिज ेसनको िलखतमा
ज गाधनी अि हया देवी र उ ज गाह को मोहीमा पनु रावेदकका धम िपता िववािदत ज गाका सािबक
पनु रावेदक रामे र था को धम िपता तथा ज गाधनी मोही पशराम
ु खवास सा ीमा बसेकोसमेत देिखएबाट
अि हया देवीकै सहोदर देवर पशराम
ु खवास भएको र िववादका ज गाह मा कोही कसैको मोही नरही ज गा
िक.नं. ९५ िक.का. गराई दि णतफबाट िक.नं. ४३६ धनी चाँद देवी निु नयाको एकलौटी हक भोगको देिखँदा
र िक.नं. ४३७ यथ चाँददेवी ननु ीयाले अि हया उ ज गाह मा पनु रावेदकले आ नो मोही हक
देवीबाट िमित २०५८।४।९ मा राजीनामा पास गरी कायम रिहरहेको भ नु यिु सङ् गत र यायोिचत नहने
िलएकामा हाल नापीबाट िक.नं. १२७ र िक.नं. २५४ ह छ । यसरी राजीनामाबाट पा रत भै आएका
भएको कुरामा कुनै िववाद नदेिखने ।
ज गाह मा ज गावालालाई िनजको िनिववाद हक भोग
जहाँस म उ राजीनामाबाट पास भई वािम वमा कसैले पिन भोग चलन गन अवरोध उ प न
तथा हालको नािपबाट कायम भएका िक.नं. १२७ गन ज ता कायबाट िनजको स पि को अिधकार
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(Right to property) को उपभोग र चलनमा बाधा कुन कानूनी ावधानबमोिजम नामसारी दा.खा. गनु
अवरोध उ प न हन जाने ।
पन हो सो ट पमा िनवेदनमा खल
ु ाउनु पन ह छ ।
िववेिचत आधार, कारण र माणह को
ततु मु ामा पनु रावेदकले आ नो िनवेदनमा सो कुरा
आधारमा पनु रावेदकको िनवेदन खारेज गन गरी
ट पमा खल
ु ाउन नसके को ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।५।२६
पनु रावेदकले आ नो पनु रावेदनप मा िमित
मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
२०७१ ।२ ।२६ गते मन िगरी जोगेनी मिृ त ित ान,
इजलास अिधकृत : अजनु साद कोइराला
२०६५ को िवधान संशोधन भई मन िगरी जोगेनीका
क यटु र : मि जता ढुङ्गाना
नाउँमा रहेको घर ज गा यस ित ानको नाउँमा दता
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभु म् । गन िवधानमा प भै सके को हँदा िनजको नाउँमा
९
रहेको ज गा ित ानको नाउँमा दता गन िम ने भनी
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार िलएको िजिकरतफ िवचार गदा िज ला शासन
उपा याय, ०७०-CI-१२६४, परमादेश, िज ला कायालय, क चनपरु बाट िमित २०७१ ।२ ।२६ मा
क चनपुर, भीमद नगरपािलका वडा नं.१५ िस टोल उ िवधानको प र छे द २(ग) मा संशोधन हँदा मन
भगतपुरि थत मन िगरी जोगेनी सं कृित ित ानका िगरी जोगेनीका नाउँमा रहेको चल अचल स पि को
तफबाट ऐ. को अि तयारी ा एवम् ित ानका संर ण संव न तथा जीण ार गनका साथै उहाँको
अ य ी मह तराज िगरी िव. मालपोत कायालय, नाउँमा रहेको घर ज गासमेत यस ित ानको नाउँमा
क चनपुरसमेत
दता गन गरी िवधान संशोधन ग र िदएको कुरा िमिसल
िज ला क चनपरु सािबक ऐरी वडा संल न माण कागजबाट देिखने ।
नं.८(घ) हाल िभमद नगरपािलका वडा नं. १८ को
िमित २०७१।२।२६ मा उ िवधानमा
िक.नं.४३१२ को ज गा मन िगरी जोगेनीको नाममा दता संशोधन भई मन िगरी जोगेनीको नाममा दता कायम
कायम रहेको कुरामा िववाद देिखँदैन । जहाँस म िनज रहेका ज गा मन िगरी जोगेनी मिृ त ित ानका
मन िगरी जोगेनीको नाममा दता कायम रहेको उ ज गा नाममा नामसारी गन िम ने हन आएको देिखँदा उ
मन िगरी जोगेनी मिृ त ित ानका नाममा नामसारी िमित २०७१।२।२६ को संशोधनप ात् मा मन
दा.खा. दता हन स ने हो होइन भ ने मु य िववादको िगरी जोगेनी मिृ त ित ान, २०६५ अनस
ु ार मन
िवषयको स ब धमा िवचार गदा मन िगरी जोगेनी मिृ त िगरी जोगेनीको नाममा दता कायम भएका ज गाह
ित ान सं था दता ऐन, २०३४ बमोिजम गिठत मन िगरी जोगेनी मिृ त ित ानका नाममा नामसारी
भएको एक वैधािनक ित ान हो यसरी कानूनबमोिजम दा.खा. हन स ने देिखन आयो । तर ततु मु ाका
गिठत ित ानले आ नो ि याकलाप गदा कानून ारा पनु रावेदक मह तराज िगरी परमादेशको लािग िमित
िनधा रत ि या र कायिविधभ दा बािहर गई गनु हँदैन २०७०।३।२६ गते अथात् िवधानमा संशोधन हनपु ूव
। कुनै यि को नाममा दता कायम रहेको ज गा अक नै अदालत वेश गरेको देिखने ।
यि वा सं थाको नाममा नामसारी दा.खा. दता गदा
स बि धत ित ानको िवधानमा नै
कानूनले नै अिनवाय पमा अपनाउनु पन गरी उ लेख ित ानले कसैको ज गा ा गन स ने गरी
पमा
ग रएको कानूनी ि याह पूण पमा पालना गनु पन उ लेख नगरेको अव थामा कुनै पिन ज गा दाताले
ह छ र य तो कायको लािग िनवेदन िदने िनवेदकले आ नो नाममा दता कायम रहेको ज गा ित ानको
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नाममा नामसारी दा.खा. दताको लािग म जरु ी िदँदैमा ज गाको े फल स ब धमा पनु रावेदन अदालत,
कानूनको अभावमा नामसारी दा.खा. दता हन नस ने बटु वलमा िदएको िनवेदन र यस अदालतमा िदएको
हँदा पनु रावेदन अदालत, महे नगरले ततु मु ामा पनु रावेदनप मा फरक देिखन आई दाबी िलएको
िमित २०७०।५।१६ मा आदेश गनपु ूव उ िवधानमा ज गाको वा तिवक े फल नै कित हो भ ने स ब धमा
भएको ावधानअनस
ु ार मन िगरी जोगेनीका नाममा दता पनु रावेदक आफै ँ हन सके को देिखँदैन । यसैगरी
रहेको ज गा मन िगरी जोगेनी मिृ त ित ानको नाममा पनु रावेदकले दाबी िलएको ज गाको ज गाधनी माण
नामसारी गन िम ने नदेिखएको हँदा कानूनको अभावमा पज
ु ा माणको पमा पेस नगरी िफ ड बक
ु उतार
पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट पनु रावेदकको रट पेस गरेको कुरा िमिसल संल न कागजबाट देिख छ ।
िनवेदन खारेज गन गरी भएको आदेशलाई अ यथा िफ डबक
ु बाट मा ै पनु रावेदकले दाबी िलएको ज गाको
भ न िम ने नदेिखने ।
ज गाधनीको हैिसयतको प धारण गन नस ने ।
िववेिचत आधार, कारण र माणह को
पनु रावेदक घरज गा क जास ब धी साधारण
आधारमा पनु रावेदकको िनवेदन खारेज गन कृितको िवषयलाई िलएर रट े ािधकार हण गरी
गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट िमित अदालत वेश गरेको देिखयो । घर ज गास ब धी िवषय
२०७०।५।१६ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर कानूनबमोिजम सबदु माण बझ
ु ी हकदैया, हद याद र
हने ।
अ य माणका िवषयमा मू याङ् कन गरी िन पण गन
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
िवषय हो । क जा िखचोला ज ता िवषयको िन पणको
क यटु र: मि जता ढुंगाना
स ब धमा कानूनका अ य वैकि पक उपचारको बाटो
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभु म् । छँदाछँदै रट े बाट माण बझ
ु ी हकदैया, घर ज गा
१०
क जा िखचोलास ब धी को िन पण गन निम ने
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार ह छ । यसै िवषयसँग स बि धत िनवेदक रामबहादरु
उपा याय, ०७०-CI-१०३०, िनषेधा ा / परमादेश, तामाङ िवप ी बखतबहादरु तामाङ भएको उ ेषण
रामजतन म लाह िव. गोिव द के वटसमेत
रट िनवेदनमा (ने.का.प. २०५० अङ् क १२ िन.नं.
पनु रावेदक रामजतन म लाहले पनु रावेदन ४८३३) वैकि पक उपचारको बाटो हँदाहँदै रट े मा
अदालत, बटु वलमा िदएको िनवेदनमा प देही वेश गरेकाले असाधारण अिधकार े को योग गरी
िज ला हाटी वनगाई गा.िव.स. वडा नं. २क को िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम ने
िक.नं. ५६२ को २-६-९ ज गा डा टर यादव साद भनी िस ा तसमेत ितपादन भएको प र े यमा
प थबाट २०२२ साल अथात् सव नापी हनभु दा पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट वैकि पक उपचारको
पूव नै ख रद गरेको भ ने उ लेख गरेको देिख छ भने बाटो छँदाछँदै रट े बाट माण बझ
ु ी हकदैया, घर
अक तफ यस अदालतमा िनजले िदएको िनवेदनमा ज गा क जा िखचोलास ब धी को िन पण गन
उ िक. नं. ५६२ को ज.िव. २-६-९ ज गाम ये दि ण निम ने भनी रट खारेज गन गरी भएको आदेशलाई
पि मतफबाट ज.िव. ०-१०-० िव.सं. २०२२ सालमा अ यथा भ न निम ने ।
सभ नापी हनभु दा पिहले गाउँका डा टर यादव साद
मािथ िववेिचत आधार, कारण र माणह को
प थबाट ख रद गरी िलएको हो भ ने उ लेख ग रएको आधारमा पनु रावेदकको िनवेदन खारेज गन गरी
देिख छ । यसरी पनु रावेदकले दाबी िलएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०७०।३।२४
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मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सिु नता राना ब नेत ितवादी भई चलेको चेक अनादर
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
मु ामा िनणय हँदाका बखत लिलतपरु िज ला
क यटु र: खगे कुमार ख ी
अदालतबाट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभु म् । िवषयह कानूनबमोिजम हने नै हँदा साधारण
११
अिधकार े मा िववाद कायम रहेको अव थामा
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी असाधारण े ािधकार हण गरी मु ाको गणु , दोष र
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-WO-०८७०, माणह को मू याङ् कन गरी िवचार गन निम ने हँदा
उ ेषण / परमादेश, महेशबहादुर िसंह िव. सुिनता िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी हने अव थाको
राणासमेत
िव मानता रहेको नदेिखने ।
सव च
अदालतको
असाधारण
साधारण
अिधकार े को
िनयिमत
े ािधकारको योग कुन अव थामा हने हो भ ने ि याबाट िवचिलत भै असाधारण अिधकार े
स ब धमा िवचार गदा नेपालको अ त रम संिवधान, हण गरी िदएको िनवेदनबाट िनवेदकको मौिलक
२०६३ को धारा १०७ (२) को ावधान हेनपन
हक अिधकारमा आघात पगु ेको नदेिखँदा रट िनवेदन
ु
ह छ । जसमा यस संिवधान ारा द मौिलक खारेज हने ठहछ । रट िनवेदन खारेज हने ठहरेकाले
हकको चलनको लािग वा अक उपचारको यव था यस अदालतबाट िमित २०६९।११।१३ मा जारी
नभएको वा अक उपचारको यव था भए पिन सो भएको त कािलक अ त रम आदेश िन योजन
उपचार अपया वा भावहीन देिखएको अ य कुनै भएकाले िनि य हने ।
कानूनी हकको चलनको लािग उपयु आदेश इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
जारी गरी य तो हकको चलन गराउने असाधारण क यटु र : मि जता ढुंगाना
अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ भनी उ लेख इित संवत् २०७२ साल असार २० रोज १ शभु म् ।
ग रएको पाइ छ । उपयु संवैधािनक यव थाअनस
१२
ु ार
सव च अदालतको असाधारण े ािधकारको योग मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
संिवधान ारा याभूत ग रएका मौिलक हकह को गोिव दकुमार उपा याय, ०६६-WO-१३०७,
चलनको लािग वा अक उपचारको यव था नभएको उ ेषण / परमादेश, नरेश डगौरा िव. सश हरी बल
वा अक उपचारको यव था भए पिन सो उपचार धान कायालय, हलचोक, काठमाड समेत
अपया वा भावहीन देिखएको अ य कुनै कानूनी
कुनै पिन कमचारी िव उसको आचरण
हकको चलनको लािग हन स ने देिख छ । ततु
यवहारस ब धमा कारवाही गदा बढो सतकताका
िनवेदनमा रट िनवेदक सोबमोिजम मौिलक हक वा साथ कानून र िनयमको पालना गरी गनपन
ु हछ।
कानूनी हकको चलन गराउन आएको नदेिखएको िकनिक रोजगारीको अिधकार जीवनको अिधकारसँग
अव थामा Doctrine of justifiability अ तगत यस जोिडएको ह छ र स बि धत यि मा होइन
कारको चेक अनादरको मु ाबाट सिृ जत िववादको उससँग आि त प रवारमािथ पिन य ता कारवाहीले
स ब धमा असाधारण े ािधकार हण गरी हेन िम ने ितकूल भाव पान स दछ । यसरी रोजगारीको
नदेिखने ।
अिधकारबाट वि चत गन गरी िनणय गदा स बि धत
िनवेदक महेशबहादरु िसंह वादी तथा िवप ी िनयमले प पले तोिकिदएको िविध र ि याह को
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पूण पमा अवल बन गरी गनु पन हने ।
रा यको एउटा संय हो । रा यको संय बाट कुनै
रोजगारीको अिधकार भनेको यि को कमचारीलाई कानूनिवपरीत नोकरीबाट बखा त गन
मौिलक तथा जीवनको अिधकारसँग य पमा गरी िनणय ग र छ भने य तो अव थामा रा यबाट
जोिडएको हक हो जसलाई मानव अिधकारस ब धी उ यि को रोजगारीको अिधकारको उ लङ् घन
धेरै अ तराि य द ताबेजह ले संर ण गरेका भएको मा नु पन ।
छन् । Universal Declaration of Human Rights,
उपरो त यह को िव ेषण, कानूनी
1948 को धारा २३ मा Everyone has the right यव थाको या या र िववेचनासमेतको आधारमा
to work, to free choice of employment, to रट िनवेदक नरेश डगौरालाई सश हरी सेवाबाट
just and favorable conditions of work and हटाउने गरी ी म य े ीय सश
हरी बल
to protection against unemployment. भ ने मु यालय बािहनी पथलैया, बाराका सश हरी
यव था गरी येक यि को काम गन अिधकार उपरी कबाट भएको िमित २०६६।११।२५ को िनणय
तथा बेरोजगारी िव को अिधकारको याभूत र सो िनणयलाई सदर गन गरेको ऐ. का सश हरी
गरेको छ । यसैगरी International Covenant on नायब महािनरी कको िमित २०६७।२।२५ को िनणय
Economic, Social and Cultural Right,1966 िु टपूण भएकाले िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको
को धारा ६ मा The States Parties to the present आदेश ारा बदर हने ठहछ । साथै रट िनवेदकलाई
Covenant recognize the right to work, पूववत् सेवामा पनु वहाली गनु भनी िवप ीह को
which includes the right of everyone to the नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
opportunity to gain his living by work which इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
he freely chooses or accepts, and will take क यटु र: खगे कुमार ख ी
appropriate steps to safeguard this right. को इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् ।
यव था गरी रोजगारको अिधकारको याभूत गरेको
१३
छ । प रा भएको नाताले उ यव थाको पालना मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
गनु र गराउनु नेपालको दािय व नै हन आउँछ । यसैगरी िम , ०७०-WO-०३७६, उ ेषण, वैकु ठ साद
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ यौपाने िव. मालपोत कायालय, बारा कलैयासमेत
(३) को (च) मा येक नाग रकलाई कुनै पेसा रोजगार
िनवेदकले दता ग रपाउँ भनी माग गन
उ ोग र यापार गन वत ता हनेछ भ ने र धारा १८ आएको िनवेदन दाबीको ज गाको िनवेदकले
मा रोजगारी तथा सामािजक सरु ास ब धी हकको पेस गरेको न सा, िफ डबक
ु एवम् िज ला
उ लेख गरी येक नाग रकलाई कानूनमा यव था वन कायालयको प समेतका सबदु
माणको
भएबमोिजम रोजगारीको हक हनेछ भ ने यव था गरी मू याङ् कन गरी बु नपु न अ य माणह समेत
रोजगारीको हकलाई मौिलक हकको पमा थािपत बझ
ु ी दता गन िम ने हो होइन िनणय गरी िदनपु नमा
हन आउने ।
२०२३।३।३० र सोप ात् द. नं. ३७९० िमित
सश
हरी बल नेपालमा शाि त र २०५९।५।७ मा समेत िदएको िनवेदन हालस म
सु यव था कायम गरी जनताको जीउ, धन र िवचाराधीन अव थामा नै रिहरहेको पाइएकाले
वत ताको संर ण गनको लािग गठन ग रएको मागबमोिजम दता गन िम ने हो होइन सबदु माणको
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मू याङ् कन गरी जो जे बु नपु न हो बझ
ु ी िनजह को कुनै योजन नहने ह छ र नाममा को वािम वले
नाममा दता हने हो वा होइन आदेशको जानकारी ज गाधनीलाई कुनै ितफल निदने भएकाले पिन घर
पाएको िमितले ६ मिहनािभ िनणय गनु भनी िवप ी बनाउनेको ४ नं. को यव था यस स दभमा ग रएको
मालपोत कायालय, बाराको नाउँमा परमादेश जारी देिखन आउँछ । सो घरको स ब धमा समेत घर बनाउने
हने ।
महलको ४ नं. मा यव था ग रएकाले सोहीअनस
ु ार
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
गनपन
ु ह छ । यसथ वादी दाबी आंिशक पमा मा
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८ गते रोज २ शभु म् । पु ने अथात् ितवादीह ले घर बनाइएको ज गामा
१४
दाबी नपु ने र खाली रहेको ज गामा स म िखचोला
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश मेटाई चलन चलाई पाउने ठहर गरेको सु सलाही
िम , ०६७-CI-०१५४, ज गा िखचोला चलन, िज ला अदालतको फै सलालाई के ही उ टी गरी वादी
नवलिकशोर महतोसमेत िव. भिवछन राय यादव
दाबीअनस
ु ार िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने ठहर
िज ला सलाही, गा.िव.स. िस ा मिहनाथपरु गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला िमलेकै
वडा नं. १ को िक.नं. ४८ को ०-०-९ ज गा वादी देिखने ।
भिवछन राय यादवको नाममा रहेको कुरा िनजले
मािथ उि लिखत कानूनी यव था र
पेस गरेको राजीनामाको िलखतको ितिलिपबाट िमिसल संल न कागजातह बाट वादी दाबीको
देिखयो । िनजको उ ज गामा पनु रावेदक खाली ज गामा स म वादीको दाबी पु ने ठहर
ितवादीह ले घर िनमाण गरी उपयोग गरेको कुरा गरेको सु सलाही िज ला अदालतको िमित
अदालतबाट िमित २०६४।०५।२७ मा भै आएको २०६४।८।२७ को फै सलालाई के ही उ टी गरी वादी
न सा कु डलीबाट देिखयो । न.नं. १ मा ितवादी दाबीबमोिजम िखचोला ठहराई ितवादीले भोग गरेको
नवल िकशोर महतोले भोग चलन गरेको र न.नं. २ मा घरको हकमा घर बनाउनेको ४ नं. बमोिजम हने
नवरितया देवीले भोग चलन गरेको भ ने अदालतबाट भनी गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
भै आएको न साबाट देिख छ । अदालतबाट िमित २०६६।०५।३१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
२०६४ ।०५ ।२७ भै आएको न सा कु डली अ ययन हने ।
गदा िववादको न.नं. १ र २ को ज गा झगडा जिनएको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
र उ ज गा िक.नं. ४८ को ज गा रहेको भ ने देिखने । इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादीह ले बनाएको घर आ नो हक
१५
नपगु ेको ज गामा घर बनाउन नहने चिलत कानूनी मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
यव थाको अनस
ु रण गरेको देिखँदैन । उ ज गामा गोपाल े , ०७०-CI-१०८८, िनषेधा ा, िशवकृ ण
मोहीको हैिसयतले घर बनाएको भ ने ितवाद भए जापित िव. िक बक िलिमटेड अनामनगर
तापिन िविधवत् पमा यी ितवादीह मोही मािणत
िनवेदकले िक.नं. १७५, ६६८,
भएका छै नन् । यसरी पनु रावेदक ितवादीह ले ६८६ का ज गाह िधतो राखी िवप ी बकसँग
िववािदत ज गामा घर िनमाण गरी भोग िनर तर गरी
.१,५०,००,००० ।- कजा िलएको त यमा कुनै
रहने र ज गाको वािम व वादीको कायम हने हो भने िववाद रहेको देिखएन । बकसँग कजा िलएपिछ ऋण
िववािदत ज गामा वािम व हने वादीको उ ज गामा िलँदाको भाखा र सतअनस
ु ारको सावाँ र याज ितनु
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बझ
ु ाउनु पन दािय व यी िनवेदकमा रहेकामा िनजले हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटन वािण य
आ नो दािय व तत् समयमा पूरा गरेको देिखएन । इजलासको िमित २०७०।४।३० को आदेश िमलकै
एक िक ताको रकम बझ
ु ाउन बाँक रहेको त यलाई देिखँदा सदर हने ।
िनवेदकले िनवेदनमा नै वीकार गरेको अव था इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
देिख छ । ऋण िलँदाको भाखा र सतअनस
ु ार ऋणीले क यटु र : मि जता ढुंगाना
बकको सावाँ र याज समयमा नितरेको अव थामा इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् ।
िधतो रहेको स पि बाट आ नो लेना रकम असल
१६
ु उपर
गन िवप ी बकले नपाउने भनी मा न िम ने नदेिखने । मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
कानूनबमोिजम कजा िलएपिछ भाखा सतअनस
ु ार साँवा गोपाल े , ०७१-CI-००९५, उ ेषण, ड बरकुमारी
याज नबझ
ु ाएमा बक तथा िव ीय सं थास ब धी सेन ठकुरी िव. कलङखोला वन उपभो ा समूहक
ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा भएको उपरो कानूनी अ य मेनुका शमा रजालसमेत
यव थाअनस
िनवेिदकाले िनवेदन दाबीका ज गाह आ ना
ु ार बकले आ नो लेना रकम असल
ु उपर
गन स ने नै देिख छ । सो असल
ु उपर गन योजनाथ हन् भनी दाबी गरे तापिन सो ज गाह िनवेिदकाको
िललामको सूचना िनकालेको बकको कायलाई अ यथा नाउँमा दता भएको भ ने कही ँ कतैबाट देिखँदैन ।
रहेछ भनी मा न िम नेसमेत नदेिखने ।
२०४७ सालमा नापी हँदा उ ज गाह कसैको
िनवेदकले ऋणको साँवा याज भाखािभ नाउँमा नापी नभई ऐलानी पत जिनई नापी भएको
भु ान नगरेकाले बक तथा िव ीय सं थास ब धी पाइयो । िनवेिदकाले आ नो हक भोगको माणसिहत
ऐन, २०६३ को दफा ५७ तथा िनवेदकले बकलाई नापी टोलीमा गई ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा
कजा िलँदा गरी िदएको सत मतु ािबक कजा असल
ु ी ६, ६(क), ७, ८(२) अ तगत नापी गराई ज गा धनी
ि याको लािग िधतोमा रहेको ज गा िललाम माण पज
ु ा ा गरेको वा नापी वा दता नगरी िदएको
िब को लािग सूचना कािशत गरी िललामी कारण खल
ु ाइ यादिभ उजरु गरी दतातफ कारबाही
ि या अगािड बढाई सिकएकाले िनणय खारेज उठाएको भ ने नदेिखइ िववािदत ज गाको नाप न सा
ग रपाउँ भनी िवप ी बकको िलिखत जवाफ भएको धेरै समयपिछ आएर िमित २०७०/१/२० मा
रहेको र िवप ी बकको स चालक सिमितको िमित छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी िनवेदन गरेको छु भनी
२०७०।३।२४ मा िनवेदकको िधतोमा रहेको ज गा िनवेदनमा नै उ लेख गरेको पाइयो । उ िनवेदन
िनमला धानलाई बोलकबोल वीकृत गन गरी िनणय लेखबाट नै २०७० सालस म पिन िववािदत ज गा
गरी बकले िमित २०७०।३।३० मा दा.खा नामसारीको िनवेिदकाको नाममा दता नभएको भ ने कुरा प
लािग स बि धत मालपोत कायालयमा प ाचारसमेत हन आयो । तसथ कानूनबमोिजम दता गरी ज गाधनी
ग रसके को िवप ी बकले पेस गरेको िनणय तथा प को माण पज
ु ा ा नभएको ि थितमा िनवेिदकालाई सो
छायाँ ितबाट देिख छ । यसरी िनवेदकले िललामी ज गाह मा कानूनी हक वािम व ा भइसके को
काय रोिकपाउँ भनी दाबी िलएको िधतो ज गा िललाम मा न िमलेन । रट े बाट िववादा पद हक चलन
भई दािखल खारेजसमेत भइसके को देिखँदा िनवेदनको हने नभई थािपत हकको मा चलन हने हो ।
औिच य नै समा भएको देिखने ।
िववािदत ज गा ऐलानी पत हो भ ने नापी न सा एवम्
सोसमेतका आधार कारणबाट िनवेदन खारेज िफ डबक
ु समेतबाट देिखएकाले िनवेिदकाको िववािदत
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ज गामा हक थािपत नै नभइसके को ि थितमा य तो देिख छ । यसरी पूवतफ न.नं. १८ िक.नं. १९ को ज गामा
हकको चलन रट े बाट हन स ने नदेिखने ।
नाली देिखएको तर यी पनु रावेदकको िक.नं. १५४ को
िनवेदकको िववािदत िक.नं. ४१२ र ४१३ को ज गामा नाली नदेिखनक
ु ा साथ साथै न.नं. २० र २५
ज गामा ज गाधनी माण पज
ु ा ा भैसके को नदेिखएको मा जिनएका बाटाह को चौडाइसमेत एकनास नभई
र रट े बाट िववािदत हक चलन गराउन निम ने सानोसमेत रहेको उ न सा मचु ु काबाट देिखएको
देिखँदा सोसमेतका आधार कारणबाट िनवेदन खारेज छ । यसरी भई आएको न साबाट बाटोको चौडाइ
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित घटीबिढ देिखनक
ु ा साथसाथै हा ो ज गाको लगभग
२०७१।३।११ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने । सबै ज गा ओगटी प क घर बनाएको भ ने िनवेदन
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
िजिकरसमेत देिखएको अव थामा िक.नं. १५४ को
क यटु र: मि जता ढुंगाना
दि णतफको ज गालाई बाटोको होइन रहेछ भनी मा न
इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् । िम ने नदेिखँदा बाटोको ज गा नभएको भ ने पनु रावेदन
१७
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
उपरो आधार कारणसमेतबाट िनवेदन
गोपाल े , ०७०-CI-००१७, िनषेधा ा, िदवाकर खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, इलामको
िघिमरे िव. िनलकुमार े समेत
िमित २०६९।६।१० आदेशलाई अ यथा रहेछ भनी
िनवेदक िदवाकर िघिमरेको तफबाट पन मा न निम ने देिखँदा सो आदेश सदर हने ।
आएको ततु पनु रावेदनमा मूलतः हाल कायम रहेको इजलास अिधकृतः ह रकृ ण े
बाटो र हा ो घर ज गा अलगअलग उ लेख भइरहेको क यटु र: मि जता ढुंगाना
अव थामा न.नं. २० र २५ को ज गा बाटोको ज गा हो इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् ।
भनी मा न िम ने अव था नभएको र घर िनमाण गनपु ूव
१८
छोडेको ज गामा बाटो िब तार गदा हा ो घरमा समेत मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
अित मण गन लागेको ट हँदाहँदै सो त यलाई गोपाल े , ०६८-CR-००८७, ०३२०, लागु
कुनै िव ेषण नै नग रएको भ ने िजिकर िलएको औषध खैरो िहरोइन, मोह मद नावेद िव. नेपाल
देिख छ । िमिसल संल न रहेको पनु रावेदन अदालतको सरकार, मोह मद समसाद िव. नेपाल सरकार
आदेशानस
आफू िनद ष रहेको माण परु याउने
्
ु ार भई आएको न सा मचु ु का अ ययन
गदा पनु रावेदकको ज गाको दि णतफ बाटो जिनएको भार यी ितवादीह मा नै रहेकामा सोअनस
ु ार यी
देिखयो । सोको पूवतफ न.नं १८ िक.नं. १९ को ितवादीह ले उ लागु औषध आ नो साथमा
यथ िनलकुमार े को ज गा भई सो ज गामा ०.७० रा न पाउने अिधकार िथयो भ ने माण नपरु याएको
्
मी. को नाली जिनई सोही ज गाको दि णतफ न.नं. अव थामा कसरु दार नै हन् भनी ठा नु पन देिखने ।
१९ हाल बाटो भनी देखाइएको छ । सोही न.नं. १९
कानूनी यव था, िस ा त र िमिसल
को ज गाको िसधा पि मतफ यी पनु रावेदकको िक.नं. संल न आधार माणह बाट सु काठमाड िज ला
१५४ को ज गामा न.नं. २० र २५ बाटो जिनएको अदालतको िमित २०६६।११।२६ को फै सलालाई
तर सो ज गामा नाली नभएको उ लेख ग रएको सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
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२०६७।५।२९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने दाबी िलएअनस
ु ार प ाउ गरी जबरज ती लेनदेनको
ठहन ।
िवषयमा कागज गराउने आशङ् का रहेको भनी मा न
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
िम ने नदेिखने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
सोसमेतका आधार कारणबाट िनवेदन खारेज
इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभु म् । हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
१९
िमित २०६९ ।१२ ।२८ को आदेश िमलेकै देिखँदा
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
सदर हने ।
गोपाल
े , ०६९-CI-०३६०, परमादेश, इजलास अिधकृत : ह रकृ ण े
पूणकुमारी िव िव. मालपोत कायालय, िड लीबजार, क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् ।
काठमाड समेत
िक.नं. १५१ को ज गाको रिज ेसन
२१
द तरु िलने योजनको लािग .३५,४४,०००।– मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
मू य उ लेख ग रएको देिख छ । सो रकम ३० गोपाल े , ०७०-CI-११२४, िनषेधा ा / परमादेश,
लाखभ दा बिढ देिखएको र िनवेदकले ख रद गरेको पु षो म दाहाल िव. िहमालयन बक िलिमटेड,
मू य .२०,२५,००० भ दा .१४३८१२५ ।- बिढ के ीय कायालय, कमलादी काठमाड समेत
देिखन आएकाले सो बिढ देिखएको रकमलाई लाभांश
पनु रावेदक िनवेदकले िक. नं. ४९२
मानी सोमा १० ितशत कर लगाएकालाई अ यथा को घरज गा िधतो राखी िवप ी िहमालयन बक
मा नु पन नदेिखने ।
िलिमटेडबाट िलएको कजा असल
ु उपर गन योजनाथ
उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट िनवेदन िललामको सूचना िनकालेको बकको कायलाई
खारेज हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, कारागारमा रहेको कारण कजास ब धी सूचना नै
पाटनको िमित २०६८।८।१४ को आदेश िमलेकै नपाएको भ ने आधारमा मा अ यथा रहेछ भनी मा न
देिखँदा सो सदर हने ।
िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
उपरो आधार र कारणबाट िनवेदन खारेज
क यटु र: मि जता ढुंगाना
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् । २०७०।५।११ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
२०
इजलास अिधकृत : ह रकृ ण े
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
क यटु र : खगे कुमार ख ी
गोपाल े , ०७०-CI-०४२१, ितषेध / िनषेधा ा, इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् ।
च साद पौडेल िव. िज ला शासन कायालय,
२२
बाँकेसमेत
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
मख
ु िज ला अिधकारीले आफूसम शाि त गोपाल े , ०७०-CI-०६८५, उ ेषण / परमादेश,
सरु ाको माग गरी कुनै यि िनवेदन िलई आउँदा नेपाल सरकार वा य तथा जनसङ् या म ालय,
के भएको रहेछ भनी यथाथताको जाँचबझ
ु गन स ने आयुवद िवभाग, टेकु, काठमाड िव. राम वेश यादव
नै हँदा जाँचबझ
िमित २०६८।१२।१६ देिखमा तरविृ
ु गन बोलाएकै आधारमा िनवेदकले
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हने भनी गरेको िवप ी आयवु द िवभागको िमित गरेकामा उ िलखत िकत हो होइन भ ने स ब धमा
२०६९।१।३ को िनणय उ ेषणको आदेशले बदर के ही नबोली भएको सु लिलतपरु िज ला अदालतको
गरी िनवेदकको हकमा िनजको सहायक चौथो तहको िमित २०६६।१०।३ को फै सला र सो फै सलालाई
सेवा अविध पाँचवष पूरा भएको िमितदेिख नै लागू हने सदर ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
गरी िनजको तरविृ गनु गराउनु भनी िवप ीह को २०६७।७।१० मा भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन
नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अ.बं.१९२ को िु ट भई िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।२५ को आदेश इजलास अिधकृत : अजनु साद कोइराला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
इित संवत् २०७१ साल फागनु २२ गते रोज ६ शभु म् ।
क यटु र: खगे कुमार ख ी
२५
इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् । मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
२३
शमा पौडेल, ०६९-CR-०४८७, मानव बेचिवखन
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
तथा ओसारपसार, िशवराज जोशी िव. नेपाल सरकार
गोपाल े , ०७१-CI-००९६, उ ेषण, नयनकुमारी
मौकामा कागज गन रता शमा, मदनराज
शाही िव. िज ला वन कायालय, रो पासमेत
शमा, िड लीराज जैशीसमेतले ितवादी िशवराज
कानूनबमोिजम दता गरी ज गाधनी माण पज
ु ा जोशीले पीिडतलाई भारत लगी बालब चा नभएकाले
ा नभएको ि थितमा िनवेिदकालाई सो ज गाह मा भा. . ३०,०००।– मा सतराम भाटीलाई िब
कानूनी हक वािम व ा भइसके को मा न िमलेन । गरेको कुरा माइती नेपालका ितिनिधको रोहवरमा
िववािदत ज गा ऐलानी पत रहेको नापी न सा एवम् सबैको सामु नेमा भनेका हन् भ ने कुरा मौकामा तथा
िफ डबक
ु समेतबाट देिखएकाले िनवेिदकाको िववािदत अदालतमा बकप गदासमेत लेखाई यी ितवादीको
ज गामा हक थािपत नै नभइसके को ि थितमा य तो अिधकार ा अिधकारीसम भएको सािबतीलाई
हकको चलन रट े बाट हन स ने नदेिखने ।
थप पिु गरेको देिख छ । आफूसँग िवदेश भारत
िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन गएक आ नो संर क वमा रहेक पीिडत ीमती
अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७१ ।३ ।२९ को हराएपिछ भरम दरु खोजतलास गनपन
ु दािय वसमेत
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहन ।
यी पनु रावेदक ितवादीले पूरा गरेको िमिसल संल न
इजलास अिधकृत : ह रकृ ण े
कागजातह बाट देिखँदैन । सहअिभयु सतराम
क यटु र : मि जता ढुंगाना
भाटीसँगको साँठगाँठमा भारतीय नाग रक गणपत
इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् । भाइसँग कोट या रज गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर
२४
रहेपिन सोको ठोस एवम् भरपद कुनै पिन माण
मा. या. ी सश
िनजले गज
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
ु ारेको देिखँदैन । मानव बेचिवखन तथा
गोपाल े , ०६९-CI-०४४९, अंश चलन, लवकुमार ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९
रानामगर िव. िव णुबहादुर मगरसमेत
मा “ चिलत कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
िमित १९९२।१।१ को घरसारको तापिन कुनै यि लाई यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको
ब डाप को िलखतलाई वादीले िकत भनी नामकरण अिभयोग लागेकामा सो कसरु आफूले गरेको छै न भ ने
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कुराको माण िनजले नै परु याउन
्
ु पनछ” भ ने यव था ख याइएको भिनएको जिकनसमेतका माणह ले पिु
रहेको देिखँदा उ कानूनी यव थाअनस
ु ार आ नो गरेको अव था देिख छ । फौजदारी मु ामा इ कारीमा
िनद षताको माण परु याउने
भार यी पनु रावेदक उ मिु को आधार हन स दैन । सो इ कारीलाई
्
ितवादीउपर रहे भएकै देिख छ । तर, सोअनस
ु ार व तिु न एवम् ठोस आधार माणबाट पिु समेत ग रनु
िनद षताको माण परु याएको
िमिसल संल न कुनै पन ह छ । ततु मु ामा ितवादीको इ कारीलाई पिु
्
पिन कागजातह बाट देिखँदैन । ितवादीउपर गनस मको व तिु न माण ितवादीले गज
ु ान सके को
परेको िकटानी जाहेरी, िनजको मौकाको कागज एवम् नदेिखने ।
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान, मौकामा
यसको अलावा मतृ क र ितवादीिबच
कागज गन रता शमा, मदनराज शमा, िड लीराज बार बार िववाद भई झगडा हने गरेको भ ने त य
जैशीसमेतको मौकामा तथा अदालतसम को ितवादी र मतृ कका छोराले ग रिदएको कागजबाट
बकप समेतका आधार कारणबाट यी ितवादी िनद ष पिु भएको देिख छ । मतृ कको शरीरको धेरज
ै सो
रहेछन् भनी मा न िम ने नदेिखने ।
भाग जलेको देिखनक
ु ा साथै मतृ क ितसना
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
वलीलाई घट् नाको िदन राित १ बजे कोठाबाट
क यटु र: मि जता ढुंगाना
बािहर िनकाली िनजले घरमा याइराखेको मोिबल
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभु म् । िमिसएको म ीतेल ख याइ आगो लगाइिदएका
२६
हन् । िनज लो नेले सधै ँ कुटिपट गन गथ र सो िदन
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश पिन कुटिपट गरेका हन् भनी मृ यक
ु ालीन घोषणाको
शमा पौडेल, ०६९-CR-०१२९, कत य यान,
पमा आफूलाई मान उ े यले म ीतेल ख याई आगो
ई बहादरु वली िव. नेपाल सरकार
लगाई िदएको भनी गरेको कागज गरेको देिख छ ।
मतृ कको मृ यु जलेर भएको हो भ ने त यमा मतृ कको सो बयान यहोरालाई वादीका सा ी िलला
िववाद देिखँदैन । यी पनु रावेदक ितवादीले अदालत कुमालले अदालतमा आई गरेको बकप ले पिु समेत
एवम् अदालतबािहर अनस
ु धानको ममा कसरु गरेको देिख छ । जाहेरवाला बस तकुमार घत ले समेत
अपराधमा इ कार गद पीिडत वयम्ले आ नो अदालतसम उपि थत भई िलला कुमालले मलाई
शरीरमा आफै ँ मोिबल िमिसएको म ीतेल ख याई तपाइँको वाइँले ितसना वलीलाई कुटिपट गरी आगो
आ मह या गरेको भनी बयान गरेको र सोही बयान लगाएको भनी खबर गरेको भनी बकप ग रिदएको
यहोराको आधारमा अिभयोग दाबीबाट आफूले अव थामा ितवादीको अिधकार ा अिधकारी
सफाइ पाउनु पन भ ने पनु रावेदन िजिकर िलएको एवम् अदालतसम इ कारी बयानका आधारले मा ै
देिख छ । यी ितवादी इ बहादरु वलीले आ नै ितवादीले आरोिपत कसरु नगरेको भनी मा न िम ने
ीमती मतृ क ितसना वलीलाई मोिबल िमिसएको नदेिखने ।
म ीतेल ख याई आगो लगाइिदएको कारण मतृ कको
ियनै पनु रावेदक ितवादी ई बहादरु वलीले
शरीरको अिधकांश भाग जली सोही कारणबाट मतृ कको पीिडत मतृ क आ नै ीमतीलाई मोिबल िमिसएको
मृ यु भएको भ ने अिभयोगको कथनलाई मौकामा म ीतेल ख याई आगो लगाइिदई मतृ कको मृ यक
ु ो
िदएको जाहेरी दरखा त, घटना थलको अव था कारण रहेको त यलाई िमिसल संल न घटना थल
दसाइएको मचु ु का, घटना थलमा बरामद भएको तेल कृित मचु ु का, व तुि थित मचु ु कामा बसेका
27

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, मङ् िसर - १
मािनसह को भनाइ, मतृ क वयम्ले मृ यु हनपु ूव गरेको तथा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ वष कै द हने गरी
कागज, वादीका सा ी िलला कुमालले अदालतबािहर य राय सदर गरेको र ितवादी रमेश गौतमलाइ
गरेको कागज तथा अदालतमा आई ग रिदएको आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु
बकप समेतले पिु एवम् मािणत गरेको अव था फै सला के ही उ टी गरी िनज ितवादी रमेश गौतमलाई
देिखँदा सोसमेतका आधार माणबाट पनु रावेदक समेत अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको
ितवादी ई बहादरु वलीलाई यानस ब धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गरी िनजको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर्याई भएको सु उमेर अपराध हँदाका बखत १५ वष पगु ी १६ पगु ेको
फै सला के ही उ टी गरी ितवादीलाई सव वसिहत नदेिखँदा िनजलाई बालबािलकास ब धी ऐन,
ज मकै द गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम उमेर पगु ेको
िमित २०६८।११।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा यि लाई हने सजायको आधा सजाय गरी वारदात
सदर हने ।
हँदाको प रि थित र अव थासमेतलाई ि गत
इजलास अिधकृत : ह रकृ ण े
गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम वष पाँच कै द हन राय
क यटु र: मि जता ढुंगाना
य गरेको पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभु म् ।
२०६९।२।२४ को रायसिहतको फै सला िमलेकै
२७
देिखँदा सदर हने ठहछ । िवप ी िझकाउँदा िलइएको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश आधार र कारणसँग सहमत हन नसिकने ।
शमा पौडेल, ०६९-CR-०४२२, ००९१, कत य इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
यान, लछु गौतम िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभु म् ।
िव. रमेश गौतम
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा दवु ै
ितवादीले एकआपसमा आरोिपत कसरु गरेकामा
इजलास नं. ४
पोलापोल गरी बयान गरेको अव था देिखएको छ ।
यी ितवादीको हैिसयत पिन ितवादी लछु गौतमकै
१
समान अव थाको देिखएकामा माणको रोहमा एक मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल
जना ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी अका ितवादी पराजुली, ०६९-CR-०६४१, जबरज ती करणी,
यी रमेश गौतमको हकमा सोही माणह सफाइको अिनलकुमार गु ा िव. नेपाल सरकार
आधार ब न स ने अव थासमेत नहनेमा यी ितवादी
आ नो िलङ् ग पीिडताको योनीमा पूण वेश
रमेश गौतमलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी नगराएको हँदा जबरज ती करणीको वारदात नहने
भएको फै सला सो हदस म उ टी गरी यी ितवादीलाई र कसरु नै कायम भए पिन जबरज ती करणीको
समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हने ठहर्याएको उ ोगस मको कसरु हने भनी पनु रावेदकले िलएको
पनु रावेदन अदालतको फै सलासमेत िमलेकै देिखने । िजिकरतफ िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन जबरज ती
ितवादी लछु गौतमलाई अिभयोग करणीको १ नं. को प टीकरणमा यवि थत कानूनी
मागदाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(१) नं. ावधानलाई अ ययन गनपन
ु देिखन आयो । उ
बमोिजम सव सिहत ज मकै द गन गरेको सु फै सला पि करणको यव थालाई हेदा “योनीमा िलङ् ग
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के ही मा वेश भएको रहेछ भने पिन यस न बरको नआउने ।
योजनको लािग करणी गरेको मािननेछ” भ ने कानूनी
िकटानी जाहेरी दरखा त, पीिडताले मौकामा
यव था रहेको देिखँदा ितवादीको पनु रावेदन िजिकर गरेको कागज, व तिु थित मचु ु का, तथा ितवादीले
कानूनस मत रहेछ भनी मा न निम ने ।
अनस
ु धानको ममा र सु अदालतमा समेत गरेको
जबरज ती करणीस ब धी िविधशा ीय सािबती बयानसमेतबाट ितवादीको आरोिपत कसरु
मा यता र यस स ब धमा नेपाल कानूनमा भएको थािपत र पिु हन आएकाले ितवादी अिनलकुमार
पिछ लो िवकासले पिन जबरज ती करणी हनका लािग गु ाउपर प रवितत नाम ग-१० लाई जबरज ती करणी
योनीमा िलङ् ग पूरै वेश भएको हनु पन भ ने देिखँदनै । गरेको ठहराई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको ३(१)
यसमा पिन अ य त कम उमेरक बािलकामािथ भएको नं. बमोिजम १० वष कै दको सजाय गरेको सु झापा
यस िकिसमको जघ य अपराधमा योनीमा िलङ् ग िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
पूरै वेश नभएको भ ने कुरालाईमा आधार बनाएर अदालत, इलामको िमित २०६९।३।२५ को फै सला
बािलकामािथ भएको जबरज ती करणीलाई अ यथा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भ नु यायोिचतसमेत हँदैन । योनीमा िलङ् ग वेश इजलास अिधकृत: शा.अ.तीथराज भ राई
नगरेस म जबरज ती करणीको कसरु हँदैन भनी सबै क यटु र: सिबना अिधकारी
अव थामा या या गन पिन सिकँ दैन । यस स दभमा इित संवत् २०७२ साल भदौ २० गते रोज १ शभु म् ।
नाबािलकाउपर भएका य ता अपराधमा पीिडतमािथ
२
भएको अ यायलाई संवेदनशील भई हे रनु पन ह छ । मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल
नाबािलका ब ची नाङ् गै पारी सतु ाई आफू पिन नाङ् गै पराजुली, ०६९-CR-०७०८, कत य यान, बाबुराम
भई मािथ चढी करणीको यौन आन द िलई वीयसमेत था िव. िवनोदकुमार था को जाहेरीले नेपाल सरकार
खलन ग रसके को अव थामा िलङ् ग योनीमा िछर्यो
खेतमा पानी लगाउने िवषयमा मतृ कसँग
िछरेन थाहा भएन भ नेमा ितवादीको कथनबाट यो भनाभन भएको र फ वा ज तो घातक र जोिखमी
वारदातलाई उ ोगको वारदात मा न िम दैन । पूण हितयारले मतृ कको टाउको ज तो संवेदनशील
यौन तिृ िलएपिछ यो करणीको वारदात हने ।
अङ् गमा पटकपटक हार भएको र सोही चोट पीडाबाट
ितवादीले गरेको कसरु मल
ु क
ु ऐन, मतृ कको त काल मृ यु भएको अव था िमिसल संल न
जबरज ती करणीको १ नं. िवपरीतको कसरु देिखन कागजातह बाट पिु हन आएकाले ितवादी बाबरु ाम
आयो । उ दफामा कसैले कुनै मिहलालाई िनजको था लाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १३(१)
म जरु ी निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम नं. को कसरु मा ऐ. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
उमेरक बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई सजाय हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
करणी गरेमा जबरज ती करणी गरेको ठहछ भनी प २०६९।५।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यव था गरेको देिख छ । सो ऐनको यव थावाट
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
नाबालकको हकमा िनजको म जरु ी िलए वा निलए पिन सजाय ठहर गरी कै दको हकमा १० वषमा गन
जबरज ती करणीको अपराध हने भएबाट पीिडतको मनु ािसब हने भनी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय य
म जरु ीले करणी गरेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन भएको स ब धमा िवचार गदा ितवादीले आफूले
िजिकरअनु प सजायमा कमी हने आधार देिखन गरेको कसरु स ब धमा मौकामा तथा अदालतमा
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समेत उपि थत भई घटनामा सािबत रही बयान गरी ितिलिपसमेत संल न गरी िनज िनवेदकह ले
अदालतलाई गमु राह गन खोजेको पिन देिखँदैन । िनवेदनसमेत िदएको िमिसलबाट देिखने ।
घटना ित ग ती भयो, माफ पाउँ भनी प ाताप पिन
हक बेहकमा िववाद रहेको अव थामा
गरी बयान गरेको समेतबाट िनजलाई सव वसिहत ितषेधको िनवेदनको रोहबाट सबदु माण बझ
ु ी
ज म कै द गदा सजाय चक पन देिखई १० वषमा कै द यो यसको यसरी हक पु छ भनी भ न िम ने पिन
गदा पिन यायको उ े य परु ा हने देिखँदा ितवादी हँदैन । अतः दाबीको घरज गा िववािदत रहेको
बाबरु ाम था लाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० देिखएको, िवप ी िज ला शासन कायालयको
वषमा कै द हने गरी य रायसमेत सदर भई कै द वष िलिखत जवाफबाट शाि त सरु ाको लािग थानीय
१० मा हने ।
शासनको हैिसयतले रट िनवेदकलाई बोलाई
इजलास अिधकृत: शा.अ.तीथराज भ राई
मौिखक पमा सोधपछ
ु गरी झैझगडा अशाि त नगनु
क यटु र: सिबना अिधकारी
भनी स झाई बझ
ु ाई गरी पठाएकोस म हो भ ने उ लेख
इित संवत् २०७२ साल भदौ २० गते रोज १ शभु म् । भएको देिखँदासमेत मागबमोिजम ितषेधको आदेश
३
जारी गन निम ने ।
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी इजलास अिधकृत : स तोष साद पराजल
ु ी
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०४८०, ितषेध, क यटु र : सिबना अिधकारी
मनोजकुमार गु ा (भुजुवा) िव. नेपालग ज इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभु म् ।
नगरपािलकाको कायालयसमेत
यसै लगाउका मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
िववािदत घरज गामा पनु रावेदकको भोग भएका छन्:
भएकामा िववाद छै न । तर, भोग भाडावालाको हैिसयतले
§ ०६९-CI-०४७९, िनषेधा ा, मनोजकुमार
भएको हो वा स पि को धनीको हैिसयतले भएको हो
गु ा िव. नेपालग ज नगरपािलकाको
भ ने कुरामा िववाद रहेको देिख छ । पनु रावेदकसँग
कायालयसमेत
भोगको माण छन् भने िवप ी मो. हिनफले सो ज गा
४
िमित २०६७।११।२९ को रिज ेसन पास गरी ख रद मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
ग रिलएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । यस कार दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०६७४, उ ेषण,
िनजह का िबचमा सो घरज गाको वािम वका िज ला वन कायालय, उदयपुर िव. गोमाकुमारी ब नेत
िवषयमा िववाद िसजना भएको देिख छ । य तै
िववादको ज गालाई िज ला वन अिधकृतले
यथ मो.हिनफ हलवु ाईले रट िनवेदकह म ये वन े कायम गरी गोमाकुमारी ब नेतको दता बदर
सिलम भाँड र सईद खानउपर बाँके िज ला अदालतमा गनपु ूव नै उ ज गा वन े को हो वा गोमाकुमारीको हो
बहाल िदलाई घर खाली गराई चलन चलाई पाउँ भ ने िवषयमा मु ा चली अदालतबाट गोमाकुमारीको
भ ने मु ा गरी ितवादीम येका सिलम भाँड र सइद हो भनी िववादको अ त नै भइसके को अव था छ ।
खानले घर खाली ग रिदने गरी वादी दाबी र ितउ र माणमा आएको उि लिखत ज गा िखचोला मु ामा
िजिकर छोडी छोडाई मो.हिनफ हलवु ाई र िनज िमित २०६४।११।१९ मा भै आएको न साको
िनवेदक ितवादीह का िबच िमलाप भएकाले रट न.नं.१ मा कुनै िववाद नरहेको, िववादको न. नं. २ मा
िनवेदन तामेलीमा रािखपाउँ भनी उ िमलाप को पनु रावेदनमा िजिकर िलए ज तो घना जङ् गल नरही
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सानाितना के ही बोट िब वास म रहेको र उ न.नं. नदेिखँदा उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
२ को पूवतफ मा जङ् गल रहेको भ ने उ लेख भएको ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
देिख छ । न.नं. १ र २ को ज गाको े फल जोड् दा २०६९।३।१७ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
यथ िनवेिदकाको दता े ताबमोिजमको िक.नं. हने ।
१०० को ज गाको े फल पु ने भएको र उ ज गामा इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी
घना जङ् गल रहेको नदेिखएको अव था छ । यसरी क यटु र: सिबना अिधकारी
अदालतबाट न सा मचु ु का गरी सबदु माण बझ
ु ेको इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभु म् ।
पिन देिखएकै छ । त यको यो रोहमा अदालतबाट
५
थलगत पमा खह को व तगु त अवलोकन ग रएन मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
भ ने पनु रावेदकतफबाट आएको िजिकरसँग सहमत शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०२८१, उ ेषण /
हन नसिकने ।
परमादेश, दुखनीदेवी िव. िवजयकुमार यादव
ज गा तेरो मेरो िवषयमा एक पटक मु ा
दईु छु ाछु ै कानूनलाई एकै साथ राखी
चली िज ला तथा पनु रावेदन अदालतसमेतबाट कुनै अथ िनका नु पदा दवु ैमा एक अकासँग बािझने
फै सला भई िववादको अ त भइसके पिछ पनु ः यही वा िवरोधाथ हने गरी सोिचनु ह न । अिपत,ु दवु ै
ज गाको वािम वको िवषयमा िववाद गन िम ने कानूनिबच साम ज यता राखी यसको अिभ ायको
हँदनै । यसरी सािबकदेिख दता ितरो भोगको आधारमा अथ िनकािलनु पदछ । कुनै दईु कानूनका ावधानह
अदालतमा मु ा चली थलगत न सा मचु ु का गरी िवरोधाभाषपूण देिखएकै अव थामा पिन बालबािलका
सबदु माणको मू याङ् कन गरी दईु तहबाट िववादको ज ता समाजको कमजोर प वा समदु ायको िहतलाई
अ त भइसके को अव थामा उसै मु ाका िवप ीले मु ा के िव दमु ा राखी याय िन पण ग रनु पदछ । यस
हारेपिछ पनु ः थलगत सजिमन गन लगाई सोलाई मा अथमा लेनदेन यवहारको ८ नं. ले घरको मु यबाट
आधार मानी ज गाधनीलाई त स ब धी कारवाहीमा भएको लेनदेन यवहार गो ारा धनबाट च ने भयो ।
सहभागी नगराई ज गाको दता बदर लगत क ा गन तर, य तो सगोल गो ारा धनमा बा वषमिु नको
िनणय ग रएको देिख छ । िनवेिदकाले मु ासमेतबाट नाबालकको पिन हक रहेछ भने सो हकस म चलाउन
िजती पाएको स पि को िवषयमा दता बदरको िनणय पाउने हनु नहने ।
गरी ज गाधनीलाई िनणयको जानकारीस म गराएको
दिु नयाको िबगोबापत जायजात गदा बा
पनु रावेदक िज ला वन कायालय, उदयपरु को काय वषमिु नका बालबािलकाको अंश सव गन िम ने
कानूनस मत नरही यथ िनवेिदकाको संिवधान र हँदैन । यी दवु ै कानूनी ावधानको आधारबाट
कानून द स पि स ब धी हक अित िमत भएको दिु नयाको िबगोबापत जायजात गदा ऋणी घरको मु य
देिखने ।
रहेछ भने सगोलको गो ारा धनबाट हने तर सगोलमा
िनवेिदका गोमाकुमारी ब नेतका नाम बा वषमिु नका बालबािलका रहेछन् भने िनजह को
दताको िक.नं. १०० को े फल ज.िब.१-६-१७ अंश भाग जायजात हँदा छु ाई िदनपु न ह छ ।
म ये ज.िब.१-०-१७ ज गाको दता बदर लगत क ा बा वषमािथका अंिशयारको मा ै अंश जायजात
गन गरी िज ला वन कायालय, उदयपरु ले िमित गनपन
गरेको अव थामा बा
ु भनी कानूनले नै
२०६८।५।११ मा गरेको िनणय कानून र यायसङ् गत वषमिु नका िनवेिदकाह को अंश भाग पर सारी फै सला
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काया वयन गनु भ ने सु धनषु ा िज ला अदालतको नं. ले २०३४/९/२७ स ममा ब डाप खडा गरी वा
िमित २०६८।१२।१७ को आदेश कानूनस मत नै नगरी घरसारमा नरमकरम िमलाई भाग शाि त िलई
देिखन आउने ।
छु ाछु ै भोग यवहार गरेकामा मा यवहार माणबाट
धनषु ा िज ला अदालतको िमित अलग भएको मािनन स ने कानूनी यव था गरेको
२०६८।१२।१७ को आदेश बेरीतको देिखई बदर देिख छ । तर यस िववादमा ितवादीले नै भरेका
गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित १ नं. लगत तथा वादी ितवादीका िबचमा के ही
२०६९।५।७ को आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर ज गा आ-आ ना नाउँमा दता गराए पिन ती स पि
ग रिदएको छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २६ नं. असमान पमा रहेको र वादीह नाबािलक हँदाकै
बमोिजम नाबािलका िनवेिदकाह को अंश भागसमेत अव थामा यवहार माणबाट छु िभ न भएको भ ने
पर सारी िनयमानस
ु ार फै सला कायाव यन गनु भनी ितवादीको िजिकर उिचत मा न िम ने अव था नहँदा
धनषु ा िज ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश िनजह एकासगोलमै रहेछन् भनी मा नु पन ।
जारी हने ।
व ततु ः रिज ेसनको १ नं. अनस
ु ार मानु
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
छु एको वा मानु जोिडएको िलखत रिज ेसन पास
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
भएकै हनु पदछ । घरसारको िलखत भए पिन य तो
इित संवत् २०७२ साल असार ३ गते रोज ५ शभम् । िलखतको आधारमा मानु छु एको िमित कायम हँदैन ।
६
कुटिपटको वारदातबाट नै मानो छु एको िमित कायम
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी हँदैन । मानो छु ेको िमित कायम हने पिहलो माण
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०१७२,०७१७ भनेकै अड् डाबाट रिज ेसन पास भएको िलखत
अशं चलन, ुव के .सी.समेत िव. भ बहादुर ख ी (के . हो । ततु िववादमा मानो छु एको पास भएको िलखत
सी.) र भ बहादुर ख ी (के .सी.) िव ुव के .सी.समेत रहे भएको देिखन आउँदैन । मानो छु एको पास भएको
अंश हक सबै अंिशयारले समान पमा िलखतको अभावमा वादी ितवादीको मानो छु एको
बाँडफाँड गरी िलन पाउने नैसिगक हक हो । मल
िमितको स ब धमा मख
ु क
ु
ु िमलेको अव थामा यही
ऐन, अंश ब डाको ५ नं. अनस
ु ार िपताको मृ यपु ात् िमित नै मानो छु एको कायम ग रनु पन ह छ । तर,
िनजले पाउने अंश िनजका वा नी छोराह मा सन
ततु िववादमा मानो छु एको िमित स ब धमा वादी
गई िनजह ले पाउँछन् । अंश हक छोड् दा वा ा गदा ितवादीको मख
ु िमलेको पिन देिखन आएन । यसरी
कानूनबमोिजम िलखत पास गरेरमा िलनिु दनु गनु मानो छु एको िमितको रिज ेसन पास भएको िलखत
पछ भनी मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको १ नं.ले अिनवाय पिन नभएको र सो िमित स ब धमा वादी ितवादीको
कानूनी यव था गरेको छ । कानूनले िलखत पास मख
ु पिन निमलेको अव थामा अंश मु ाको िफरादप
गनपन
ु भनी अिनवाय गरेको िवषयमा सगोलमा बसेका दता गरेको िमितलाई नै मानो छु एको िमित मा नु
प रवार सङ् या धेरै स पि आफू खस
ु अलगअलग पन ह छ । तसथ, अंिशयारिबचमा भएको सामा य
बसेको िजिकरलाई सही रहेछ भनी अनमु ान गरी कुटिपटलाई आधार मानी २०४६ साललाई मानो
मानो छु ई िभ न भएको मा दा समान अंिशयारिबच छु एको िमित कायम नगरेको िमलेन भ ने वादीको
समान पमा ब डा हनपु न कानूनको मूल उ े य नै िजिकर पिन मनािसब रहेको देिखन आउँदैन । िफराद
परािजत हन जाने । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३० परेको िमितलाई मानो छु एको िमित कायम गन गरेको
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हदमा सु र पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला हरी सेवामा रहँदा आिजत रकमले िनजले िक.नं.१३३
सो हदमा िमलेको देिखने ।
आ नै नाममा र िक.नं.११८ ीमती जानक
ु ा के .सी.का
वादीह सँग अंशब डा स पि नस दै नाउँमा ख रद गरेको िनजी स पि हन् भनी तायदाती
ितवादी भ बहादरु ले आ ना ीमती र छोराह लाई फाँटवारीमा िजिकर िलएको पाइ छ । लामो समयस म
िमित २०४६/१२/३ मा र.नं.३२४ र िमित सरकारी सेवा गरी स चय कोषसमेतको आिजत
२०४६/१०/२८ मा र.नं.३१६६ बाट अंश छोडप को रकमबाट ख रद गरेको उ िक.नं. ह बाट पिन ब डा
िलखत गराई आ ना नाउँमा रहेका के ही ज गा िलनु गनपछ
ु भनी ितवादीले िजिकर िलएको देिखँदा उ
िदनु गरेको देिख छ । समान पु ताका भाइभाइिबचमा िजिकर कानूनस मत रहेको मा न निम ने ।
ब डा नहँदै सोही पु ताको एक अंिशयार ितवादी
पनु रावेदक वादी कुबेर ख ीले आ ना नाउँमा
भ बहादरु ख ीका नाममा रहेका ज गा िनजले रहेका िक.नं.२७८, १७८, २८१ र िक.नं २८३ तथा
छोडप गरी आ नी ीमती र छोरालाई िदँदमै ा य तो ीमती तल
ु ाकुमारी के .सी.का नाउँमा रहेका िक.नं.
यवहारले वादीको उ स पि मा ितकूल भाव पान ३१, ६५, ९५ र िक.नं.१७९ माइजू गणेश कुमारी भ ने
स दैन । कानूनले उ छोडप िलखतका ज गाह मा ब ची रानाभाटका हकदारह कोही नहँदा िनजबाट
वादीह को अंश हक िनिहत रहने नै हँदा छोडप बाट िमित २०६४/२/२२ मा राजीनामाको िलखत गरी
हक ह ता तरण गरेका ज गामा समेत ब डा लगाएको पाएको हँदा सो स पि बाट अ य अंिशयारलाई ब डा
िमलेन भ ने ितवादीको िजिकर कानून र यायसङ् गत गन िम ने होइन भनी पनु रावेदनमा िजिकर िलएको
रहेको नपाइने ।
पाइ छ । िनज कुबेर ख ीले पनु रावेदनमा सो कुराको
पावती के .सी.ले िक.नं. ९७० र िक.नं. ९७१ िजिकर िलए पिन कुनै सबतु माण पनु रावेदन संल न
का ज गा ततु अंश मु ाको िफराद परी अदालतबाट गन सके को पाइँदैन । उ िक ाह गणेशकुमारी भ ने
मानो छु एको िमित २०६४।३।१२ गते कायम भएपिछ ब ची रानाभाटको रेखदेख याहार सस
ु ार गरेबापत
िमित २०६६/२/४ मा राजीनामाको िलखतबाट ख रद शेषपिछको बकसप गरी िदएकामा पनु ः राजीनामाबाट
गरेको देिख छ । यसरी मानो छु सके पिछ लगाएको २०६४/२/२२ मा ा गरेको भनी तायदातीमा िजिकर
ऋण र आजन गरेको स पि ब डा ला ने हँदनै । अिपत,ु िलएको देिख छ । राजीनामा हो िक बकसप हो, यो
जसले ऋण िल छ वा स पि आजन गछ यो उसैको नै प पमा भ न सके को पाइएन । तथािप, उ
एकलौटी ह छ । िविधवत् मानो छु ई अलगअलग तायदातीसाथ शेषपिछको बकसप को िलखत पेस
बसेपिछ ख रद गरेको य तो स पि मा अंशब डाको गरेको पिन देिखन आउँदैन । तायदातीमा उि लिखत
१८ नं. ले अ य अंिशयारको अंश भाग नला ने भएकाले राजीनामा िमित २०६४।२।२२ िफराद गनभु दा
ब डा ग रिदएको िमलेन भ ने ितवादीको पनु रावेदन अगािडको नै रहेको छ । सगोलमा रहँदा ा गरेको
िजिकर कानूनस मत रहेको नपाइने ।
स पि ह िनजी हो भनी जसले दाबी गछ सो कुराको
वादी नकुल के .सी. िमित २०३२/५/१ दाबीकताले नै त ययु र व तगु त माण पेस गरी
देिख नेपाल सरकारको हरी सेवाको जािगरमा भना मािणत गनु पछ । तर पनु रावेदक वादीले व तगु त
भई िमित २०६३।१।३१ मा हरी नायब िनरी कको माण पेस गन नसक फगत िजिकरमा पनु रावेदनमा
पदबाट सेवा िनवृ भएको िमिसल संल न िनविृ भरण िलएको देिख छ । यसरी वादी कुबेर ख ीले िनजी भ ने
अिधकारप को ितिलिपबाट देिखन आउँछ । आफू िजिकर िलए पिन कुनै िलखत वा सबतु पेस गन सके को
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नदेिखँदा उ िक.नं. ह समेतबाट सबै अंिशयारलाई र िक.नं.१३३ र िक.नं.११८ पनु रावेदक नकुल
ब डा लगाई िदने गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला के .सी.को िनजी आजनको भनी अ अंिशयारलाई
यायोिचत नै रहेको देिखने ।
ब डा नला ने ठहराएको तथा अंिशयारिबच ब डा
मानकुमारी के .सी.बाट राजकुमार के .सी. हनपु न ितवादी याम के .सी.का नामको िक.नं.
ले राजीनामा गरी िलएका िक.नं. ९७,९८ र १०८ २५० र रािधका के .सी.का नामको िक.नं. ९७, ९८
का िक ा ज गाह राजकुमार के .सी.ले ितवादी र िक.नं.१०८ समेतबाट वादीह ले तीन भागको दईु
भ बहादरु के .सी. ख ीक
ीमती रािधका भागम येबाट एक भाग मानबहादरु तफका वादीह र
ख ीलाई िमित २०६०/१०/२८ मा राजीनामा गरी एक भाग माइला ख ीतफका वादीह ले अंशब डा
हक ह ता तरण गरेको िमिसल संल न िलखतको गरी िलन पाउने ठहराई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
ितिलिपबाट देिखएको छ । ितवादीले आ ना नाउँमा िमित २०६८/१०/२६ मा भएको फै सला िमलेकै
दता भएका ज गाह प रवारबािहरको ते ो यि को देिखँदा सदर हने ।
नाउँमा हक सारी पनु ः घमु ाई िफराई आ नै ीमतीको इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
नाउँमा याएको य तो यवहारलाई सगोलको क यटु र: अिभषेककुमार राय
स पि लाई वआजनको प िदने यास भएको भनी इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभु म् ।
मा नु पन देिखन आयो । तथािप, उ स पि अ ततः
सगोल प रवारिभ नै रिहरहेको हँदा सगोलको कृित
इजलास नं. ५
रहेकै स पि अंशब डा हन स ने अव था नै रहेको
देिखयो । यसैगरी यामकाजी के .सी. को नाउँमा
१
रहेको िक.नं. २५० को ज गा ब डा लगाइिदएको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िमलेन भ नेतफ हेदा िनज यामकाजी ितवादी गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-००९२, कत य
भ बहादरु को छोरा स तान रहेको नातामा िववाद यान, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर तामाङ
छै न । उ िक.नं. २५० नीिज पमा आजन गरेको भ ने
मतृ क र ितवादीिबच मानपनस
मको कुनै
ु
िजिकर रहेको देिख छ । पैतक
ृ स पि िविधवत् ब डा पूव रसइबी नरहेको र मानपन
ु पूव तयारी तथा धा रलो
नहँदै एकासगोल प रवारका सद यम ये जो कोहीका हितयारसमेतको योग भएको देिखँदनै । उसै मौकामा
नाममा रहे पिन कानूनतः सबैलाई बराबरी ब डा ला ने उठेको रस था न नस ने अव थाको समय िणक
नै ह छ । आधार र कारण नखल
ु ाई ब डा ग रिदएको हँदा लामो समयस म रहँदनै । रस उठ् ने घटना वारदात
िमलेन भनी ितवादीले िजिकर िलएकै त यले भएपिछ लामो अ तरालपिछ भएको अव थालाई
अ य अंिशयारको अंश हकमा ितकूल भाव पान यसले समेट्दैन । एकै णमा एक वा बिढ मािनसलाई
स दैन । यस कार उ िक ा ज गामा वादीह को आवेश वा था न नस ने रस उठ् न स छ वा स दैन
अंश हक कायम गरी ब डा ग रिदएको पनु रावेदन भ ने कुरा आवेश उ प न गन कारणमा िनभर गन
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
गदछ । ितवादीले बाँसको टु ा िचरा पादा आफूसँग
सु लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला ब चरो ज तो धा रलो हितयारसमेत रहेकामा मान
के ही उ टी गरी पावती के .सी.का नामको िक.नं.९७० पन रसइबी रहेको भए बाँसको टु ालाई िचरा नपारी
र िक.नं.९७१ मानो छु एको िमितपिछ ख रद गरेको ब चरोले न हार गरी बिु मान तामाङलाई मान स ने
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ि थित देिख यो तर घातक नरहेको बाँसको भाटा अनस
ु धानको ममा अनवीर थापाले पोल गरी बयान
योग भएको अव थासमेतलाई मान मनसायले नै गनु पनस मको ितवादीह सँग िनज अनिवर थापाको
हार गरेको हो भनी भ न िम ने नदेिखने ।
पूव रसइबी रहेको के ही देिखँदैन । अनिवर थापाले
मतृ कलाई मानु पनस मको पूव मनसाय अदालतमा आई Hoistile भई बकप गरे तापिन
नभएको, पिहले मतृ कले नै कलिु षत भावना िलई िनजले अनस
ु धानको ममा िसलिसलाव पमा
ितवादीलाई कुटिपट गरेको र सो सहन नसक बाँसको खल
ु ाएको के ही त यह अदालतमा आई गरेको
टु ालाई ब चरोले फो र कम घातक बनाई कुटिपट बकप मा समेत मेल खाएको तथा िनज अनिवर थापाले
गदा भाइ नाताका बिु मान तामाङको मृ यु भएको हँदा अनस
ु धानको ममा ितवादी धनबहादरु थापा, देवी
य तो ि थितमा ितवादी रामबहादरु तामाङले मल
थापाले मतृ कलाई हार गरेको भनी लेखाई िदएको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.बमोिजमकै कसरु त य मतृ कको शरीरमा लागेको घा चोटको कृितसँग
गरेको देिखने ।
मेल खाएको हँदा मतृ कसँग मु थापाको झगडा भएको
सु धनकुटा िज ला अदालतले ितवादी सो झगडामा मतृ कलाई धनबहादरु र देवीले कुटिपट
रामबहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी गरेको देखेको लासलाई बाटोमिु न अडेस लगाइराखेको
महलको १४ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय भनी अनिवर थापाले मौकामा गरेको कागज सो हदस म
गन ठहर्याएको िमित २०६६।१९।१ को फै सला सदर त य माणबाट पिु हन आएको देिखने ।
गन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
मतृ क नारायण थापाको कत य भइ मृ यु
२०६७।२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने भएको देिखएकामा िनज ितवादीह ितलकबहादरु
ठहछ । ितवादी रामबहादरु तामाङलाई अिभयोग थापा, िमनबहादरु थापा र जमनु ा थापाको सहभागी
मागदाबीबमोिजम
ितवादीलाई
यानस ब धी संल नता रहेको पिु हने आधार माणिबना जाहेरीमा
महलको १३(३) नं. को कसरु मा सोही नं. बमोिजम गोलमटोल पमा नाम उ लेख गरेकै भरमा कत य
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन यान ज तो ग भीर फौजदारी मु ामा कसरु ठहर
िजिकर पु न नस ने ।
गनसमेत यायसङ् गत नहने हँदा
ितवादीह
इजलास अिधकृत : राम साद ब याल
ितलकबहादरु थापा, िमनबहादरु थापा र जमनु ा थापाले
क यटु र : िव णदु वे ी े
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभु म् ।
पनु रावेदक ितवादी मु बहादरु थापा,
२
साधकको रोहबाट हे रएका ितवादीह धनबहादरु
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी थापा र देवी थापाले आरोिपत कसरु गरेको पिु हन
ओम काश िम , ०७०-CR-००७६, ००६७, आएकाले िनज ितवादीह लाई यानस ब धी
०७०-RC-००२५, कत य यान, नेपाल सरकार िव. महलको १३(३) नं.बमोिजम जनही ज मकै दको सजाय
मीनबहादुर थापासमेत, मु बहादुर थापा िव. नेपाल हने ठहराइ ज मकै द हने ठह रएका िनज ितवादीह का
सरकार, नेपाल सरकार िव. देवी थापासमेत
हकमा जनही ७(सात) वष कै द हने गरी य गरेको
ितवादीह मु बहादरु , धनबहादरु र देवी पनु रावेदन अदालत, पोखराको रायसिहत र अ य
थापाउपर मतृ क नारायण थापाको मृ यक
ु ो बारेमा ितवादीह ितलकबहादरु थापा, िमनबहादरु थापा,
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जमनु ा थापाले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पिु हन नआएकाले िनज ितवादीह लाई अिभयोग इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु लमजङ
ु िज ला क यटु र: िव णदु ेवी े
अदालतबाट भएको साधकसिहत सदर हने ठहर्याई इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
पनु रावेदन अदालत, पोखराले िमित २०६९।११।१ मा
४
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा रायसिहत सदर हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
ओम काश िम , ०७०-CI-०२७८, िनषेधा ा,
क यटु र: टेकबहादरु खड् का
शोभाराम कुम (वमा) िव. दुगा वज े समेत
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ मा शभु म् ।
ततु िववादमा िनवेदकको िनिववाद हक
३
थािपत भएकोसमेत देिखन आउँदनै । य तो िनवेदकको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िनिववाद हक नै थािपत नभएको र आशङ् काको
ओम काश िम , ०७०-CI-००४०, परमादेश, अव थालाई व तिु न तवरले पिु समेत गन नसके को
राधे याम वै य िव. भेरी अ चल अ पताल िवकास अव थामा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
सिमित, नेपालग जसमेत
जारी गनु पन अव थाको िव मानता देिखएन ।
वैकि पक उपचारको बाटो हँदाहँदै रट
िव ेषण ग रएका आधार र कारणह बाट
े मा वेश गरेको कायका स ब धमा रट े बाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन
बो न िम ने देिखँदैन भने अक तफ िवधाियका िनिमत िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको
कानूनले तोके को कत य पूरा गनपन
ु सावजिनक पनु रावेदन अदालत, नेपालग जले िमित
दािय व भएको िनकायले य तो कत य पूरा नगरेमा २०६९।११।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
मा कानूनबमोिजमको कत य पूरा गराउन परमादेश ठहछ । पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको फै सला
जारी हन स दछ । तर ततु िलखत दईु प का िबच उ टी गरी िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
भएको सतनामा मा ै भएको, उ िलखतमा उि लिखत पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
सतह कानून नभई सतमा भएका र ती सतह लाई इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
कानूनसरह मा यता िदई काया वयन गन भनी िवप ी क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
भेरी अ चल अ पताल िवकास सिमितसमेतका उपर इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
परमादेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
५
िवप ी भेरी अ चल अ पताल िवधाियका मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िनिमत कानूनका आधारमा थापना भएको ओम काश िम , ०७०-CI-०६६४, िनषेधा ा /
नदेिखनक
ु ो साथै पनु रावेदकका आफ त औतारदेई र परमादेश / उ ेषण, जाइफली राना िव. िदपकुमार
िवप ी अ पतालका िबचमा सतनामाको कागज भएको राना
अव थामा कानूनबमोिजम वैकि पक उपचारको
गैरकानूनी तवरले मानाचामल भराई
अव था हँदाहँदै रट े मा वेश गरेको िमलेको िदनस ने अनािधकार िनकायमा िनवेदन िदएको र अंश
नहँदा रट िनवेदन खारेज गन ठहर्याएको पनु रावेदन र मानाचामलको स ब धमा उजरु ी हण न गन नस ने
अदालत, नेपालग जको िमित २०६९।२।३१ को िनकाय िज ला शासन कायालयसमेतले िनवेदन
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िदएकै भरमा अिधकार े भ दा बािहर गई मानाचामल
शाि त सरु ा कायम ग रपाउँ भनी िदएको
भराउने योजनका लािग िवप ी िदपकुमार रानाको िनवेदनमा शाि त सरु ा कायम गन िवषयमा मा
आधा तलब अंश िलई छु िभ न भइसके क ीमती िज ला शासन कायालयबाट वा तिवकता बझ
ु ी
जाइफली रानालाई भराइिदने गरेको काय थम ि मै शाि त सरु ामा िनयमानस
ु ार कारवाही गनु हन भनी
िमलेको नदेिखने ।
िज ला हरी कायालयका नाउँमा आदेश भएको
यी पनु रावेदक जाइफली रानाले िवप ी देिख छ । िज लािभ शाि त सरु ा कायम गन अिधकार
िदपकुमार रानाबाट िमित २०६७।१।५ मा थानीय शासन ऐन, २०२८ ले िज ला शासन
र.नं.१९५३ बाट अंश भरपाई गरी आ नो र नाबालक कायालयलाई भएको र सो कानूनी अिधकारबमोिजम
छोराको अंश बझ
ु ी िलई ज गाधनी माण पज
ु ासमेत ा उ यहोरासाथ िनवेदन िज ला हरी कायालयमा
ग रसके को देिखँदा िवप ी िज ला शासन कायालय, पठाइएकाले सोही िवषयमा छलफलका िनिम
स यानको च.नं २०५८ िमित २०६७।२।३० को िनवेदक र िवप ी िवणकुमारलाई बोलाई छलफल
प र िज ला िश ा कायालय, स यानको च.नं. हँदा सहमित नभै आ-आ नो घर गएको भ ने िज ला
२१२१ िमित २०६७।३।२७ को प बमोिजम िनवेदक हरी कायालयको िलिखत जवाफबाट देिखन आएको
िदपकुमार रानाले आधा तलबक ी गरी यथ छ । यसरी शाि त सरु ास ब धमा भएको कानूनी
जाइफली रानालाई िदने गरेको िवप ीह को काय ि याअ तगतको कारवाहीलाई नभएको े ािधकार
कानूनस मत नदेिखँदा उ ेषणयु परमादेशको योग गरेको भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
आदेशबाट िवप ी िज ला शासन कायालय
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन
स यानको िमित २०६७।२।३० को प तथा िज ला िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन
िश ा कायालय, स यानको िमित २०६७।३।२७ अदालत, नेपालग जले िमित २०६९।१०।३ को
को प समेत बदर ग रिदएको यी रट िनवेदक तथा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहन ।
िवप ी िदपकुमार रानाले खाइपाई आएको परु ै तलब इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
अब उ ा त िनज रट िनवेदक िदपकुमार रानालाई क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
भु ानी िदन,ु िदन लगाउनु भनी िवप ी िज ला शासन इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
कायालय स यान र ी जन िवकास ा.िव. पानीखोला
७
छायाँ े , स यानका नाममा परमादेश आदेश जारी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
गरेको पनु रावेदन अदालत, तु सीपरु दाङको िमित गोपाल े , ०६८-WO-०८६३, उ ेषण / परमादेश,
२०७०।५।३१ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने । देवशरण साद कलवार िव. राि य वािण य बक
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
के ीय कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
क यटु र: िव णदु ेवी े
अंश ज तो नैसिगक हकबाट ा हन आएको
इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभु म् । स पि िनजले नामसारी नगरेको भ ने आधारमा हक
६
नै थािपत भएको िथएन भ ने यथ को िलिखत
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश जवाफसँग सहमत हन सिकएन । यी िनवेदकको हकको
िम , ०७०-CI-००३९, िनषेधा ा, मोदकुमार गु ा ज गा यथ िवजयशंकरले िनवेदक देवशरण साद
िव. िवणकुमार गु ासमेत
कलवारको म जरु ी बेगर िधतो जमानत िदन र िवप ी
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, मङ् िसर - १
बकले िललामी गनसमेत पाउने अव था देिखएन । उ काय उ ेषणको आदेश ारा बदर भई उ
कानूनबमोिजम बकले आफूले िधतो राखी ऋण लगानी ज गा रो का फुकुवा गरीिदनु र िधतो सरु ण िदनेबाट
गरेको तर िधतो िलएको ज गा नै क चा ठह रन पगु ेपिछ आ नो ऋण असल
ु उपर गनु भनी िवप ीह का नाममा
आ नो ऋण असल
ु ी गनका लािग कानूनबमोिजमको परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
अ य ि या अवल बन गरी ऋण असल
ु ी गन पाउने नै इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
देिखने ।
क यटु र: पा महजन
ततु मु ाको स दभमा हेदा २०५२ इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज ०१ शभु म् ।
सालको अंश मु ाबाट यी िनवेदकको कायम हने
८
गरी अंशमा पाएको ज गामा िनजको म जरु ी बेगर मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
अक प ले िधतो रा ने गरेको काय नै दूिषत देिखन गोपाल े , ०७१-WO-००२२, उ ेषण / परमादेश,
आयो । बकलाई झु याई कसैले अदालतबाट अि तम ल मीराम अिधकारीसमेत िव. रघुनाथ अिधकारीसमेत
हक छु एको ज गा िधतोमा िदने र िलने काय ह छ भने
ब डा छुट्याउने ममा सु काठमाड
यसबाट फै सलाको अि तमताको िस ा तको िवपरीत िज ला अदालतबाट कुनै िु ट भएको भए मल
ु क
ु
हन जाने र य तो दूिषत तवरबाट िदइएको सरु णलाई ऐन अ.बं. ६१ नं. तथा िज ला अदालत िनयमावली,
कानूनबमोिजमको भ न िम दैन । उ ेषणको रटले २०५२ को िनयम १३ बमोिजम यादिभ उजरु गन
नाग रक हकको संर ण, संवधन र वधन गद कानूनी पाउने हक यी रट िनवेदकसँग रहे भएकै अव था हँदा
शासनको लािग उ े रत गछ । आफूले पाएको अंश उ कानूनी उपचारको माग अवल बन नगरी याद
हकको ज गा फै सलाले अि तम भइसके पिछ सरु ण गज
ु ारी हाल आएर रट े मा वेश गरेको कायलाई
िलने गरेको काय दूिषत देिखँदा उ ेषणको रट सफा हात र शु मनसाय िलई अदालत वेश गरेको
आकिषत हने नै देिखयो । अतः अब सरु ण िदनेसगँ भनी मा न निम ने ।
जो जे जेथा छ, प वा कानूनबमोिजम ऋण असल
िव ेषण ग रएको आधार र कारणबाट
ु
गनतफ बकलाई अिधकार भएकै देिखँदा िववािदत िववािदत आदेशका उपरको िनवेदनमा अ त रम
िधतोबाहेकबाट असल
ु उपर गनु भनी परमादेशको आदेश नभएप ात् ब डा मचु ु का नै बदर भई
आदेशसमेत जारी हने ।
दा.खा.समेत भइसके को देिखँदा उ
िमित
िव ेषण ग रएका आधार कारण र २०६९।१२।१२ को आदेश उ ेषणको आदेश ारा
माणह बाट २०५२ सालको अंश मु ाको बदर गनपन
ु अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन
िमलाप बाट िवजयशंकर कलवारको नाममा रहेको खारेज हने ।
िज ला रौतहट सरमजवु ा गा.िव.स. वडा नं. २ इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
िक.नं. ३१२ को ०-२-० क ा ज गा देवशरण साद क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
कलवारको नामको अंश भागको ज गा रहेको पिु हन इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभु म् ।
आएको र उ ज गा िवप ी सूया इ पे सलाई ऋण
९
लगानी गदा िवप ी राि य वािण य बकले िधतो राखी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
उ ज गा रो का राखेको र हालस म पिन रो का गोपाल े , ०७०-WO-०७४७, उ ेषण, िम ीदेवी
रिहरहेकै देिखँदा गैरकानूनी ढङ् गले रो का राखेको खड् कासमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
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मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत गदा ठहरको स ब धमा बोिलने िवषयमा आदेश गदाकै
नेपाल सरकारको नाममा िमित २०४४।८।२५ अव थामा बोलेको कुरा िमलेको देिखँदैन । अंश मु ाको
मा दता हने िनणय भएपिछ २०७० सालमा मा स ब धमा िफरादप र ितउ रप को पेटबोलीमा
आएर उ ज गामा हामीह को हक ला ने हो छुट परेका मािनसह लाई समेत मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १३९ नं.
ज गा दता हक अिधकार ित सचेत नभई बेवा ता बमोिजम िझकाई िनजह कारणीसरह देिखए तारेखमा
गरी बसेको प हन आउँछ । छुट ज गा दता ग रपाउँ रा नेगरी िनणय गन सिक छ भने कारणीसरह नदेिखए
भनी िनवेदन गन अिधकार भ दैमा जिहलेसक
ु ै िनवेदन तारेखमा नरा ने गरी आदेश जारी गन सिक छ । य िप
गन पाउने भ ने हँदैन । २०४४ सालपिछ आ नो
ततु अंश मु ामा िफराद दता गदाकै अव थामा
याियक उपचारका लािग स म िनकायमा कानूनले ितवादी कायम भएका िशवजी यादवलाई तायदाती
तोके को यादिभ उजरु ी गन स नपु द यो । िनवेदकले आदेश गदाको अव थामा तारेख टुटाउने गरी आदेश
याियक ि यालाई अनशु रण नगरी हाल २६ वषपिछ गन स ने कानूनी यव था रहे भएको देिखँदैन । यसरी
आएर िजिकर िलएको कायलाई कानूनसङ् गतको रहेछ अंश मु ा दायर गदाकै अव थामा ितवादी बनाइएका
भ न िमलेन । भएकामा मु ाको रोहबाट हेदा हकदैया यि लाई तायदाती आदेश गदाको अव थामा
हद यादस म आकिषत हने भए पिन रट े मा वेश तारेखबाट टुटाउने गरी भएको आदेश कानूनिवपरीतको
गरेको कायलाई िवल बको िस ा तले िनवेदकलाई देिखने ।
सहयोग गन सिकने देिखएन हद यादिभ रहेको भ न
मु ाका प सँग तायदाती मा ने काय माणको
िम दैन । अक तफ यित िढलाइ हनक
ु ो कारण के हो िववेचनाबाट हने हँदा माण बु नपु ूव नै तारेख टुटाएको
भ ने िवषयमा िनवेदक वयम्ले माण परु याउन
्
ु पन िमलेको नहँदा तारेख टुटाएका ितवादीलाई ता रखमा
ह छ । अनिु चत िवल ब गरी अदालत वेश गनलाई राखी मु ाको ि या अगािड बढाउनु भनी परमादेशको
अदालतले म त गन नस ने ।
आदेश जारी हने ।
काठमाड िज ला धापासी गाउँ िवकास इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
सिमित वडा नं. ९(क), िक.नं. १९, े फल २-८-२- क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
० को ज गा िनवेदकको नाममा दता नामसारी गरी िदनु इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभु म् ।
भिन िवप ीह को नाममा परमादेशलगायतको आदेश
११
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
इजलास अिधकृत : राम साद ब याल
गोपाल े , ०६८-WO-0५३०, उ ेषण / परमादेश,
क यटु र : िव णदु ेवी े
राजे ितम सेना िव. पुनरावेदन अदालत, राजिवराज,
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभु म् । स रीसमेत
१०
िववािदत करारमा वादीले दाबी िलएको
मा. या. ी गोपाल पराजल
करारको दािय व ितवादीले पूरा गनु पनस मको
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-WO-०३०१, उ ेषण, पावती अव था नभई वादीको करार दाबी नपु ने भएपिछ
देवी यादव िव. पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत
यसै करारबाट उ प न िववादमा ितवादीको स पि
सु िफरादप दायर गदाका अव थामा नै रो का रा ने आधार नै खडा हन स ने देिखएन ।
ितवादी बनाइएका यि लाई मु ाको अि तम फै सला सु स री िज ला अदालतबाट वादीको दाबी नै
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पु न नस ने ठहरी िमित २०६९।३।६ मा फै सला स ने देिखँदैन । तसथ पनु रावेदक वादीको दाबी पु न
भइसके को देिखनक
ु ा साथै उ फै सलासिहतको नस ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमिसलसमेत ा भएको देिखएकाले यसरी वादीको २०६७/२/२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दाबी नै पु न नस ने अव थामा ितवादीको स पि इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
रो का रहन नस नेमा ितवादीको बक खातासमेत क यटु र: िव णदु ेवी े
रो का गन गरेको िमित २०६८।८।२३ को आदेश इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
कानूनसङ् गतको मा न निम ने ।
१३
िव ेषण ग रएका आधार र कारणह बाट मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
कानूनिवपरीत रािखएको ितवादीको बक खाता शमा पौडेल, ०६८-WO-०७६४, परमादेश,
रो का फुकुवा ग रिदनु भनी परमादेशको आदेश जारी लालबहादुर शाही िव. रिवलाल िव.िस.समेत
हने ।
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणले गरेको
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
फै सलाउपर तहगत पमा पनु रावेदनको मा यमबाट
क यटु र: िव णदु ेवी े
पनु रावेदनको रोहबाट मातहत अदालतको फै सला
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभु म् । सदर वा उ टी हन स ने नै देिख छ । कानूनबमोिजमको
१२
वाभािवक ि याको अवल बन नगरी कानूनले
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश तोके को उपचारको प बाटो हँदाहँदै रट े मा वेश
शमा पौडेल, ०६७-CI-०९६९, िनणय दता गरेकालाई कानूनसङ् गतको काय मा न निम ने ।
बदरसमेत, सुरे मान िसंह धान, िव. िव मराज
रट े बाट त लो तहमा िवचाराधीन
भ ने िव मबहादुर थापा
मु ालाई भाव पान गरी ह त ेप गद जाने हो भने
सािबक लगत १५५८ अ तगत यो िववािदत यायको मम हराएर जा छ । त लो अदालतमा
िक.नं. ८० को ज गा िम ने िभड् ने देिखन नआई िवचाराधीन मु ामा फै सला भई पनु रावेदन ला ने
सो िक.नं. ८० को ज गा अिघ नै रै.प. भइसके को यव था भई पनु रावेदनको अव था बाँक रहँदै वा
पिु हन नआएको र मोही िव म थापाको नाउँमा पनु रावेदन िवचाराधीन रहेको अव थामा िवपरीत असर
२०४८।४।२१ मा अ थायी रै.प. दता गन िनणय भई पन गरी अक ऐन िनयमअनस
ु ार अ य कारवाही िनणय
२०५५।१२।९ मा रै.प. दतासमेत भइसके को देिखएको गन िम दैन । ारि भक तहको िवचाराधीन िवषयमा
अव थामा िमित २०६५।६।१३ मा िक.नं. ८० को अक कारवाही िनणय गद जाने हो भने िवचाराधीन
ज गा आ नो हो भनी वादीले िदएको दाबी िमिसल मु ाको पनु रावेदक य ि या िन योजन र यसमा
संल न माणह बाट पु ् याइँ हन आएन । िववािदत हने िनणय िनरथक हन जा छ । कानूनबमोिजमको
ज गाको िफ डबक
ि या अबल बन गरी त लो तहबाट फै सला भई
ु हेदा मोही र ज गाधनी नरबहादरु
ब नेत भ ने देिख छ भने २०४२ सालमा रैकरमा सोउपर पनु रावेदन गन पाउने कानूनी हक हँदाहँदै उ
प रणत गन िव मले िदएको िनवेदनबमोिजम िबताको हकलाई िनरथक र िन भावी बनाउने गरी कुनै काम
ज गा रैकरमा प रणत भएको देिख छ । िबताको ज गा कारवाही वा आदेश रटको मा यमबाट जारी गन िम ने
िकसानले रैकरमा प रणत गन यादिभ िकसानले नदेिखने ।
रैकरमा प रणत ग रिलएको कायलाई अ यथा गन
वैदेिशक
रोजगार
यायािधकरणमा
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चिलरहेको वैदेिशक रोजगार ठगी मु ा करकाप मु ाको देिख कुन मनसायका साथ अथात् मेरै ज गा हो भ ने
टुङ्गो नलागेस म कुनै कारले अिघ नबढाउनु भनी स झी भोग गरेका छन् वा अहो यो ज गामा कसैको
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदकको आँखा परेको छै न यसलाई दबाइ हालुँ भनी ज गा
िनवेदन माग दाबी खारेज हने ।
हात पान िहसाबले दाउपेचमा गरेका हन्, स बि धत
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
प को भोगस ब धी मनसायको ठूलो भूिमका
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
ह छ । पनु रावेदन अदालतले एक िकिसमले दवु ै प िबच
इित संवत् २०७१ साल चैत १९ गते रोज ५ शभु म् । स तल
ु न कायम गरी फै सला गरेको अव था छ । यस
अदालतको िमित २०६८।२।२२ र २०६९।४।२९
इजलास नं. ६
को आदेशबमोिजमका न सा मचु ु का र नापी िमिसल
पिन ा भएको अव था छै न । पनु रावेदन अदालत,
१
पाटनबाट भएको िमित २०६६।५।३ को न साको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी न.नं. २, ३ र ४ व दीिङमाको क पाउ डवाल, घर
गोिव दकुमार उपा याय, ०६६-CI-०९०९, ०६७- ज गासमेतको िक.नं. ८१, ८४ र ८६ कायम भएको
CI-०१०१, िनणय दता बदर दतासमेत, व दीिङमा र यसैगरी न.नं. ६ िक.नं. १०४ को िववािदत ज गामा
शेपा िव. नारायण थपिलया, नारायण थपिलया िव. नारायण थपिलयाको नसरी जिनएको, र न.नं. ७
व दीिङमा शेपासमेत
िक.नं. १०५, न.नं. ८ िक.नं. ३९ र न.नं. ९ िक.नं. ३८
वादी र ितवादी व दीिङमा दवु ै प को ज गा समेतका नारायण थपिलयाको ज गासमेतको न सा
सािबकभ दा रा ै बढेको अव था िव मान छ । सबै माणबाट िक.नं. १०४ को ज गाम ये उ रतफको
नरबिढ ज गा आ नोमा एकलौटी हकभोगिभ पन ००१५८.९५ ब.मी. अथात् ०-५-० ज गा ितवादी
हो भ ने प ले त स ब धी कानूनी आधार माण ानबहादरु साक को कायम हने र बाँक दि णतफको
खल
ु ाउनपु छ । सािबकको ज गाको ायल चेक वा ०-६-१-० ज गाको दता िलखत बदर भै वादीका
न साको कृित र हाल कायम भएको ज गाको न सा, नाममा कायम हने ठहराएको पनु रावेदन अदालतको
ायलचेक र ज गाको कृित दु त िमले िभडेको भनी िमित २०६६।७।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
वादीले न ितवादीले आ नो पनु रावेदनप मा खल
ु ाउनु हने ।
भएको पाइ छ । यो लडाइँ वादी ितवादी दवु ै प को इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
आआ नो ज गाको सािबक े फलभ दा बिढ ज गा क यटु र: रानु पौडेल
दता भएको अव था हँदाहँदै पिन वादी ितवादीिबचमा इित संवत् २०७२ साल भदौ २० गते रोज १ शभु म् ।
योभ दा अझ बिढ ज गा आफूले मा ै पाउनु पन भ ने
२
कारणबाट उठेको छ । वादी ितवादीको सािबक न सा मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
कृितबाट यो बिढ ज गा िभडेको यथाथ प नभएको गोिव दकुमार उपा याय, ०६६-CI-०९१०, ०६७अव थामा य तो बिढ ज गामा यथाथमा समाजको हक CI-०१००, िनणय दता बदर दतासमेत, आङदाली
पु नु पन हो । तर सो कुरा अिहले यो मु ाको िवषयव तु शेपा िव. नारायण थपिलया, नारायण थपिलया िव.
देिखँदैन । यसमा क पाउ डिभ के कित ज गा पर्यो ानबहादुर साक समेत
भ ने कुराभ दा पिन बिढ ज गामा कुन प ले किहले
वादी र ितवादी आङदालीका परदाता
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व दीिङमा दवु ै प को ज गा सािबकभ दा रा ै बढेको
ऋणीले दो ो िलखत ग रिदनु पन ठहराई
अव था िव मान छ । सबै नरबिढ ज गा आ नोमा भएको अदालतको फै सला भाखाप नै हो ।
एकलौटी हकभोगिभ पन हो भ ने प ले त स ब धी तमसक
ु बमोिजमको रकममा दाबी गनको लािग सु दश
कानूनी आधार माण खल
ु ाउनपु छ । सािबकको वषको याद रहेकामा सोको िबचमा भाखाप भएपिछ
ज गाको ायल चेक वा न साको कृित र हाल कायम उ २ नं. बमोिजम पनु ः थप दश वषको याद पाउने
भएको ज गाको न सा, ायलचेक र ज गाको कृित सो थप यादिभ ै यो नालेस परेको हँदा हद याद नघाई
दु त िमले िभडेको भनी न वादीले न ितवादीले परेको िफरादप बाट रकम भराएको भ न निम ने ।
आ नो पनु रावेदनप मा खल
यस अदालतको संयु इजलासले उ लेख
ु ाउनु भएको पाइ छ । यो
लडाइँ वादी ितवादी दवु ै प को आआ नो ज गाको गरेको ने.का.प. २०५६ को पृ २१९ मा कािशत
सािबक े फलभ दा बिढ ज गा दता भएको अव था िन. नं. ६६९० को मु ामा पुनरावेदक ितवादी
हँदाहँदै पिन वादी ितवादीिबचमा योभ दा अझ बिढ लोकभ राणा िव
रमादेवी राजभ डारी वादी
ज गा आफूले मा ै पाउनु पन भ ने कारणबाट उठेको भएको फौपुइनं. २६ को मु ामा थाहा पाएको िमितबाट
देिखने ।
हद याद सु हने नभै भए गरेको िमितले हद याद सु
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित हने भनी ितपािदत िस ा तले नरबहादुर िल बू िव.
२०६६।५।३ को न साको ननं २, ३, ४ व दीिङमाको गजलाल िल बू भएको िन. नं ८१४ को जालसाजी
क पाउ डवाल, घर ज गा समेतको िक.नं. ८१, ८४ मु ामा ितपािदत िस ा तलाई अमा य ग रसके काले
र ८६ कायम भएको र यसैगरी ननं ६ िक.नं. १०४ िमित २०३५।१०।२४ को राजीनामाउपर २ वषिभ
को िववािदत ज गामा नारायण थपिलयाको नसरी िफराद दायर नभै सो हद याद नघाई २०४०।५।१३
जिनएको, र ननं ७ िक.नं. १०५, ननं ८ िक.नं. ३९ मा िफराद दायर भएकाले हद यादको अभावमा
र ननं ९ िक.नं. ३८ समेतका नारायण थपिलयाको खारेज हने ठहछ । मु ाको औिच यमा वेश गरी दाबी
ज गासमेतको न सा माणबाट िक.नं. १०४ को नपु ने गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फै सला
ज गाम ये उ रतफको ००१५८.९५ ब.िम. अथात् सो हदस म बदर ह छ भनी क त जालसाजी मु ामा
०-५-० ज गा ितवादीको कायम हने र बाँक िस ा त ितपादन भएको तर यो मु ा लेनदेन भएको
दि णतफको ०-६-१-० ज गाको दता िलखत बदर र उ िन. नं. ६६९० को मु ा ज तो यसमा न कल
भै वादीका नाममा कायम हने ठहराएको पनु रावेदन सारेको िमितबाट हद याद नाघी नालेस परेको अव था
अदालतको िमित २०६६।७।१६ को फै सला िमलेकै नहँदा िवषयव तु फरक रहेको मु ामा ितपािदत
देिखँदा सदर हने ।
िस ा तलाई आधार बनाई दान भएको िन सासँग
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
सहमत हन नसिकने ।
क यटु र: रानु पौडेल
ितवादीले यस अदालतमा िदएको मु ा
इित संवत् २०७२ साल भदौ २० गते रोज १ शभु म् । दोहोर्याई पाउँ भ ने िनवेदनमा ने.का.प. २०५८
३
को पृ ५४७ मा कािशत बाबरु ाम राई िव. स रता
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवकोटा भएको मु ाको निजरको उ लेख भएको
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०२७०, लेनदेन, उ िन.नं. ७०३४ को फै सलामा ितवादीले िक.नं.
इ बहादुर गु ङ िव. कुलच भ राई
५८८ को ज गा ित रोपनी . १३ लाख ५० हजारले
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वादीलाई िब गन म जरु भै . ५० हजार बैना बैनाब ाको िलखत भनी प ह ले नामकरण गरेको
िलएको र बाँक थैली िलखत भएको िमितले तीन र बैनाबापत रकमसमेत लेनदेन भै ज गा िदनेले सत
मिहनािभ िलखत रिज ेसन पा रत ग रिदँदा िलने उ लङ् घन गरेमा बैनाको दो बर ितनु पन र िलनेले
गरी ज गाको हकभोग छािडिदने, भाकािभ पा रत गरी उ लङ् घन गरेमा िदएको बैना भूस हने सत रहेकाले
निदए िलएको बैनाब ाको दो बर िदने र ज गा िलनेले उ निजर ततु मु ामा ासङ् िगक नदेिखने ।
पिन उ भाकािभ पा रत गरी निलएमा िदएको बैना
ितवादीले उ लेख गरेको ने.का.प. २०४१
पच हनेसमेतको कुरामा म जरु भै बैनाब ाको कागज को पृ ७६२ मा कािशत हछे माया खड् गी िव. सोबीर
ग रिदएको िलखत यहोराबाट वादी ितवादीिबच ज गा लामा भएको रटमा पिहलेबाट रैकर प रणत ग रपाउँ
सु िब गन कुरामा म जरु भै ज गाको मू यसमेत भनी सोबीर लामाले िदएको िनवेदनमा कारवाही गरी
िनि त गरी बैना रकम िलनेिदने काय भै दवु ै प ले सबदु माणको मू याङ् कन गरी कसका नाउँमा रैकर
पालना गनु पन सतह र दािय वह समेत िनि त प रणत गनु पन हो याियक मनको योग गरी िनणय
गरी करारमा हनु पन मूलभूत त वह समावेश भएको गनु पनमा सो नगरी फाँटवालाले उठाएको िट पणी
देिखँदा करार ऐन, २०५६ को दफा १०(१) अनस
ु ार सदर गरेको िनणय बदर गरेको िडिभजन बे चको
िलखत पा रत ग रपाउन र दफा १५(१) अनस
ु ार िनणय मनािसब ठहराई पनु ः िनणय गन परमादेश
ितपूितको दाबी िलन स ने
यव था भएपिछ जारी गरेको देिख छ । उ निजरको ततु मु ामा
दफा १८(२)(ग) को यादिभ आउनु पनमा नआई िबलकुलै सा दिभकता देिखँदैन । य ता निजर उ तृ
आकिषत नै हन नस ने लेनदेन यवहारको ४० नं. गरेर अदालतको समय न गनु ततु िनवेदनका
अँगाली दायर गरेको िफराद हद यादिभ को नदेिखँदा मसौदाकारको ग भीर ग ती रहेकाले आइ दा य तो
खारेज गरेको मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने ग ती नगन आ ह ग रने ।
िस ा त ितपादन भएको पाइ छ । तर ततु मु ामा
ितवादीले फै सलाबमोिजम िलखत नगरी
वादीदाबीको िमित २०४७।११।२ को िलखत करार लेनदेनको िबगो पच गन कुराको क पनास म पिन
िलखत भएको भए यसमा ८ वष ८ मिहनापिछ परेको गन सिकँ दैन । यसो मा ने हो भने अदालतको
िफराद खारेज गनु पनमा सु र पनु रावेदन अदालतले फै सला शि िवहीन हने र यसको काया वयन
वादी दाबीलाई वीकार गरी अक िलखत ग रिदनु पन ितवादीको इ छामा िनभर हन जा छ । स बि धत
ठहराएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई सव च प ले अदालतको फै सला पालन गन वा नगन कुरा
अदालतको िमित २०६५।१२।१७ को फै सलाले पिन प ह को इ छाधीन हन स ै न । िववािदत तमसक
ु का
सदर गरेको अव थाबाट अब िववािदत िलखत करार स ब धमा एकपटक दो ो िलखत गराई पाउँ भ ने मु ा
िलखत भएकाले हद यादिवहीन भएको भ ने ितवाद परी वादीको २०४७।११।२ को तमसूक स े ठहरी सो
िजिकरमा कुनै बल छै न । दाबीको िलखतमा इ बहादुर तमसक
ु हराएको ठहर भै िनजले दो ो िलखत गनु पन
गु ङले िलया खायाको नगद . १,८०,००० कजा भनी सव च अदालतसमेतको फै सलाले सदर गरेबाट
िलया... भाकामा पास गरी निदए तपाइँ साहले अ य सो तमसक
ु को थैलीको दािय व ितवादीले यहोनु
मेरा चलअचल जेथाबाट असुलउपर ग रिलनु भनी पन हो । ततु मु ामा फै सलाबमोिजम दो ो िलखत
मेरा म जुरीसाथ तमसुक लेखी ज ता श दह को भएकै छै न, सो नभै सोझै लेनदेनमा िफराद ला दैन भनी
योग भएको तर उि लिखत िन.नं. ७०३४ को मु ामा ािविधक र याि क िहसाबले हेनु उिचत हँदनै । यसरी
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हेदा सव च अदालतको िमित २०६५।१२।१७ को अनमु ितप नभएका यि ले मोटरसाइकल ायल गन
फै सलासमेत अि त विवहीन हन पु छ । उ दो ो नाममा ३/३ जना सवार भै सवारी हाँ नपु न ि थितलाई
िलखत गराई पाउँ भ ने मु ामा पनु रावेदन अदालत, पिन सामा य पमा िलन निम ने हँदा ततु वारदातमा
धनकुटाबाट सु फै सला सदर भै िमित २०५९।४।२२ ितवादीउपर लिचलो हनपु न ि थित नदेिखँदा सवारी
मा भएको पनु रावेदन फै सलामा याय शासन ऐन, तथा यातायात यव था ऐनको दफा १६१(३) लगाई
२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन ला ने यव था ४ मिहना कै द र . २०००।– ज रवाना गरेको सु
नभै सो फै सला अि तम भएको र उ ऐनको दफा १२ फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
बमोिजम दोहोर्याउने िन सा दान भएको कारणबाट िमलेको देिखएन । यसै स दभमा नेपाल सरकार
सो फै सला अि तम नहने भनी मा न नसिकँ दा उ
िव. िव णहु र महजनसमेत भएको २०६२ सालको
फै सलाको न कल सारेको िमित २०५९।८।१९ ले फौ.प.ु नं. ३३५५ को सवारी यान मु ा (सव च
३५ िदनिभ ै परेको ततु िफराद हद याद नाघी अदालत बल
ु ेिटन, २०६६ भदौ १, पूणाङ् क ४११)
दायर भएको देिखन नआई हद यादिभ ै दायर मा यस अदालतको संयु इजलासबाट सवारी
भएको र िववािदत िलखत करार िलखत नभै कपाली चालक अनमु ितप ा गन नसके को अव थामा
तमसक
ु कै िलखत भएको र िलखतबमोिजमको साँवा सवारी चलाउन आव यक र पया कुशलता, द ता
याज बझ
ु ाएको कानूनबमोिजमको माण ितवादीबाट र यो यताको अभाव रहेको देिखने र य तो द ता र
गु न नआएको एवम् ततु िनवेदनमा त स ब धमा कुशलता नभएपिछ सवारी चलाउँदा ठ कर लागी वा
ितवादीको कुनै िजिकरसमेत नरहेबाट वादीले िकची मािनस मन स छ भनी जा नपु न अव थामा
ितवादीबाट दाबीबमोिजमको साँवा याज भ रपाउने लापरवाहीपूवक सवारी चलाएको र यसबाट बाटोमा
ठहर्याएको सु मोरङ िज ला अदालतको फै सला रहेको मािनसलाई ठ कर लागी मृ यु भएकाले िनजले
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित लापरवाहीपूवक सवार चलाएको र दफा १६१(२)
२०६७।११।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर बमोिजम कसरु गरेको देिखने भनी िस ा त ितपादन
हने ।
भएबाट िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
क यटु र : रानु पौडेल
१६१(२) बमोिजम सजाय गरी ऐ. १६१(३) लगाई
इित संवत् २०७२ साल असोज १४ गते रोज ५ शभु म् । ४ मिहनामा कै द र . २०००।– ज रवाना हने
४
ठहर्याएको सु फै सला िमलेको देिखन आएन । मािथ
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी उि लिखत आधार माणसमेतबाट यी ितवादीले
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-००३१, सवारी अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको ठहरेकाले
यान, नेपाल सरकार िव. सुरज कण
िनजलाई सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
मोटरसाइकल ायल गन िम ीले हेलमेट को दफा १६१(२) बमोिजम २ वष कै द सजाय र ऐ.
नलगाई ायल गन कुरालाई सामा य पमा िलन १६१(४) बमोिजम थप . २०००।– सजाय हने ।
िमलेपिन ३/३ जना सवार भै राजमागमा ती इजलास अिधकृत : िवदरु का ले
गितमा हाँकेको कारण दघु टना हन गएको त यलाई क यटु र: रानु पौडेल
सामा य पमा िलन िम दैन । साथै सवारी चालक इित संवत् २०७२ साल असोज १४ गते रोज ५ शभु म् ।
44

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, मङ् िसर - १
५
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-१३०५,
जबरज ती करणी, यामकुमार अिधकारी िव. नेपाल
सरकार
ितवादी यामकुमार अिधकारी मौकामा र
अदालतमासमेत पीिडताउपर अिभयोग दाबीबमोिजम
आरोिपत कसरु गरेको कुरामा सािबत रहेका छन् ।
ितवादीले पीिडतालाई खेलाई सु समु ाउँदा उ ेजना
आएपिछ चकलेट िकनीिद छु भनी फकाई मनहरा
खोलाको झाडीमा लगी पीिडताको क खोली
करणी गन खो दा िलङ् ग नपसी योनीबाट रगत
आई पीिडता रोइकराई गरेकाले घरमा लगेर छोडेको
भनी आरोिपत कसरु वीकार गरेको र िनजको
वीकारोि लाई घटना थल कृित मचु ु कासमेतका
सङ् किलत बयानह ले समथन ग रराखेको
देिख छ । ितवादीको सािबतीलाई पीिडताको मौकाको
कागज र वा य परी ण ितवेदनले समेत समथन
ग रराखेको देिख छ । जबरज ती करणीज तो मिहला
िव को ग भीर कृितको फौजदारी अपराधमा
ितवादी मौकामा सािबत भै मौकाको बयान समथन
हने गरी अदालतमा समेत सािबत हन,ु ितवादी
वारदात थलमा भएको मािणत हनु र पीिडताको
वा य परी ण ितवेदनबाट ितवादीको सािबती
समथन हनु नै कसरु कायम हनको लािग पया
मािन छ । यी ितवादीले पीिडताउपर आरोिपत कसरु
गरेको थािपत हन आएको देिखएकाले सु ले १५
वष कै द र . ५०,०००।- ज रवाना गरेको फै सला
के ही उ टी गरी यी ितवादीलाई ११ वष कै द र
. ५०,०००।- ज रवाना हने ठहराएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलामा िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
ी जगदीश शमा पौडेल, २०६९-CI-०५७९,
िनषेधा ा, फरमुद िमयाँ िव. रमेश म रकसमेत
िज ला स री क चनपरु गा.िव.स. वडा नं.
२ िक.नं. ४७१ को ज गा िनवेदक फरमदु िमयाँको
नाउँमा ज गाधनी माण पज
ु ा कायम रहेको देिखन
आयो । आफूह ले सािबक २०२० सालदेिख नै उ
ज गामा घर बनाई बसी आएको हो भ ने िवप ीह को
िलिखत जवाफ रहेको देिखयो । गाउँ िवकास सिमितको
कायालय, क चनपरु को िमित २०६८।९।११ को
िसफा रस प ानस
ु ार उ ज गाम ये पूवतफबाट के ही
ज गा खाली रहेको र पि मतफबाट ियनै िवप ीह को
घरबास रही सािबकदेिख हालस म बसोवास कायम
रहेको भ ने देिखयो । यसरी एकातफ िनवेदकले आ नो
ज गामा आ नै घर भएको भनी दाबी िलएको देिखयो
भने अक तफ उ ज गामा िवप ीह ले सािबकदेिख
नै घर बनाई बसोबास गरी आएको भ ने देिखन आयो ।
एउटै ज गामा रहेको घरलाई दवु ै प ले आ नो भएको
दाबी गरेको अव था हँदा सो स ब धमा मख
ु निमली
िववाद िसजना भएको देिखन आयो । उ ज गामा
रहेको घर कसले बनाएको र कसको भोगचलनमा
रहेको छ भ ने त यमा नै प ह िबच िनराकरण हनु
पन िवषय देिखयो । यसरी मख
ु निमलेको िववािदत
िवषयका स ब धमा कानूनबमोिजम स बि धत
अदालतमा आव यक कारवाही चलाउनु पन ह छ ।
य तो िववािदत िवषयका स ब धमा िनषेधा ाको
िनवेदनमाफत िनराकरण हन स दैन । तसथ पनु रावेदक
िनवेदकको मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश जारी
गन िम ने देिखँदैन । ततु िनवेदनलाई खारेज हने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
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२०६८।१२।१९ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने । अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६८।११।१४ मा
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
जारी भएको िनषेधा ाको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
क यटु र: च ा ितम सेना
हने ।
इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभु म् । इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
२
क यटु र: च ा ितम सेना
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभु म् ।
ी जगदीश शमा पौडेल, २०६९-CI-०५८९,
३
िनषेधा ा, ह रनारायण यादवसमेत िव. सािव ी यादव मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
िनवेदन मागबमोिजमको गाउँ लक नं. २३३ जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CI-०६४९, उ ेषण
को ज गाम ये उ र तफबाट े फल ०-१-१४ ज गामा / परमादेश, रामकुमार े िव. मालपोत कायालय,
कुनै दाबी नगरेको र सो िमितमा जन यामीसमेत भै सुखत
ख िब वा हामीले रोपेका ह हामीले काटेर ल छ
पनु रावेदकले उ ेषणको आदेश ारा बदर
भ ने ज ता कुनै िकिसमको काम कुरा गरेका छै न ग रपाउँ भनी िजिकर िलएको त कालीन भूिम शासन
भनी िनवेदन िजिकरको ख डन गरी िवप ीह ले कायालयको िमित २०३३।१।१३ को िनणयको
िलिखतजवाफ िदएको देिख छ । यो िलिखतजवाफबाट जानकारी िमित २०६७।११।२५ मा मा आफूलाई
उ िनवेदन दाबीको ज गा िनवेिदकाकै भएको भएको भनी िजिकर िलएको पाइयो । तर सािबक िक.नं.
कुरालाई िवप ीह ले वीकार गरेको अव था १२७ िक ाकाट भै कायम भएको िक.नं. ३३३ को
देिखयो । यस अव थामा यस अदालतमा पनु रावेदन ज गा यी पनु रावेदकको नाममा दता कायम रहेको र
गदा उ गाउँ लकको ०-१-१४ ज गा िनवेिदका र सो िक.नं. बाट पनु रावेदकले िमित २०३५।३।१८ मा
िनजको लो ने रामनारायण यादवले एकआपसमा िक.नं. ४७४ को ज गा िमित २०३६।४।२५ मा िक.नं.
िमलेमतो गरी िवप ीम ये सकुलवती यादवको नाउँको ४७६ को ज गा र िमित २०३८।८।२९ मा िक.नं.
०-१-१४ ज गा जफत गन िनयतले झु ा िनवेदन ४८७ को ज गा िक ाकाट गरी िविभ न यि लाई
िदएका हन् भनेर िववािदत ज गामा िनवेिदकाको हक राजीनामा पा रत ग रिदएको ज गाधनी दता माण
वािम वलाई चनु ौती िदएको िवप ीह को पनु रावेदन पज
ु ाको ितिलिपबाट देिखन आउँछ । यसबाट उ
िजिकर पिहले आफले वीकार गरेको त य िवपरीत सािबक िक.नं. १२७ को ज गा िक.नं. ३३२ र ३३३
देिखयो । मु ामा दाबी र ितवाद गन प ले सो मु ाको कायम भएको यहोरा पनु रावेदकलाई यितबेलै थाहा
ार भदेिख अ तस म आ नो िजिकरमा प रवतन जानकारी िथएन भनी भ नै िम दैन । त स ब धमा
गन िम ने देिख न । यसरी प रवतन गदा प ह को िनवेदकले मआ
ु जा पाए अथवा नपाएको कुरा हेनलाई
िजिकर अिनि त हन पु छ । य तो अिनि त िजिकरको पिन िनवेदकले समयमा नै आउनु पन ह छ । यावत्
आधारमा स बि धत प लाई याय स पादन गन बडो िलखत नािसए हराएपिछ िनवेदकले उपचार खो नु
असहज ह छ । अतः िवप ीह ले िनवेिदकाको ज गा यायोिचत हँदैन । यसको फाइदा िनवेदकले पाउन
र सोमा भएका ख िब वा काट् ने र घर भ काउने स ने हँदैन । िनवेदकको नाममा नै कायम हन नसके को
आशङ् का भएकाले िनवेिदकाको हकभोगको ज गामा िक.नं. ३३२ को ज गामा िनवेदकको भोगचलन यथावत्
कुनै िकिसमको ह त ेप नगनु नगराउनु भनी पनु रावेदन रहेको भनी मा नै िम दैन । यसरी भोगचलनसमेत
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टुटेको र २०३३ सालमा तयार भएको ज गाधनी दता मु ामा भएको आदेशलाई िलएर रट िनवेदकले
माण पज
गहु ानु असाधारण
ु ालाई वीकार गरी िनवेदकले िलखत आिद असाधारण अिधकार े
पा रत गरी काम कारोबार यवहारसमेत गरी आएको अिधकार े को योगको प र े यमा बडो िबड बनापूण
अव थामा िनवेदकले आफूलाई अनजान देखाई यो र द:ु खद् अव था हो । साधारण अिधकार े बाट
िनवेदन िदएको कपटपूण पिन देिखयो । िवव धनको उपचार पाउने अव था रहँदारहँदै यसमा उठेको
िस ा त, हक प र यागको िस ा त, व छ यायको िववादको िन पण रट आदेशबाट गनु अिधकार े ,
िस ा त एवम् अनिु चत िवल बको िस ा त यी व छ, याय, सावजिनक नीित (Public Policy),
सब तगाराह लाई िनवेदकले सामना गन स ने याियक िनि तता (Judicial certainty), याियक
देिखँदैन । अतः िमित २०६९।५।३१ को पनु रावेदन काम कारवाहीमा सु यव थालगायतको िस ा तह
अदालत, सख
ु तले रट िनवेदन खारेज गरेको आदेश िवपरीत हने देिख छ । अत: ततु रट िनवेदनमा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िन पणयो य कुनै िवषय नै नरहेकाले िवप ीह सँग
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
िलिखत जवाफ माग ग ररहनु परेन । रट िनवेदन
क यटु र: च ा ितम सेना
खारेज हने ।
इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: बस तजङ् ग थापा
क यटु र: च ा ितम सेना
एकल इजलास
इित संवत् २०७२ साल साउन ११ गते रोज २ शभु म् ।
२
१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, २०७२-WOमा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, २०७२-WO- ०११३, उ ेषण, महावीर म लाह गोढी िव. भूिमसुधार
००१६, उ ेषण / परमादेश / ितषेध, अवधिकशोर कायालय, मोरङसमेत
महतो िव. लगन महतोसमेत
कानूनबमोिजम नै फै सलाको दोष िनवारण
अंश मु ा यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको हनु पछ । उि लिखत मोही िन कासन मु ामा
अव थामा उ मु ा स ब धमा कुनै अिनयिमतता मु ाको प िनवेदकक आमाले कानूनबमोिजम मु ा
भएको भनी िनवेदकलाई ला दछ भने यस िव
दोहोर्याई पाउँ भ ने उपचारबाट उ मु ाको याियक
िनवेदकले उि लिखत मु ामा नै िनवेदन िदई यस परी ण गराउन सिकने अव था रहेकामा सो उपचार
अदालतको यानाकषण गनु गराउनु पन ह छ । अवल बन गरेक देिखँदैन । न त सो फै सलाउपर यी
साधारण अिधकार े अ तगत यस अदालतको िनवेदकले नै त काल कुनै कानूनी उपचार िलन सके को
िवचाराधीनमा रहेको यो अंश मु ाको िवषयव तमु ा देिख छ । असर पन प लाई नबझ
ु ी फै सला भएको वा
यही अदालतको असाधारण अिधकार े गहु ानु पन अ कुनै सारभूत कायिविध कानूनको िु ट भै याय
कुराको कुनै औिच य र आव यकता छै न । ततु स पादनमा याियक व छता र िन प ताको िनवहन
साधारण अिधकार े अ तगतको मु ाको िन पण नभएको टड् कारो देिखएमा ती कायिविधगत िु टको
वादी ितवादीको आधारमा हने हँदा य ता कुरामा िनवारण गरी ि या परु याई
् िनणय गनु भनी रट
रट िनवेदनबाट िवचार हने अव था नरहने ।
अिधकार े ले भ ने हो । िनवेदकले िदएको यो रट
साधारण अिधकार े मा िवचाराधीन रहेको िनवेदनबाट मु ाको िवषयव तमु ा वेश गरी ततु
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रट िनवेदनलाई पनु रावेदक य वा दोहोर्याई पाउने ज गा सावजिनक भौचर हो भनी भूिमसधु ार कायालय,
साधारण अिधकार े मा प रणत गरी सो फै सला अ.बं. स रीमा बयान कागजसमेत ग ररहेको अव थामा
८५ नं. िवपरीत भै िु टपूण रहेको भनी िनवेदकलाई उ िक.नं. १४३ बाट िक ाकाट भई कायम भएका
उपचार िदनु याय र संिवधानस मत समेत नहने ।
िक.नं. ६७०, ६७१ र ५४७ का ज गामा सावजिनक
मोही माणप मु ाको दाबी २०४५ सालमा कायम हने र अ य िक ाको हकमा हालका दतावाला
परेको तर कुत िदलाई मोही िन कासन ग रपाउँ भ ने यि ह लाई ितवादी नबनाएको भ ने आधारमा
मु ा २०४९ सालको बालीको हकमा परेकाले यो मु ा िनजह को नामको दता यथावत् कायम हने गरी यस
मोही माणप मु ालाई िन तेज गनको लािग दायर अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६८।१२।२९
भएको भ ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । मा भएको फै सलामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
कुत िदलाई मोही िन कासन ग रपाउँ भ ने मु ामा २४(२) िु ट देिखनक
ु ा साथै ने.का.प. २०६६ अङ् क
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट २०५१।८।१९ १२ िन.नं. ८२८०, पृ १९८७ मा ितपािदत
मा भएको फै सला बदर हने िकिसमको िु ट िव मान िस ा तसमेतको िवपरीत देिखँदा याय शासन ऐन,
नभएको समेतबाट िवप ीह बाट कारण देखाउ २०४८ को दफा ११(१) को ख ड (ख) बमोिजम
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज पनु रावलोकन गरी हेन िन सा दान हने ।
हने ।
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ४ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
क यटु र: च ा ितम सेना
आदेश भएका छन्:
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
§ ०६९-RV-०१२४, फै सला बदर, सिफद
महमद िमयाँ िव. शोभाका त चौधरी
पुनरावलोकन िन सा
§ ०६९-RV-०१२५, फै सला बदर सावजिनक
कायम, गु टेन यादव िव. शोभाका त चौधरी
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी देवे गोपाल
§ ०६९-RV-०१२६, फै सला बदर सावजिनक
कायम, गु टेन यादव िव. शोभाका त चौधरी
े र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०६९RV-०१२३, फै सला बदर, सिफद महमद िमयाँ िव.
§ ०६९-RV-०१२७, करार िलखत बदर
शोभाका त चौधरी
सावजिनक कायम, गु टेन यादव िव.
यसमा िक.नं. १४३ को ज गा सु मा
शोभाका त चौधरीसमेत
सावजिनक बाटो जिनई नापी भई मालपोत कायालयको
िनणयबाट त कालीन ी ५ को सरकारको नाममा दता
अ त रम आदेश
कायम रहेको देिख छ । उ िनणय कही ँकतैबाट बदर
भएको देिखँदैन । नेपाल सरकारको नाममा दता कायम
१
भएको यस कारको ज गा कोही कसैले दता गराएको मा. या. ी बै नाथ उपा याय, ०७२-WO-०३७०,
ख डमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) उ ेषण, तुलसी साद सुवेदी िव. गृह म ालयसमेत
बमोिजम य तो दता वत: बदर हने कानूनी यव था
यसमा अ त रम आदेश माग गनतफ
रहेको देिख छ । ितवादीम येका बज
ृ लालले िववािदत िवचार गदा िवकास काय रोिकनु यायोिचत नहने
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हँदा िवकास कायलाई रो ने गरी आदेश गन पदपूित नभएस मका लािग सो िव ालयमा कायरत्
िमलेन । तथािप िमित २०७२।४।७ को सूचनाअनु प िश कह म ये व र तम् थायी िश कले िनिम
िनवेदकले मआ
ु जा िलँदा वा िलन नगई समयाविध धाना यापक भै काय गन भ ने उ लेख भएको
नाघेपिछ िनवेदकलाई ितकूल भाव परी सिु वधा र िज ला िश ा कायालय, बागलङ
ु को िमित
स तल
ु नको ि बाट बिढ मका पनस ने हँदा मआ
ु जा २०७२।७।२९ को प बाट पिहला ये व र मा यी
िलने िवषयस मको लािग िनवेदकको हकमा उ
िनवेदक रहेको भ ने देिखएकाले अ त रम आदेशको
सूचना त काल काया वयन नगनु नगराउनु भनी स ब धमा दवु ै प राखी छलफल गराई अ त रम
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम आदेश हनु उपयु देिखएकाले िवप ीह लाई
४१(१) बमोिजम िवप ी िज ला शासन कायालय, िमित २०७२।८।१५ को तारेख तोिक सोको सूचना
रामेछापको नाममा अ त रम आदेश जारी हने ।
िवप ीह लाई िदनक
ु ा साथै उ अविधस मको
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १५ गते रोज ३ शभु म् । लािग यथ िव ालयको िमित २०७२।७।१५ को
२
प र यथ िव ालय यव थापन सिमितको िमित
मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७२-WO-०३६०, २०७२।८।२ को िनणय काया वयन नगनु नगराउनु
उ ेषण, जग नाथ आचाय िव. िव ा मि दर उ च भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
मा.िव. बागलुङसमेत
४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी हने ।
यसमा िश ा िनयमावली, २०५९ को इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १५ गते रोज ३ शभु म् ।
(१२) मा भएको यव थाबमोिजम धाना यापकको
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णालीको थापना िवषयमा पनु रावेदन अदालत,
अदालत गितिविध
राजिवराजका माननीय मु य यायाधीश ी ई र
खितवडाबाट भएको ततु ीको अ य ता सव च
सव च अदालतका माननीय यायाधीशह
अदालतका व र तम माननीय यायाधीश ी िगरीश
र पुनरावेदन अदालतका माननीय मु य
च लालले गनभएको
िथयो । यसैगरी पनु रावेदन
ु
यायाधीशह को स मेलन - २०७२
अदालत, पाटनका माननीय मु य यायाधीश ी
श भबु हादरु खड् काबाट यायमा सहज पहचँ का
सव च अदालतको आयोजनामा िमित चुनौतीह िवषयमा भएको ततु ीको अ य ता
२०७२।८।१०-११ मा सव च अदालतका माननीय सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी सशु ीला
यायाधीशह र पनु रावेदन अदालतका माननीय मु य काक यूबाट भएको िथयो । ततु कायप उपर
यायाधीशह को स मेलन स प न भयो । स माननीय माननीय मु य यायाधीशह को छलफलप ात्
धान यायाधीश ी क याण े यूको आित यतामा स माननीय धान यायाधीश ी क याण े यूबाट
स प न भएको उ स मेलनमा सव च अदालतका स मेलनको पिहलो िदनको स समापन भएको िथयो ।
माननीय यायाधीश यूह तथा १६ वटा पनु रावेदन
स मेलनको दो ो िदन िमित २०७२।०८।११
अदालतका माननीय मु य यायाधीशह को गते पनु रावेदन अदालत, िदपायलका माननीय
उपि थित रहेको िथयो । उ स मेमलनको पिहलो िदन मु य यायाधीश ी िदपककुमार काक बाट नयाँ
िमित २०७२।८।१० मा यायपािलकामा हन स ने संिवधान र यायपािलका: अव था, काया वयनका
अिनयिमतताको पिहचान, िनय ण र िनगरानी चुनौती र यायपािलकाको यव थापन िवषयमा
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ततु ी रहेकामा स माननीय धान यायाधीश ी
सो स मेलनमा नयाँ संिवधानअनुसारको
क याण े यूबाट सो ततु ीकरणको अ य ता यायपािलका थापना र यव थापन स ब धमा,
भएको िथयो । स मेलनको समापनमा स माननीय यायपािलकामा हन स ने अिनयिमतताको
धान यायाधीश यूले नयाँ संिवधानले िनधारण पिहचान एवम् िनय ण र िनगरानी णालीको
गरेको यायापािलकाको संरचनाले आधिु नक यायका थापना स ब धमा, यायमा सहज पहचँ कायम
अपे ालाई पूरा गनपन
ु चनु ौती छ र यसमा माननीय गन स ब धमा सव च अदालतका माननीय
मु य यायाधीशह ले असल नेतृ वदायी भूिमका यायाधीश तथा पनु रावेदन अदालतका माननीय मु य
खे न ज री छ भ ने कुरा उ लेख गद सो स ब धमा यायाधीशह बाट संयु पमा घोषणा प समेत
मह वपूण िनदशनसमेत िदनभु एको िथयो ।
पा रत भएको िथयो ।
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माननीय यायाधीशह को उपि थित रहेको दईु
th
4 South Asia Judicial Roundtable on िदने उ स मेलनको उदघाटन
िमित २०७२ साल
्
Environmental Justice
मङ् िसर १२ गते स माननीय धान यायाधीश ी
क याण े बाट भएको िथयो । काय म अविधभर
सव च अदालतको आयोजनामा नेपालको साक रा का यायाधीशह तथा संघ, सं था र
याक ए ड यित होटलमा िमित २०७२ साल मङ् िसर सरोकारवालाह बाट वातावरण र यायस ब धी
१२ र १३ गतेका िदन 4th South Asia Judicial िविभ न गहन तथा मह वपूण िवषयमा कायप
Roundtable on Environmental Justice
ततु भएको िथयो । सो अ तराि य स मेलनमा
िवषयक अ तराि य स मेलन स प न भयो । दि ण साक रा बीच वातावरण कानूनस ब धी सूचना र
एिसयाली रा का धान यायाधीश, यायाधीशह अ यासको आदान दान गन, मता अिभविृ गन,
तथा वातावरण यायको े मा कायरत िविभ न ेि य सहयोग र समु धरु स ब ध कायम गन, वातावरण
अ तराि य तथा राि य संघ तथा संगठन, नेपालको यायको वधन गन साझा धारण बनाउनेलगायतका
सव च अदालतका माननीय यायाधीशह , िविभ न िवषयमा २३ बदुँ े घोषणाप समेत पा रत
पनु रावेदन अदालतका माननीय मु य यायाधीश ग रयो ।
तथा माननीय यायाधीशह तथा िज ला अदालतका

52

