जेठ

–१

पाि क काशन
वष २८, अङ्क ३

२०७६, जेठ १-१५

पूणाङ्क ६४५

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२००७२८,
४२००७२८, ४२००७२९,
४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

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

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

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी मि दरा शाही
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी राजकुमार गु ङ
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
भाषािवद् : ी रामच फुयाल
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
ब
क
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेुवदे ी
िब शाखामा कायरत् कमचारी
बक
ु बाइ डर ी गंगा थापा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
१०
इजलास नं. १०
५
इजलास नं. १
१
इजलास नं. ११
२
इजलास नं. २
४
इजलास नं. १२
३
इजलास नं. ३
२
इजलास नं. १३
२
इजलास नं. ४
१२
इजलास नं. १४
२
इजलास नं. ५
९
इजलास नं. १५
१
इजलास नं. ६
५
इजलास नं. १६
५
इजलास नं. ७
१
एकल इजलास
२
इजलास नं. ८
२
इजलास नं. ९
७
ज मा
५३
ज मा
२२
कूल ज मा ५३ + २२ = ७५

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७६, जेठ – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह एवम् अ य याियक
िनकायह का कामकारवाहीसँग सेवा ाहीह को कुनै गनु ासो, उजरु ी र सझ
ु ाव
भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा रहेको
Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना cjs@supremecourt.gov.np मा स

पक गन सिकने छ ।

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१-६
भ ी डाँगी िव. रो पा
उ ेषण /
िज ला
अदालत, १
परमादेश
िलवाङसमेत
शा ती काक िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
मि प रषदक
् ो
३
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
भज
ु े झा िव. िश ा
उ ेषण /
म ालय,
३
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
भ बहादरु िव.क. िव.
उ ेषण गहृ
म ालय, ४
िसंहदरबारसमेत
कृ ण साद भ राई िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
मि प रषदक
् ो
५
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
दोहोरो ह र सहनी िव. िशवच
६
िलखत बदर साद ठाकुर
इजलास नं. १
६-८
िवि म लाह खातुन
िव. धानम ी तथा
परमादेश
६
मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत

८.

९.

१०.

११.

१२.

१३.
१४.

१५.

i

इजलास नं. २
८ - १२
महे साद यादव िव.
उ ेषण / कृिष िवकास बक, मु य
८
परमादेश कायालय,
रामशाहपथसमेत
कत य नेपाल सरकार िव. नरे
९
यान
भ ने नरे िसंह महर
हक कायम मनोहरजंग राणा िव.
दता
रोिमयोजंग राणासमेत
९
नामसारी
समेत
इजलास नं. ३
१२ - १३
कत य मान धर िव.क. िव.
१२
यान
नेपाल सरकार
अिधव ा सोम साद
लुइटँ ेल िव. धानम ी
परमादेश
१२
तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
इजलास नं. ४
१३ - २१
हक
अ नपूण ब ाचाय िव.
१३
कायमसमेत देवहष ब ाचाय
नेपाल सरकार िव. राम
डाँका
१४
उदगार महतोसमेत
च बहादरु िसलवाल
िव.
अि तयार
उ ेषण
१५
दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, टंगालसमेत

१६.

१७.

१८.

१९.

२०.

२१.
२२.

२३.

२४.

हिसना पाखेतीसमेत
िव. धानम ी तथा
उ ेषण /
मि प रषदक
् ो
१६
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
िव णु खड् का िव.
उ ेषण /
िश क सेवा आयोग, १७
परमादेश
सानोिठमीसमेत
ब दी
मन साद पटेल िव.
१८
य ीकरण सा तीकला कामीसमेत
अमतृ र न (ए.आर.)
तुलाधरसमेत
िव.
उ षे ण / बढु ािनलक ठ
१९
परमादेश नगरपािलकाको
कायालय,
गो फुटारसमेत
कमलेशकुमार यादव िव.
उ ेषण /
िज ला
शासन २०
परमादेश
कायालय, झापासमेत
उ ेषण / शेभाका त पौडेल िव.
२०
परमादेश तीथराज थापा
कत य नेपाल सरकार िव.
२१
यान
स तोष पनु
इजलास नं. ५
२१ - ३४
गंिगया थ नीसमेत िव.
अंश दता
२१
सख
ु ल चौधरी था
मू य
ेम िसंह ठाकुर िव.
अिभविृ
राज व अनस
ु धान २२
कर
िवभाग

छुट ज गा
दता
२५.
नामसारी
कत य
२६.
यान
२७.

२८.

२९.

३०.

३१.

३२.

ii

किव
जो छे िव.
कृ णदास काय थसमेत २३

पूणबहादरु वलीसमेत
२४
िव. नेपाल सरकार
राजे बहादरु ब नेत
उ ेषण
२५
िव. पनु म ब नेतसमेत
िव ा साद मरु ाउ िव.
उ ेषण बाँके िज ला अदालत, २६
नेपालग जसमेत
नारायणबहादरु
लेनदेन लािमछानेसमेत िव. २६
सिमम अ तर अ सारी
नाग रकता िव ा साद मरु ाउ िव.
२७
बदर
नेपाल सरकार
गैरकानूनी नेपाल सरकार िव.
पमा
बामदेव
दीप
स पि
अिधकारीसमेत
२८
आजन गरी
ाचार
गरेको
इजलास नं. ६
३४ - ३७
आन द शाही िव.
भूिमसधु ार
यव था
परमादेश म ालय,
मालपोत ३४
कायालय,
तनहँ,
दमौलीसमेत

कोमलनाथ आ ेय िव.
बढुवा
िसफा रस
३३. उ ेषण सिमित, नेपाल िव तु ् ३५
ािधकरण कायालय,
काठमाड समेत
नवल िकशोर यादव िव.
लुि बनी िवकास कोष,
३४. उ ेषण
३६
धान
कायालय,
लुि बनी, प देहीसमेत
जबरज ती रामबहादरु गु ङ िव.
३५.
३६
करणी
नेपाल सरकार
अ जला
िव.
े
काठमाड
३६. अवहेलना िव विव ालय,
३७
धिु लखेल,
का ेपला चोकसमेत
इजलास नं. ७
३७ - ३८
नेपाल सरकार िव.
कत य
रामे र
महतो ३७
३७.
यान
िवरबहादरु कामी
इजलास नं. ८
३८ - ४०
िनणय बदर अिनलकुमार पा डे िव.
३८.
३८
हक कायम गोिव दबहादरु िचपालु
कत य नेपाल सरकार िव.
३९.
३९
यान
सरु जकुमार प रयार
इजलास नं. ९
४० - ४६
अपहरण गरी नेपाल सरकार िव.
४०.
४०
कुटिपट गरेको कृ णबहादरु डाँगीसमेत

लागु औष
खैरो हेरोइन
लागु औषध
४२. (खैरो
हेरोइन)
लागु औष
४३.
(चरेस)
४१.

४४.

४५.

४६.

४७.
४८.

४९.

५०.
५१.
iii

नेपाल सरकार िव.
४१
बज
ृ शे कुमार साह
नेपाल सरकार िव. मदन
चौधरीसमेत
४२

राज पनु समेत िव.
४३
नेपाल सरकार
महादेव यादवसमेत िव.
अंश दता
४४
महावीर यादव
इजलास नं. १०
४७ - ५१
नेपाल सरकार िव.
आगलागी
४७
सरोजकुमार म डल
नेपाल सरकार िव.
ठगी
ड बरबहादरु
तामाङ ४७
(ब जन) समेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
४८
करणी
सिवन (नाम प रवतन)
वैदिे शक िच बहादरु काक िव.
रोजगार नेपाल सरकार
४९
कसरु
वैदिे शक डेिवड े समेत िव.
रोजगार मैया े
५०
कसरु
इजलास नं. ११
५१ - ५३
सवारी
नेपाल सरकार िव.
५१
यान
राजन खड् का
कत य टेक नारायण े िव.
५२
यान
नेपाल सरकार

५२.

५३.

५४.

५५.

५६.

५७.

इजलास नं. १२
५३ - ५६
बाटो कायम ेमभ तुलाधर िव.
िखचोला लवकृ ण े
५३
मेटाई पाऊँ
िलखत ल मणलाल माझी िव.
बदर, दता शोभालाल माझीसमेत
५४
बदर, दता
कायम
िनतान द आचाय िव.
िलखत बदर
५५
गोिव द साद आचाय
इजलास नं. १३
५६ - ५९
नेपाल सरकार िव.
ाचार
५६
मनोज े समेत
घर भ काई िटके रोका े ी िव.
ज गा
देउसी राना
५७
िखचोला
मेटाई चलन
इजलास नं. १४
५९ - ६१
हातहितयार नेपाल सरकार िव. चतर
५९
खरखजाना यादवसमेत

५८.

५९.

६०.

६१.

६२.

६३.

iv

कत य नेपाल सरकार िव.
६०
यान
सतन पासीसमेत
इजलास नं. १५
६१ - ६२
कत य नेपाल सरकार िव.
६१
यान
िकशोर झाँ
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कुनै यि समेतलाई असर परेको िवषयमा असर
संयु इजलास
पन यि लाई नािलस उजरु गन हक रहँदैन भ ने
अथ गन िम ने देिखएन । अ.बं.८५ नं. ाङ् यायको
१
िस ा तसँग सा दिभक ावधान हो । ाङ् याय
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी आकिषत हन िन न त वको िव मानता रहनपु न
सारदा साद िघिमरे, ०७१-WO-०८८९, उ ेषण सै ाि तक अवधारणा रहेको पाइ छ, िववादको िवषय
/ परमादेश, भ ी डाँगी िव. रो पा िज ला अदालत, समान हनपु न, मु ाका प ह एउटै हनपु न, मु ा
िलवाङसमेत
गनपन
ु काय कारण (Cause of action), समान हन
अ.बं. ८६ नं. को कानूनी यव थाले मु ा पन र स म अदालतबाट सनु वु ाइ भई अि तम िनणय
फै सला िडसिमस िमलाप खारेज भएकोले अकाको भएको अव थामा ाङ् यायको यव था सा दिभक
हकसमेत जाने रहेछ भने जसको हक जाने छ यसैले रहन जाने ।
थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ आ नो हकजितमा
ाङ् यायका अवधारणागत त वह म ये
झगिडयाका नाउँमा नािलस िदए इ साफ ग रिदनपु छ कुनैको अभाव भएमा य तो िनणयउपर नािलस गन
भ ने यव था गरेको पाइ छ । ततु कानूनी हक अिधकार मका पन प मा रहने वा तिवकतालाई
यव थाबाट कुनै प िमली मु ा मािमला गरी भएको यसले नकान स ने देिखँदैन । अ.बं.८५ नं. बाट
फै सला आिदबाट कुनै ते ो यि को हक िहतमा असर पिहलेको मु ाका प र पिछका मु ाका प एउटै
पन गएको रहेछ भने यसबाट असर पन यि ले य तो हनपु न, िवषयव तु समान हनपु न र मु ा गनपन
ु
फै सला बदरमा नािलस गन स छ भने यव था गरी कारणसमेत उही हनपु न भ ने देिखन आउँछ । उ
पर परमा मु ा गरेको कारणबाट कुनै ते ो यि को कानूनी यव थाबाट कुनै िभ निभ न प रि थित
हक अिधकारमा असर पदछ भने य तो मु ामा कुनै र अव थामा िसजना भएको िववादलाई एउटै मु ा
प ले मु ा िज दैमा ते ो यि को हक िहतमा असर वा सरोकार रहेको भ न िम ने देिखँदैन । य तैगरी
नपन भ ने िस ा तलाई उजागर गरेको पाइयो । ततु िववादको िवषयव तक
ु ा अित र िववादका प
कानूनी यव थाको सापे तामा अ.बं.८५ नं. को हकसमेत एउटै भएको हनपु न ाङ् यायको मा यता
अवलोकन गन पिन सा दिभक देिखन आउने ।
हो । यसको ा तमा एक पटक दता गन निम ने
अ.बं. ८५ नं. मा अड् डामा मु ा परी फै सला भनी िनणय गरेको, एक पटक मु ा खारेज भइसके पिछ
भएपिछ सो फै सलाउपर ऐनबमोिजमको पनु रावेदन मु ाको नाम फरक पारी उजरु ी िदएको, एक पटक
नभई सोही मु ामा उसै झगिडयाका नाउँको िफरादप दाबी नपु ने िनणय भइसके को र य तो मु ा स म
िलई सु न हँदैन भ ने कानूनी यव था रहेको अदालतबाट सनु वु ाइ भई अि तम िनणय भइसके को
पाइयो । ततु कानूनी यव थालाई िव ेषण गदा अव थामा उ तै िवषयको िनणयउपर पनु ः मु ा
उसै झगिडयाको नाउँको िफरादप िलई सु न हँदैन वा नािलस गनबाट यस िस ा तले रोक लगाएको
भ ने िवधाियक मनसायलाई कुनै मु ाका २ प बीच मा नपु न ।
िसजना भएको िववादको िन पणबाट य तो मु ामा
उि लिखत आधार र िवषयव तक
ु ो
सरोकार रा ने वा य तो मु ाबाट असर पन ते ो िव मानता नरही एक पटक स म अदालतबाट िनणय
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भइसके को भ ने आधारमा मा भएको िनणयबाट पटक फै सला भइसके को भ ने आधारमा कुनै प लाई
असर पन यि ले आफूलाई असर परेको िवषयमा यायबाट वि चत गन पाउने यव था Finality of
उजरु गन नपाउने भ न िम ने हँदैन । ाङ् यायको judgement को मम र मा यता कदािप हन नस ने ।
िस ा तका आधारभूत त वको अव था िव मानता
त य र कानूनको भूलवश वा त य र
नरहेको प रि थितमा एक पटक फै सला भइसके को कानूनी यव थाको याल नगरी भएको फै सला Preभ ने आधारमा मा Finality of judgement incuram फै सला हने र यस िकिसमको फै सला
को िस ा त आकिषत हन स ने हँदैन । अ.बं.८५ मािथ लो इजलासबाट भएको भएपिन कम सद य
नं. ले िन य पमा Finality of judgement को भएको इजलासले मा न बा य नहने भ ने हा ो
िस ा तलाई अंगीकार गरेको छ । एक पटक फै सला याियक अ यास रहेको स दभमा समेत िनवेिदकाको
भइसके पिछ सोही िवषयमा बार बार मु ा गन सा पि क अिधकारमा असर पन गरी दईु प बीचको
कुरालाई यसले िन तेज गदछ । फै सला अि तमताको फै सलाले सव च अदालतबाट अि तमता पाएको
िस ा तको मम नै मु ाको काया वयन सहज बनाउनु भएपिन िववादको िवषयव तु र प फरक रहेको भनी
हो र काया वयनलाई असर पन गरी सोही िवषयमा पनु ः फै सला बदरमा दता गन याएको िफरादप दता गन
सोही प उपर मु ा दता गन यसले रो दछ । तथािप निम ने भनी सु रो पा िज ला अदालतबाट भएको
फै सलाबाट मका पन प लाई य तो फै सलाउपर दरपीठ आदेशलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
अ.बं.८६ नं. बमोिजम उजरु गन पाउने अिधकारलाई तल
ु सीपरु बाट भएको आदेश अ.बं. ८५ र ८६ नं.
यसले ओझेलमा नपान ।
को भावनाअनक
ु ू ल भएको नदेिखँदा रो पा िज ला
अंिशयारको त यलाई नै फरक पारी िदएको अदालतका े तेदारको िमित २०७०।१२।०९
िफरादबाट भएको फै सलाउपर अ.बं. ८६ नं. बमोिजम को दरपीठ आदेशलाई सदर गन गरेको िमित
असर पन कुनै अंिशयारले नािलस गन नपाउने भनी २०७०।१२।२० को रो पा िज ला अदालतको
फै सला अि तम भएको भनी अथ गन िम ने हँदैन । आदेशलाई समथन गरी भएको पनु रावदेन अदालत,
फै सला अि तमताको िस ा तले स म अदालतबाट तल
ु सीपरु को िमित २०७१।३।१२ को आदेशसमेत
एक पटक भएको फै सलालाई अि तम मा नपु छ भ ने उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । वादी
मा यता रा दछ । य तो फै सलामा मु ाका प , मु ा टेकबहादरु डाँगी िव
किवराम डाँगीसमेत भई
गनपन
ु काय कारण र िवषयव तु समान रही अि तम चलेको अंश मु ाबाट असर पन रट िनवेदक भ ी
भएको हनपन यसको मा यता हो । मु ाको प र मु ा डाँगीले फै सला बदरमा दायर गन याएको िफरादप
गनपन
ु काय कारण फरक रहेको अव थामा भएको दता गरी मु ामा पेस भएको पु तेवारीसमेतको िव ेषण
फै सलाले फै सला अि तमताको आधारमा हण गन गरी याय िन पण गनु भनी िवप ी रो पा िज ला
नस ने ।
अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
मु ामा अंिशयार यिकन गरी िव ेषण गनपन
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प त
ु
िवषयव तु एवम् प ह को कानूनी हैिसयतसमेत मािथ क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िववेचना गरी याय िन पण गनपन
ु अव था रहेको इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
प र े यमा यी सबै कुरालाई नजरअ दाज गरी एक यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
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फै सला भएका छन्:
भइसके को देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
§ ०७१-WO-०८९०, उ ेषण / परमादेश, जारी गन िमलेन ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
भ ी डाँगी िव. रो पा िज ला अदालतसमेत इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
§ ०७१-WO-०८९१, उ ेषण / परमादेश, क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
भ ी डाँगी िव. रो पा िज ला अदालतसमेत इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभु म् ।
§ ०७१-WO-०८९२, उ ेषण / परमादेश,
३
भ ी डाँगी िव. रो पा िज ला अदालत, स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
िलवाङसमेत
ी ह रकृ ण काक , ०७३-WO-०८७५, उ ेषण
§ ०७१-WO-०८९३, उ ेषण / परमादेश, / परमादेश, भुजे झा िव. िश ा म ालय,
भ ी डाँगी िव. रो पा िज ला अदालतसमेत िसंहदरबारसमेत
२
िश ा ऐन, २०२८ मा भएको संशोिधत
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. यव थाबमोिजम िश ा म ालय, िश ा िवभागको
ी ह रकृ ण काक , ०७२-WO-०२०४, उ ेषण च.नं.४ िमित २०७३।४।५ को प बाट माननीय
/ परमादेश, शा ती काक िव. धानम ी तथा म ी तरको िमित २०७३।३।२८ को िनणयबमोिजम
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
ऐ. ऐनको दफा १२(१) मा संशोधन भएबमोिजमको
िनवेदकले आफूलाई अनािधकार िनकायबाट िव ालय यव थापन सिमितको गठन ि या अिघ
स वा ग रयो भ ने िजिकर िलएको देिखँदैन । के वल बढाउने भनी िज ला िश ा कायालयको नाउँमा
अविध यितत नहँदै स वा ग रयो भ ने िजिकर रहेको जारी भएको प को आधारमा िज.िश.का. रौतहटबाट
देिख छ । यी िनवेदक िमित २०६६।७।१३ देिख नै प.सं. ०७३।७४ च.नं.२७२ िमित २०७३।४।३१ को
िविभ न यातायात यव था कायालयमा कायरत रही प बाट िज लाि थत स पूण िव ालयह को नाउँमा
६ वषपिछ मा यातायात यव था म ालयबाट िनदशन जारी गनका
ु साथै िज ला िश ा कायालय,
उ ोग म ालयअ तगत स वा भएको हो भ ने िवप ी रौतहटको िमित २०७३।८।१३ को प समेतबाट
सामा य शासन म ालयको िलिखत जवाफबाट नयाँ संशोिधत यव थाबमोिजम गन भनी िनदशन
देिखएको छ । यस अदालतबाट िमित २०७२।५।२९ िदनक
ु ा साथै तोिकएको समय सीमािभ यव थापन
मा अ त रम आदेश जारी भई हालस म िनज सिमित गठन नगन िव ालयको हकमा िव ालयमा
सािबककै कायालयमा कायरत रहेको भ ने देिखएको िनकासा हने अनदु ान रो का गन स ने भनी सबै
र िनवेदकको मागबमोिजम कानूनिवपरीतको स वा सामदु ाियक िव ालयलाई सूचना कािशत ग रएको
कायम रहन नस ने भए पिन िमित २०७३ साल देिख छ भने ऐनमा भएको संशोधन स ब धमा रट
काितक मिहनापिछ स वा गन िवप ीलाई अिधकार िनवेदनमा बदरको मागदाबी रहेकोसमेत देिखँदैन ।
रहेभएकै देिखन आउने ।
सािबकमा भएको कानूनी यव थालाई संशोधन गरी
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट नयाँ कानूनी यव था लागू भइसके को र नयाँ कानूनी
रट िनवेदक यस अदालतको अ त रम आदेशले यव थाबमोिजम िविभ न सामदु ाियक िव ालयलाई
हालस म पूववत् कायालयमा कामकाज गरी आएको सूचना कािशत ग रएको कायलाई कानूनिवपरीत भयो
देिखएको र हाल स वाको अविधसमेत यितत भ न िम ने नदेिखने ।
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तसथ िव ेषण ग रएका आधार, कारण देिख छ । सश हरी बलले परो पमा सामािजक
र माणह समेतबाट िश ा ऐन, २०२८ को शाि त सरु ाको ब ध गन भए पिन जनताको
संशोधनप ात् िव ालय यव थापन सिमितको िजउधनको सरु ा एवम् अपराध िनय णको काय
संरचनामा नै प रवतन भएको देिखँदा नयाँ गन य िज मेवारी नभएको ि थितमा जवु ा खेल
संरचनाबमोिजम िव ालय यव थापन सिमित िनय ण गन भनी उप लो अिधकारीको जानकारी
गठन भएपिछ वतः यी िनवेदकको पद बहाल िवना हितयारसमेतका ब दोब तीका सामानको
हनस ने नदेिखएको र परु ानै संरचनालाई यथावत् सरु ाको िज मेवारी रहेका हरी जवानले आफू िज मा
रा नु भ नेसमेत ऐनको मनसाय देिखन नआएकोले रहेको पे तोल लगी कुनै अिधकार ा अिधकारीको
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने आदेश र िनदशनिवपरीत आफूखस
ु ी जवु ा िनय ण
देिखएन, ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
गन भनी गाउँघरमा वेश गरी आ नो पदीय हैिसयत
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
र िज मेवारीिवपरीतको कामकारबाही उ िनयम ८८
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
को कानूनी यव थाअनक
ु ू ल भएको नदेिखँदा हरी
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् । ऐन, िनयमबमोिजम भएको कारबाहीबाट िनवेदकको
४
रोजगारी र सामािजक सरु ास ब धी अिधकारमा
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी आघात परेको भ न िम ने अव था नदेिखने ।
ई वर साद खितवडा, ०६८-WO-१०७२, उ ेषण,
कही ँकतै कुनै अवैध काय भइरहेको जानकारी
भ बहादुर िव.क. िव. गहृ म ालय, िसंहदरबारसमेत
ा भएमा सो कुराको जानकारी कायालय मख
ु लाई
हरी सेवाको मु य उ े य शाि त सरु ा गराई कायालय मख
ु को आदेशअनस
ु ार आव यक
एवम् अमन चयन कायम गरी नाग रक एवम् देशको कामकारबाही गनपनमा
हरी जवान पदमा कायरत
ु
सरु ा गन अिभभारासँग स बि धत रह छ । नाग रकको कमचारीले कायालयमा मौजदु रहेको ब दोब ती
सरु ा र कानूनिवपरीतका कामकारबाही िनय ण हितयार िलई गाउँघरमा वेश गरी सवसाधारण
गन मख
ु िज मेवारी रहेको हरी सेवाका कमचारीले जनतालाई तसाउने र के ही अमक
ु फाइदा िलने उ े यले
आफूअनक
ु ू लको पदीय िज मेवारी बहन गन कायमा अवैध पमा पे तोल पड् काउने कायबाट हरी सेवाको
बेवा ता गन गरी कामकारबाही गन छुट रहने भ ने रा र जनता ितको उ रदािय व र िज मेवारीमा
हरी सेवाको आशय कदािप होइन । रट िनवेदकको आँच आउने मा नभई हरी सेवा ितको जनिव ास
काय िज मेवारीतफ िवचार गदा िनज हरी जवान ि ण हन जाने हँदा रट िनवेदकको य तो काय हरी
तेजबहादरु खड् काको लहडमा लागी आफूसँग भएको ऐन, िनयमावलीको कानूनी यव था ितकूल रहेको
हितयार पे तोलसिहत बोक गाउँघरमा वेश गरी देिखन आयो । य तो ि थितमा हरी िनयमावली,
सवसाधारण जनतालाई तसाई समाज िवरोधी काय २०४९ को िनयम ८८ को ङ र च को कसरु मा ऐ.िनयम
गन र हरी सेवाको मयादा र अिभभारािवपरीतको ८४(६) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको लािग
गैरआचरणज य काय गन छुट िनवेदकलाई रहे भएको अयो य नठह रने गरी सािधकार िनकायबाट िमित
भ ने नदेिखने ।
२०६६।६।२० मा भएको िनणय पनु रावेदन सु ने
िनवेदक सश
हरी बलमा कायरत िनकाय म यपि म े ीय कायालय, सख
ु तसमेतबाट
कमचारी भएको भ ने रट िनवेदन बेहोराबाट सदर ग रएको िनणय कानूनिवपरीत भएको नदेिखँदा
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िनवेदकको मागअनस
ु ारको आदेश जारी गनु परेन । निम ने ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
नेपाल चीनबीचको कुटनीितक स ब धका
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
मा यमबाट िचिनया राजदतु ावासबाट प ाउ परेका
क यटु रः अिमरर न महजन
Luo Shujhu लगायत १० जना नाग रकह
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् । यापा रक कारोबार गन यि रहेको, यापारीह ले
५
कुनै अ यथा प रणाम व प आजन गरेको रकम
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी नभई दईु प ीय यापा रक स ब धको प रणाम व प
ई वर साद खितवडा, ०६८-WO-११५९, उ ेषण साना यापारीबाट उठाएको रकम भएको नेपाली मु ा
/ परमादेश, कृ ण साद भ राई िव. धानम ी तथा चीनमा प रव य नभएकोले सटही गरी अमे रक डलर
मि प रषदक
िलई वदेश िफता हँदा बरामद भएको भनी िचिनया
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
महा यायािधव ा र मातहतका सरकारी राजदतु ावासबाट मु ा नचलाउने अनरु ोध भई आएको
विकलह लाई सरकारको हक िहत र सरोकार रहेको भ नेसमेतका आधारबाट मु ा नचलाउने िनणय
मु ामा ा भएका सबतु माण र मु ाको कृित र ग रएको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको
कानूनी प ितका आधारमा मु ा चलाउने वा नचलाउने छ । यस अव थामा महा यायािधव ाले मु ा चलाउन
भ ने स ब धमा िनणय गन यावसाियक वत ता वा नचलाउने गरी अि तम िनणय गन पाउने अिधकारको
(Privilege) िन:स देह रहने देिख छ । य िप य तो िवषयमा वेश गन िम ने निदखने ।
िनणय गन पाउने अिधकार िनरपे भ ने होइन । मु ाको
अतः िववेिचत त य एवम् ितपािदत कानूनी
कृित र कसरु को ग भीयसमेतका व तगु त आधारमा िस ा तसमेतको आधारमा सरकारवादी मु ाको
यायको मू य र मा यता कायम राखी पीिडतलाई पूण अनस
ु धान र अिभयोजनको दािय व कायपािलक य
यायको याभूित गन स दभमा महा यायािधव ाको े ािधकारअ तगत रहने देिखएको, मु ाको कृित
मु ा नचलाउने िनणय पनु रावलोकनको िवषय हन र ा भएका माणका आधारमा आरोिपत कसरु
नस ने भ ने नहने ।
चिलत कानून ितकूलको रहे नरहेको ज ता िवषयमा
संिवधानले
दान गरेको अिधकार िन य ल गरी िनणय गन स ने महा यायािधव ाको
े अ तगत रही महा यायािधव ाले गरेको िनणय कायगत वाय ताका आधारमा Luo shujhu
िववेकयु , संिवधानस मत, तकयु देिखएमा य तो समेतका िचिनया नाग रकको हकमा िवदेशी िविनमय
िनणय यावसाियक उ मिु को सा दिभकतासँग िनयिमत गन ऐन, २०१९ अ तगत मु ा नचलाउने
सि निहत रहन जा छ र यस िकिसमको िनणयतफ गरी महा यायािधव ाबाट भएको अि तम िनणयलाई
ह त ेप गरी याियक िन पण गनसमेत िस ा तत: अ यथा भ न िम ने नदेिखएकोले मागबमोिजमको
िम न जाने हँदैन । मु ामा ा माण एवम् आदेश जारी ग ररहनपु न देिखएन । ततु रट िनवेदन
कसरु दारको कसरु चिलत कानून ितकूल रहे खारेज हने ।
नरहेकोसमेतका आधारमा मु ा च ने वा नच ने इजलास अिधकृत : िदलीपराज प त
िनणय गन पाउने गरी महा यायािधव ालाई संिवधान क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
र कानूनले अिधकार िदएको िवषयलाई अ यथा भ न इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज ५ शभु म् ।
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६
ह ता तरण ग रसके को घर ज गा पनु ः िनजको आमाले
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी हा.ब. गरी पनु रावेदकलाई िदएको र पिहलेको िलखतको
ई वर साद खितवडा, ०७१-CI-००४६, दोहोरो अि त व कायमै रिहरहेको अव थामा पिछबाट तयार
िलखत बदर, ह र सहनी िव. िशवच साद ठाकुर
भएको िलखत लेनदेन यवहारको २५ नं. बमोिजम
िफराद दाबीबमोिजमको घरज गा िफरादीका बदर हने नै देिखने ।
िपता बलदेव ठाकुरले महादेव सहनीबाट २०२३
अतः पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट सु
सालमा राजीनामा गरी िलएकोमा सोही ज गा महादेव फै सला उ टी गरी वादी दाबीको िमित २०६७।११।२९
सहनीको ीमती चनरजोतयाले आ नो छोरा ह र को िलखत बदर हने ठहर गरेको िमित २०७०।१२।१०
सहनीलाई िमित २०६७।११।२९ मा हालैदेिखको को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
बकसप बाट ह ता तरण गरेको भ ने िमिसलबाट इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
देिखन आयो । ह र सहनीलाई हा.ब. गरी िदनपु ूवदेिख क यटु रः अिमरर न महजन
नै उ ज गा वादी िशवच
साद ठाकुर र इित संवम् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदक ितवादी ह र सहनीका बीचमा सहमित भई
िववािदत िक.नं.४९ को घरवासको घर ज गामा वादी
इजलास नं. १
िशवच साद ठाकुरको बसोबास रहेको वीकार
गरी ितवादी ह र सहनीसमेत रोहबरमा रही िमित मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
२०६४।३।९ मा िलखत भएको भ ने िमिसल संल न काशमानिसंह राउत, ०७२-wo-०१६१,
उ िलखतको फोटोकपीबाट दिख छ । सोही ज गा परमादेश, िवि म लाह खातुन िव. धानम ी तथा
िमित २०६७।११।२९ मा ह र सहनीले आ नो आमा मि प रषद्को कायालयसमेत
चनरजोतीयाबाट हा.ब. गरी िलएको देिख छ । य तो
िनवेदकले आ नो रट िनवेदनमा
अव थामा पनु रावेदक ितवादी २०२३ सालको स मानपूवक बाँ न पाउने गरी संिवधानमा यवि थत
िलखतलाई कुनै चनु ौती निदई वीकार गरी बसेकोमा मौिलक हकको सिु नि तता होस् भ ने कुराको समेत
सोही िलखतबमोिजमको ज गा आ नो आमाबाट माग गरेको देिख छ । मािनसको जीवन, वत ता,
हालैको बसकसप बाट ा गरी पूविलखतलाई िकत समानता र मयादासँग स बि धत अिधकारह नै मानव
भनी िलएको पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर मनािसब अिधकारह हन् । मािनसले मािनस भएर स मानपूवक
देिखन आएन । िमित २०६४।३।९ मा पनु रावेदक र बाँ नलाई ा गन नैसिगक र ज मिस अिधकार नै
यथ बीच भएको सहमितको िलखतबाट पनु रावेदक मानव अिधकारह हन्, जनु अिधकारह अहरणीय
ितवादी िवबि धत भएको देिखन आउने ।
अिधकारको पमा रहेको मािन छ । मािनसलाई ा
२०२३ सालमा वादीका िपताले ा गरेको य ता अिधकारह आफै ँ काया वयनमा आउन स दैन
ज गास ब धी िलखत ार भदेिख नै अि त वमा रहेको र य ता अिधकारह को संर ण र ब न गनका लािग
अव थामा पनु रावेदकले उ िलखतलाई कुनै चनु ौती संिवधानमा नै यवि थत ग रनु पन ह छ तब मा ती
िदन सके को अव था िमिसलबाट देिखँदैन । एउटै अिधकारह ले मौिलक हकको पमा मा यता ा
स पि लाई दोहोरो िलखत गरी िदनसमेत कानूनतः गरी काया वयनमा आउने अव था हने ।
िम ने देिखँदैन । एक पटक पनु रावेदकका बाबल
मानव अिधकारस ब धी अ तराि य मू य
ु े हक
6

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, जेठ - १
र मा यताको प रिधिभ रही मानव अिधकारको कत य पालनाको िसलिसलामा ऐनले िनिद गरेको
स मान, संर ण र स ब न तथा यसको भावकारी मापद ड र िविध पालना गरी असल िनयतले गरेको
काया वयनको लािग िन प र सि यतापूवक कामका लािग अनस
ु धान र तहिककात गरी फौजदारी
ि याशील रहेको भ ने िवप ीम येको मानव अिधकार याय णालीअ तगत मु ा चलाउन कानून र
आयोगको र शाि त र सु यव था कायम गन खिटनु पन यायस मत हँदनै भनी िजिकर िलएको देिखने ।
सरु ाकम लाई नाग रकको मानव अिधकारको स मान
िनवेदकले िनवेदनमा के कुन हरीले
र संर ण गन तथा यूनतम बल योग गन मा यतालाई गैरकानूनी त रकाले गोली हानी मारेको हो वा घाइते
अवल बन गन नेपाल सरकारको सरु ा िनकायमा बनाएको हो भ ने िनवेदनमा खल
ु ाएको देिखँदैन । के वल
रहेका जनशि को लािग मानव अिधकार तथा िविभ न घटनाह मा हरीको गोली लागी मा रएको
मानवीय कानूनस ब धी तािलमसमेत िदँदै आएको छ भ नेस म उ लेख गरेको देिखने ।
भ ने नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्
जाहेरी दता नभएको भनी उ लेख गरेकोमा
कायालयको िलिखत जवाफ रहेको देिखने ।
कुन हरी कायालयमा जाहेरी िदँदा दता गन नमानेको
िवप ी कानून, याय, संिवधानसभा तथा वा इ कार गरेको हो सो कुरा पिन िनवेदनमा खल
ु ाएको
संसदीय मािमला म ालयको िलिखत जवाफमा देिखँदनै । य तो अव थामा िवप ीह बाट जाहेरी
थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ६, ६क र दता नभएको भ ने िनवेदकको भनाइसमेत उिचत र
६ख मा िज लामा शाि त यव था र सरु ा कायम मनािसब देिखन नआउने ।
रा ने ममा कुनै सभा जल
िवप ीह मातहत रहेको हरीले गैरकानूनी
ु स
ु वा भीडले िहंसा मक
वा वंशा मक गितिविध गरेको कारणबाट शाि त त रकाले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका मेरो
भङ् ग हने देखेमा य तो कायमा रोक लगाउन ीमान् तथा हरीको गोली लागेर तथा लाठी चाजबाट
आव यकता र प रि थितअनस
ु ार जो गनपन
ु बल मृ यु र घाइते भएका स पूण पीिडतह लाई उिचत
योग गन स नेलगायतका अिधकार मख
ु िज ला ितपूित तथा बालब चाको िनःशु क िश ािद ाको
अिधकारीलाई िदइएको र मख
ु िज ला अिधकारीले यव था िमलाउनु पन भ ने िनवेदन दाबीका स ब धमा
य तो अिधकार योग गदा पालना गनपन
ु मापद ड र हेदा नेपाल सरकार, गहृ म ालय तथा उप धान
िविध पिन सोही ऐनमा िव ततृ पमा प ग रएको छ तथा गहृ म ीको िलिखत जवाफमा नेपाल सरकारले
भनी उ लेख ग रएको देिखने ।
िवरोध दशनको ममा मा रएका आ दोलनकारी र
िनवेदकले िनवेदनमा हरीको गोली लागी सवसाधारणका पीिडत प रवारलाई १०।१० लाख
मा रएका घटनाह को फौजदारी मु ासरह अनस
ु धान पैयाँ आिथक सहायता िदने िनणय गरेको साथै
तहिककात गन,ु जाहेरी दरखा त दता गनको
ु साथै दशनका ममा घाइते भएकालाई पिन िनःशु क
आव यक स पूण ि याह पूरा गरी फौजदारी उपचार गन यव था गरेको भ ने देिखने ।
याय णालीअ तगत मु ा दता गन गराउनसमेत
आ दोलनको ममा हरीले चलाएको
परमादेशको आदेशको माग गरेको स ब धमा हेदा गोलीबाट िनवेदकको ीमान् जािकर हसेन घाइते
िवप ी कानून, याय, संिवधानसभा तथा संसदीय भई वीर अ पतालमा उपचार भइरहेको भनी
मािमला म ालयले िलिखत जवाफ लगाउँदा उ लेख गरेकोमा उ घटना के क तो आ दोलनको
रा सेवक कमचारीले बा या मक प रि थित परी िसलिसलामा कुन ठाउँ र कुन िमितमा घटेको हो
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भ नेस म रट िनवेदनमा उ लेख ग रएको देिखँदनै । / परमादेश, महे साद यादव िव. कृिष िवकास बक,
यसैगरी िनवेदकले को को यि ले को को यि लाई मु य कायालय, रामशाहपथसमेत
कानून ितकूल काम गरी हातहितयार योग गरेको
िनवेदकले सेवा वेशप चात् २०३९।८।२१
भ ने कुरा देिखने कुनै कागजात माण पिन पेस गरेको देिख २०३९।९।२६ स म १ मिहना ६ िदन िबदामा
देिखँदैन । य तो अव थामा िनवेदन मागदाबीबमोिजम बसेको देिखयो भने यी िनवेदकले िनजउपर कत य
परमादेशको आदेश जारी ग ररहन पन देिखएन । रट यान मु ाको अिभयोग लागी २०४०।५।३१
िनवेदन खारेज हने ।
देिख २०४१।३।१० स म थुनामा बसेको तथा
कानूनबमोिजम अिधकार योग गन िनकायले २०४१।३।११ देिख लागू हने गरी िबना अविधको
अिधकारको योग गदा कानूनबमोिजम नै गनपन
बेतलबी िबदा माग गरेकोमा िबनाअविधको िबदा माग
ु
ह छ । कानूनभ दा बािहर गएर वा कानून ितकूल गरेको र िबनासूचना कायालयमा अनपु ि थत रहेको
हने गरी कुनै काय गनु हँदनै । उ कायह कानूनी भनी अवकाशप िदइए पिन आफू िव दायर भएको
रा यको मम र मनसायिभ नपन ।
कत य यान मु ामा िमित २०४५।९।४ मा सव च
नाग रकको शाि त सरु ा गन खिटने अदालतबाट समेत सफाइ पाउने फै सला भएपिछ कृिष
सरु ाकम ले जनताको िजउधनको सरु ा कायम गरी िवकास बकको िमित २०४७।९।२४ को िनणयबाट
रा यमा अमन चयन कायम गन िसलिसलामा कानूनले सािबक पदमा नै पनु थापना गरेको भ ने बेहोरा
तोके को िविध र ि याभ दा बािहर गएर कुनै पिन उ लेख गरेको देिखयो भने िवप ीह ले ततु गरेको
काय गन नहने ।
िलिखत जवाफमा समेत यी िनवेदकको सेवा अविध
िवप ीबाट कानूनले तोके को सीमाभ दा गणना गदा उ अविध क ा गरेको भनी उ लेख
बािहर गई घातक हितयारको योग र बलको अ यिधक भएबाट िनवेदकको कूल सेवा अविधमा कायालयमा
योग भएको भ ने देिखएकाले कानूनले तोके को अनपु ि थत रहेको उपयु अविध नजोिडएको कुरामा
प रिधभ दा बािहर गई घातक हितयार योग नगन र िववाद नदेिखने ।
आ दोलनकारीह को उपर यूनतम शि को योग
कृिष िवकास बकले उपयु बमोिजम यी
गरी कानूनको पालना गनु गराउनु भनी िवप ी नं. ४ िनवेदकको अवकाश अविध गणना गरी िनजलाई
र ७ बाहेक अ य िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक अिनवाय अवकाश िदने भनी प पठाए पिन यी िनवेदक
आदेश जारी हने ।
महे साद यादवले आफूले असाधारण िबदा माग
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
गरेकोमा सो िबदा वीकृत भए नभएको हालस म
क यटु र: मि दरा रानाभाट
पिन जानकारी ा नभएको र उ अविधमा आफू
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् । कायालयमा अनपु ि थत रही सो अविधको तलब
भ ासमेत निलएको हँदा िमित २०३९।९।२७ गतेदेिख
इजलास नं. २
२०४०।५।३० स म ८ मिहना ४ िदनको अविध
आ नो कुल सेवा अविधबाट क ा गरी यसबापत थप
१
समय आफू कायरत पदमा बहाल रहन पाउनु पनमा सो
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी अविध गणना नगरी अिनवाय अवकाशको समय नपु दै
के दार साद चािलसे, ०६९-WO-१०९६, उ ेषण अवकाश िदने िनणय ग रएको िजिकर रहेको पाइने ।
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जनु समयाविधको लािग आफूले असाधारण
२
िबदाको िनवेदन िदई अनपु ि थत रहेको िथएँ भनी मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी सपना
िनवेदकले दाबी गरेका छन् सोही समयाविधमा धान म ल, ०७५-RC-००४४, कत य यान,
िनवेदक वयम् कृिष िवकास बक, े ीय कायालय, नेपाल सरकार िव. नरे भ ने नरे िसंह महर
स रीअ तगतकै शाखा कायालय, सख
मतृ क कृ णिसंह बोहरा िमित २०६८।६।२५
ु ीपरु बाट
उपशाखा कायालय, बोदेवसाइनमा स वा भई गते राित ८ बजेको समयमा ितवादीको पसलमा
२०३९।११।३० मा कायालयमा हािजर भएको भनी आई पैसास ब धी िववाद हँदा र गोठको बा ासमेत
उ कायालयले च.नं.२२२३, िमित २०३९।१२।४ िनका न ला दा रस उठी आ नो पसलमा रहेको
गतेको प बाट शाखा कायालयलाई जानकारी िदएको ब दक
ु को हारबाट मतृ क कृ ण िसंह बोहराको मृ यु
प िमिसल सामेल रहेको र िलिखत जवाफमा समेत भएको त यलाई सु जाहेरी दरखा त, Autospy
सोही बेहोरा उ लेख भई आएको देिखँदा यी िनवेदकले Report, घटना थल लास जाँच कृितका मचु ु का,
असाधारण िबदामा बसेको भनी दाबी गरेको अविधमा ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम
कायालयमा उपि थत रहेको त यलाई लक
ु ाई ततु आई गरेको त ययु सािबती बयान, मौकाको
रट िनवेदन दायर गरेको देिखन आउने ।
घटना िववरण कागज गन नरिसंह ठे करे, लालिसंह
अक तफ िनवेदक मािथ लो पदमा बढुवा महतसमेतको कागज बेहोरा एवम् िमिसल संल न
हन आव यक सेवा अविधको गणना गदा उ िबदामा माणह बाट समिथत हन आएकोले ितवादी नरे
बसेको िथएँ भनी दाबी ग रएको अविधसमेत गणना भ ने नरे िसंह महरले मतृ क कृ णिसंह बोहरालाई
गरेको देिखने ।
पेटमा ब दक
ु को गोली हार गरी कत यबाट मतृ कको
अत: िनवेदक कायरत रहेको कृिष िवकास मृ यु भएको पिु हन आएको देिखने ।
बक िलिमटेडको कमचारी सेवा िविनयमावलीमा
अतः िववेिचत आधार, कारण र
उि लिखत ावधानअनु प नै यी िनवेदकले ३० वष माणसमेतबाट ितवादी नरे भ ने नरे िसंह
सेवा अविध पालना गनपन
ु नै देिखएको र िनयमानस
ु ार महरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
वीकृत नगराएको अविधको गणना नहने साथै सोही १३(१) नं.को कसरु मा सोही १३(१) नं. बमोिजम
अविधमा यी िनवेदक वयम्समेत आफू कायरत सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु दाचला
ु
कायालयमा हािजर भएको देिखँदा िबदामा बसेको िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१०।११ मा
अविध थप गरी िमित २०७०।९।१२ बाट मा भएको फै सला साधक सदर हने ठह याई र पनु रावेदन
अिनवाय अवकाश हनेमा िमित २०७०।१।९ बाटै अदालत, महे नगरबाट िमित २०७०।०३।१८ मा
अवकाश िदने गरी ेिषत २०६९।१२।६ गतेको प भएको फै सला साधक जाँचका लािग पेस भएको हँदा
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनयिमत कामकाज उ साधक सदर हने ।
गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी ग रपाउँ भ ने इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २३ गते रोज १ शभु म् ।
बेहोराको ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
३
क यटु र : रमला पराजल
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काि क १८ गते रोज १ शभु म् । ड बरबहादुर शाही, ०७४-CI-१२३४, हक कायम
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दता नामसारीसमेत, मनोहरजंग राणा िव. रोिमयोजंग उपयु ज गाह को सािबक लगत पनु रावेदकका बाजे
राणासमेत
बहादरु जंग राणाको ीमती िनलकुमारी राणाको नामको
बहादरु जंग िनवेदक / पनु रावेदकको एकाघरको लिलतपरु तफको असल
ु ी रै.नं.५१७ लामाटार मौजा
बाजे भएको, त कालीन नापी हँदा नै उपयु िक.नं. लगत नं.३१२।५१७ े फल २०।।१ ज गा िनजले
१२४, ९३, १२५, ११३, १२६, १३४, ११६, आफू जीिवत हँदाकै बखत इ.स.१९७९।१०।४ अथात्
११७, ८२, ८४, १३२, १३३, १३९, ११४, ८१, िव.सं.२०३६।६।१८ मा मृ यु हनभु दा अगावै रैकर
८३ समेतका ज गा मोहीह ले िनवदेनमा बहादरु जंग कायम गराएको ज गा भएको र उ ज गा िनलकुमारी
राणाको नाममा नाप न सा गरी नापी े तामा राणासँग लगत िभड् ने देिखएको, िनलकुमारी राणाको
जनाई ज गाधनी दता े ता खडा गरी िनवेदकलाई नामको लगत र एकाघरको लो ने बहादरु जंग राणाको
िदएको । उ ज गाधनी दता माण पज
ु ाको त कालीन नामको े ीय िकताब िफ डबक
ु , १ नं. र २ नं. अनस
ु ू ची
अव थाको ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ र अनस
ु ूचीमा दता भएको ज गा हँदा ७ नं. फाँटवारी
को ३ र त कालीन ज गा नाप जाँच िनयम, २०२३ भरेको हनैपछ भ ने कानूनी उ े यसमेत नरहेकोमा
को िनयम ७(१) ले माणमा िलन िम ने नै देिखयो । पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सलामा ७
त कालीन अव थामा मोहीह ले उपयु ज गाह को नं. फाँटवारी भरेको कुराको िजिकर पनु रावेदकले िलन
१ नं. अनस
ु ूची भरेको र सो अव थामा बहादरु जंग नसके को भनी िलएको आधार कानूनस मत देिखँदैन ।
राणालाई ज गाधनी देखाई १ नं. अनस
ु ूची भरेको र उ ज गाको वा तिवक ज गाधनी को हो भनी िविभ न
त कालीन अव थामा नापी कायालयले सोको लग ै उनाउ यि ह ले िनवेदन िदए तापिन मालपोत
२ नं. अनस
ु ूचीसमेत कािशत गरेको र उ अनस
ु ूची कायालय, लिलतपरु ले आआ नो हक कायम गरी
१ र २ नं. मा ज गाधनी पनु रावेदक मनोहरजंग राणाको याउन लिलतपरु िज ला अदालतमा जानु भनी िमित
बाजे बहादरु जंग राणा देखाएको अव था छ । उ
२०६८।११।०३ मा िनणय सनु ाएपिछ उ ज गाह
कुरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) बमोिजम हक कायम गनका लािग त कालीन अव थामा मालपोत
सरकारी अड् डामा रहेको े तालाई माणको पमा कायालय, लिलतपरु मा हकदाबी गन राजिु व म राणा,
मा यता िदनपु न कुरा अदालतले अनमु ान गनपन
गणेशबहादरु कुँवर, नवराजजंग राणा, समु न ताप
ु
हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलामा उ
राणा, सभु ाषजंग राणा र य ताप राणा कसैले पिन
माणको यथोिचत मू याङ् कन तथा प रपालना भएको हककायम गनका लािग िफराद दता गरी अदालत,
नदेिखने ।
आएको देिखँदैन । िनलकुमारी राणाको १९७९ सालमा
मोही कृ णबहादरु अवाल भ ने कृ णबहादरु मृ यु भएको भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िलएको
डंगोलले लिलतपरु िज ला, लामाटार गा.िव.स. २ख िनणयाधार िु टपूण देिख छ । िनलकुमारी राणाको
िक.नं. ८२, ८४, ११६, ११७ र १२६ को ज गाको िमित २०३६।६।१८ मा मृ यभु एको भ ने कुरा भूलवश
स ब धमा मालपोत कायालय, लिलतपरु मा िमित इ.सं. १९७९।१०।४ उ लेख भएको भनी काठमाड
२०६७।१२।६ मा द.नं.१४५३४ को िनवेदन दता महानगरपािलका कायालयको च.नं.२।५६ िमित
गरी ज गाधनी बहादरु जंग राणाको मोही आफू भएको २०७१।०४।१६ को िसफा रस प मा उ लेख भएको
र िनजको नाित मनोहरजंग राणाको नाममा दता गन देिखँदा उ कुरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा
म जरु ी िदएको भनी िनवेदन पेस गरेको देिख छ । १९ ले माणमा िलन िम ने नै देिखँदा उ कानूनी
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यव थाको िववेचना पनु रावेदन अदालत, पाटनको अनस
ु ार आ ना हक हन आई दािखल खारेज गनपन
ु
फै सलामा भएको नदेिखने ।
भएको र दतावाला भनी हकवालाको नाममा सभमा
िवप ी रोिमयोजंग राणाले बहादरु जंग समेत पतीस िदनिभ दािखल दता नगराई याद
राणाको २००३ सालमा परलोक भएको भनी िमित गज
ु ारी बसेकोमा पिछ दािखल दता गराउन दरखा त
२०६६।०२।२६ को आ नो नाता माण प पेस िदएमा जितसक
ु ै अविध यितत भएपिन दश पैयाँ
गरेकोलाई िवप ीह बे लै प रवारको यि भएको हँदा द तरु िलई नामसारी दािखल खारेज ग रिदनपु छ भ ने
िनजह को नाता माण प को स ब धमा पनु रावेदक कानूनी यव था भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को
मनोहरजंग राणाको वारेसले कुनै ख डन गरेको दफा ७(२) ले ज गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोिजम
देिखँदैन । पनु रावेदन अदालत, पाटनले फै सला गदा नापन सा भएको कुनै ज गा दता गनस म छुट भएकोमा
िवप ी रोिमयोजंग राणाले बहादरु जंग राणा २००३ उ ज गाको सािबक दता ितरो र भोगसमेतको
सालमा परलोक भएको िमित २०६६।०२।२६को आव यक छानिबन गरी तोिकएबमोिजमको सिमितको
नाता माण प
ततु मु ामा माणमा निलएको िसफा रसमा तोिकएको ि या अपनाई मालपोत
र पनु रावेदक मनोहरजंग राणाले पेस गरेको िमित कायालयले य तो ज गा दता गन स नेछ भ ने
२०६५।१२।२६ को नाता माणप स ब धमा प कानूनी यव था भएकोमा मोहीले िफ डबक
ु मा
पनु रावेदन अदालत, पाटनले वीकार गरी िववेचना ज गाधनी वीकार गरेको लगत नं.५१७ को ज गाको
गरेको अव था नहँदा उ फै सला माण ऐन, २०३१ १ नं. लगत, २ नं.अनस
ु ूची र ४ नं. अ थायी पज
ु ा
को दफा ६(ग) र १९ को कानूनी िु ट हन गएको मा कािशत भएको र २०२१।२२ सालको सव
देिखने ।
नापीका बखत िनवेदक वादी मनोहरजंग राणाका बाजे
लिलतपरु िज ला लामाटार गा.िव.स. वडा बहादरु जंगका नाउँमा नापी दता भई िफ डबक
ु कायम
नं.२ख का िक.नं.१२४ को े.फ.०-४-१-०, ऐ.ऐ. भई सोको आधारमा मालपोत कायालय, लिलतपरु मा
िक.नं. ९३ को े.फ. ०-१४-२-०, ऐ.ऐ. िक.नं.१२५ दता बाँक मोठ े तासमेत कायम भएको लिलतपरु
को.०-५-१-०, ऐ.ऐ. िक.नं.११३, को े.फ.२-२- लामाटार गा.िव.स. वडा नं. २(ख) िक.नं. १२४, ९३,
०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.१२६ को े.फ.०-७-१-० ऐ.ऐ. ११३, १३४, ११७, ८४, १३३, ११४, ८३, १२५,
िक.नं.१३४ को .े फ. ०-६-२-०, ऐ.ऐ. िक.नं.११६ १२६, ११६, ८२, १३२, १३९ र ८१ समेतका
को े.फ.१-७-०-० ऐ.ऐ. िक.नं ११७ को े.फ.०- िक ा ज गाह को भूिमसधु ार लागू हँदा मोहीले भरेको
११-३-० ऐ.ऐ. िक.नं.८२ को े.फ.१-६-०-० ऐ.ऐ े. १ नं. २ नं. अनस
ु ूची र ४ नं. अ थायी पज
ु ामा समेत
िक.नं. ८४ े.फ.०- ६-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.१३२ को ज गाधनीमा बहादरु जंग उ लेख भई उि लिखत
े.फ.१-०-०-० ऐ.ऐ. िक नं .१३३ को े.फ.०-१०- ज गाको मोहीले समेत ज गा दता कारबाहीमा मालपोत
२-० ऐ.ऐ िक.नं.१३९ को े.फ.०-८-३-०, ऐ.ऐ. कायालयमा उपि थत भई ज गाधनीका हकदारमा यी
िक.नं.११४ े.फ.१-१५-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ८१ को वादीका नाउँमा दता नामसारी हने भनी सनाखत गरेको,
े.फ.१-१०-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ८३ को े.फ. ०-१०- थानीय िनकायको िकटानी िसफा रस, स कल दता
२-० समेतका िक ा ज गाह हक कायम गन जानु भनी बाँक अ थायी पज
ु ासमेत वादीसँग हालस म पिन
मालपोत कायालय, लिलतपरु ले िमित २०६८।११।३ रहेको माणसमेतका आधारमा उि लिखत ज गाको
मा िनणय सनु ाएपिछ मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको २क लगतवाला बहादरु जंगको ीमती िनलकुमारी राणाको
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नाउँमा लिलतपरु तफको लामाटार मौजालगत ५१७ को मृ यु हन गएको अव थामा आ मर ाका लािग हार
लगतसमेत २०२४ सालमा रैकरमा यथावत् हालस म गरेको च कुको चोटबाट मतृ कको मृ यु हन गएकाले
कायम रहेको आधारबाट उ लगत माणको ज गा सजायबाट उ मिु पाउनु पछ भ ने ितवादीको
नापी हँदा लगतवालाको पित बहादरु जंगका नाउँमा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
नापी भई दता हन बाँक रही एकाप रवारको सद यमा
पनु रावेदक र मन िनज ितलक थापाबीच
नै लगत र ज गा कायम रहेको हँदा उ लगत माण
ततु वारदातपूव कुनै रसइवी रहेको देिखँदैन ।
िभडी िभडाई यी वादीले ज गाधनी माणपज
ु ा पाउने नै मेलामा गई र सी सेवन गरेर बाटोमा सामा य िवषयमा
हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनले उि लिखत ज गामा भएको िववादको कारण मान कुनै पूवयोजना वा तयारी
कसैको पिन हक वािम व कायम नगरेको फै सलाले नभई रातको समय त कालको असमझदारीको कारण
नाग रकको स पि स ब धी हकको हनन् हन गई भनाभन भई घटना घटेको, िनज ितलक थापाकै
िु ट हन गएको हँदा सो फै सला उ टी भई दाबीमा च कु खोसी आ मण भएकोसमेतका प र े यमा
उि लिखत ज गा पनु रावेदक मनोहरजंग राणाको यी पनु रावेदकलाई हने ठहरेको सव वसिहतको
नाउँमा हक कायम हने ।
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखन आएबाट
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम
क यटु र: रमला पराजल
१० वष कै द हने गरी लगाइएको राय मनािसब देिखन
ु ी
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ११ गते रोज ३ शभु म् । आउने ।
§ ०७४-CI-१२३३, हक कायम दता,
तसथ पनु रावेदक ितवादी मान धर
मनोहरजंग राणा िव. रोिमयोजंग राणासमेत िव.क.लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला यानस ब धी महलको १३ को देहाय १ नं.बमोिजम
भएको छ ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
इजलास नं. ३
महलको १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द हने
ठह याएको दाङ िज ला अदालतको फै सला सदर हने
१
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िमलेको देिखँदा सदर हने ।
के दार साद चािलसे, ०७०-CR-०१८४, कत य इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
यान, मान धर िव.क. िव. नेपाल सरकार
क यटु र: च दनकुमार म डल
आ मर ाको िजिकर आफूउपर आ मणको इित संवत् २०७३ साल मङिसर १७ गते रोज ६ शभु म् ।
िनि चतता, यो आ मणलाई िबफल बनाउन कुनै
२
उपाय नभएको र उपाय भए पिन आ मणको शि का मा. या. ी ओम काश िम र मा. या.डा. ी
कारण रो न नस ने अव था परी त कालीन खतरा आन दमोहन भ राई, ०७१-WO-०१०९, परमादेश,
र जोिखमीबाट ब न शि को योग भएको अव था अिधव ा सोम साद लुइँटेल िव. धानम ी तथा
मािणत गनु अिनवाय हने ।
मि प रषद्को कायालयसमेत
च कुको हार संवेदनशील अङ् ग घाँटीमै गरी
वैदेिशक रोजगारको यवसायलाई थप
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मयािदत बनाउन र सो यव थामा देिखएका ठगी कृित याियक देिख छ । य तोमा व छ र शी
ज ता अिनयिमतताह लाई िनय ण गरी सो ऐन, सनु वु ाइ सदा अपेि त रह छ । तसथ य तो िवषय
काया वयन गन नेपाल सरकार ढ रहेको, ोत, साधन िवभागले भ दा यायािधकरणले हेदा पीिडतले सहज
र मताअनस
ु ार ऐनलाई काया वयन ग रँदै आएको र एवम् भावकारी पमा याय पाउने ।
ऐनह को काया वयन गन िवषयलाई थप नितजामूलक
देशको िविभ न ठाउँमा रहे भएका वैदेिशक
बनाउन सरकार ि याशील नै रहेको भ ने िवप ी नेपाल रोजगार पीिडत यि ह लाई काठमाड मै पगु ी
सरकार, धानम ी तथा मि प रषद् सिचवालयको उजरु ी र त स ब धी कामकारबाहीमा संल न हने
िलिखत जवाफ रहेको पाइ छ । िनवेदकले उजागर बा यता रहेबाट यायमा सहज र सवसल
ु भ पहँच
गरेको िवषयमा नेपाल सरकार ग भीर रहेको भ ने हन नसके को कुरा पिन िनवेदनमा उठाइएको छ ।
िलिखत जवाफ रहेको र सो होइन भ ने अव था नहँदा य िप यी िवषयह िन य पिन िवधाियक नीितका
रट िनवेदन मागबमोिजमको परमादेशको आदेश जारी िवषय हन् तर यायको रोहमा हे रनपु न िववादह
ग ररहन पन अव था देिखएन । तसथ परमादेशको याियक िनकायबाट हेनु वा छनीय ह छन् । मु ाको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग खारेज हने । प ह को सहज पहँच, व छ सनु वु ाइ, यथाशी
वैदेिशक रोजगार िवभागले िववादको िन पण सनु वु ाइ, याियक चासो एवम् सरोकारका िवषयसमेत
गदा कानून र यायको मा य िस ा तलाई आ मसात् ब छन् । अब मल
ु क
ु ले संघीयता अंगीकार गरेकोसमेत
गरी आ नो े ािधकारका िवषयह मा िनणय गदा स दभमा क तीमा पिन येक देशमा उजरु ीको
कानूनको उिचत ि याको पालना गनु पदछ । साथै अनस
ु धान तहिककात एवम् सनु वु ाइको यव था गनु
िवभागमा परेका उजरु ीह म ये वैदिे शक रोजगार वा छनीय ह छ । संिवधानअ तगत उ च अदालतह
ऐन, २०६४ को दफा २०(२) अ तगत यादिभ शि स प न अदालतको पमा सं थािपत हँदा
कामदारलाई वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन नसके मा नयाँ संरचना थापना गदा आिथक भार पछ भ ने
बिु झिलएको रकम र याजसमेत िफता गन िवषय, हो भने पिन देश तहको िव मान याियक जनशि
यसैगरी दफा ३६(२) अ तगत वैदेिशक रोजगारीमा प रचालन गरी अनस
ु धान र सनु वु ाइको यव था गन
जाँदा रोजगारदाताबाट स झौतामा तोिकएको सिक छ । तसथ यी सम त िवषयह को अ ययन
सतअनस
ु ार रोजगार उपल ध नगराएमा इजाजत गरी आव यकताअनस
ु ार कानूनमा सधु ार र प रमाजन
प वालाले ितपूित ितन िवषयमा परेका उजरु ीह को गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा िनदशना मक
छानिबन वैदेिशक रोजगार िवभागले गन देिख छ । आदेश जारी हने ।
यसैगरी ऐनको दफा ५३ अ तगत कामदारसँग बढी शाखा अिधकृतः नवीन कोइराला
शु क वा खच िलएको िवषय वा दफा ५५ अ तगत इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् ।
कामदारसँग भएको करारिवपरीत फरक क पनी वा
म जरु गरेको भ दा फरक काम वा कम पा र िमकमा
इजलास नं. ४
काम लगाएको िवषय पिन वैदेिशक रोजगार िवभागले
छानिबन गन देिख छ । यी िवषयमा शासक य
१
तदा कताले मका पन यि लाई समयमा उपचार ा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह छ भ ने एउटा तक हन स ला तर यी िववादह को िव भर साद े , ०६८-CI-००५२ र ०६९13
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CI-०१५१, हक कायमसमेत, अ नपूण ब ाचाय मा सीिमत रही भोग गन पाउने ।
िव. देवहष ब ाचाय र देवहष ब ाचाय िव. अ नपूण
मािथ उि लिखत त यबाट वादी ितवादीका
ब ाचाय
बाबु बाजेका पालादेिख एउटै घरमा िछँडी त लामा
पनु रावेदक वादी जोगमान द ब ाचायको सबैको साझा बाटो राखी चौथो त लामा सीिमत
हकमा हेदा, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.३० वािम व िलनिु दनु गरी उपभोग गद आएका र दवु ै
िक.नं.१२४८ को ज गा जोगमान द ब ाचायको प ले नयाँ ५।६ त लाको प क घर िनमाण गदा
हकभोगमा रहेकोमा कुनै िववाद छै न । उ १२४८ को िववािदत चौथो त लामा िमलाप बमोिजमको भाग
घरमा जोगमान दले सािबक बइु गल (चौथो त लाको) (१.८० वगमीटर) घस
ु ाई / छोडी आआ नो हक हण
१.८० वगिमटर े फलमा ितवादी देवहषको तथा अकाको समपण ग रसके को देिखन आयो । यस
वािम व र भोगलाई वीकार गरी िमलाप गरेको अव थामा चौथो त लामािथको आकाशतफको भाग
र उ िमलाप मा बइु गलमािथको आकाशतफको कुनै एउटा प को मा हक कायम हँदा अक प को
भूभाग आ नो हने भ ने कुराको कुनै दाबी नगरी हावा, काश र सपु थ भोगमा ितकूल असर पन
(१.८० वगिमटरको बइु गल त ला तयार गरी बनाई देिखँदा एउटा प को मा हक कायम ह छ भनी भ नु
सािबकबमोिजम तपाई ं ितवादी देवहष ब ाचायकै यायोिचत नदेिखने ।
कायम ग रिदने पिछ मैले कुनै कुराको दाबी नगन)
तसथ, िववेिचत आधार, कारणबाट
िमलाप गरेको पाइ छ । यसरी आफै ँ ले िमलाप गरी िक.नं.१२४८ को िववािदत न.नं.५ को भागमा वादीको
घरको चौथो त लाको िनि चत े फल ितवादीको हक कायम हने ठह याएको हदस म सु को फै सला
हने भनी सिु वधािधकार िदई िमलाप बमोिजमको भाग उ टी हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
छाडी घर िनमाण ग रसके पिछ अब पूरै भागमा आ नो िमित २०६७।८।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हक कायम हनपु छ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर हने ।
मनािसब देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
पनु रावेदक ितवादी देवहष ब ाचायको क यटु र: च दनकुमार म डल
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा िमित २०३७।६।१९ इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
को िमलाप बाट िक.नं.१२४८ को जोगमान दको
§ यसै लगाउको ०७२-CI-१८९२, हक
घरमा ते ो त लामािथ एक त लास म घर बनाउन
कायमसमेत, देवहष ब ाचाय िव. अ नपूण
पाउनेस मको अिधकार ा त भएको र िमलाप मा
ब ाचाय भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
तोिकएको े फलमा मा देवहष ब ाचायको नाममा
फै सला भएको छ ।
दता कायम भएको देिख छ । ज गा नाप जाँच ऐन,
२
२०१९ को दफा ६(५)(ख) ले जसको हक जित हो मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
यितकै सीिमत रहनपु छ भ ने मनसायले एकै त लामा ई र साद खितवडा, ०७१-CR-०६०२, डाँका,
पथृ कपथृ क वािम व भएको घर ज गा नाप जाँच गदा नेपाल सरकार िव. राम उदगार महतोसमेत
छु ाछु ै दता गनपन
वादी नेपाल सरकारले जाहेरवालाह ले
ु कानूनी यव था गरेको छ ।
ितवादी देवहषको ते ो त लामािथको उ र दि ण राि य वािण य बकबाट िझके र याएको रकम यी
५’४” र पूव पि चम २०’ (१.८० वगिमटर) े फलमा ितवादीह ले लटु ेको र िनजह को घर खानतलासी
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गदा बरामद भएको भनी िजिकर िलएको भए तापिन ितवादीह को घरबाट बरामद भएको रकममा .
राि य वािण य बक िलिमटेड महे नगरले लेखेको ५००।- दरका नोटह समेत भएकोमा वारदात भएको
िमित २०६९।९।५ को प मा वारदात भएको िदन िदन राि य वािण य बकबाट जाहेरवालाह लाई .
दु ध िवतरण आयोजना ढ के वरले िझके को रकममा ५००।- का नोटह नै भु ानी नभएको, मौकामा
. ५००।- को नोट भु ानी भएको छै न भनी लेखेको कागज गरेको यि एवम् बरामदी मचु ु काको
पाइ छ । यसरी जाहेरवालाह बाट लटु ेको रकम यि ह ले अदालतमा बकप गदा बरामदी मचु ु कामा
ितवादीह को घरबाट बरामद भएको भनी वादी दाबी बरामद भएको नोटह डाँका गरेको रकम हो भनी भ न
रहेको र यसरी बरामद भएको रकमम ये राम उदगार नसके को तथा जाहेरवालाह ले ितवादीह को घरमा
महतोको घरबाट . ५००।- का दरले १०० नोटह
बरामद भएको रकम आफूह बाट नै लिु टएको रकम
तथा राम काश महतोको घरबाट बरामद भएको हो भनी िकटानीपूवक भ न नसके को अव थामा यी
रकमम ये . ५००।- को १४२ थान भएको र सो ितवादीह को घरमा रकम बरामद भएको कारणले
रकम राि य वािण य बक िलिमटेड, महे नगरबाट मा ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी थािपत
िझके को भनी दाबी िलएको भए तापिन राि य वािण य हने नदेिखँदा सु धनषु ा िज ला अदालतको
बक िलिमटेड महे नगरले लेखेको प मा उ िदन फै सलालाई उ टी गरी यी ितवादीह लाई सफाइ
यी जाहेरवालाह लाई . ५००।- को नोट भु ानी िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
नै नभएको भनी उ लेख गरेबाट यी ितवादीह को २०७२।११।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
घरबाट बरामद भएको रकम जाहेरवालाह बाट लटु ेर हने ।
राखेको हो भनी भ न िम ने अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
मौकामा कागज गरेको यि एवम् बरामदी क यटु र: च दनकुमार म डल
मचु ु काको यि ह समेत अदालतमा उपि थत भई इित संवत् २०७४ साल काि क ५ गते रोज १ शभु म् ।
बकप गदा कसैले पिन बरामदी मचु ु कामा बरामद
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०५४४,
भएको नोटह डाँका गरेको रकम हो भनी भ न सके को
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव.
अव था देिखँदैन भने वयम् जाहेरवालाह ले पिन
राम काश महतोसमेत भएको मु ामा पिन
अदालतमा बकप गदा बरामदी नोटह डाँका गरेकै
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
रकम हो भनी िकटानीपूवक भ न सके को अव था
३
छै न । यसका अित र जाहेरवालाह ले अदालतमा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
गरेको बकप मा समेत यी ितवादीह को घरबाट ई र साद खितवडा, ०७२-WO-०८०५, उ ेषण,
बरामद भएको रकमनै आफूह बाट लिु टएको रकम हो च बहादुर िसलवाल िव. अि तयार दु पयोग
भनी प सँग उ लेख गन सके को अव था देिखँदनै । अनुस धान आयोग, टंगालसमेत
यस अव थामा यी ितवादीह को घरमा रकम बरामद
संवैधािनक एवम् कानूनी यव थाको
हँदमै ा जाहेरवालाह बाट रकम डाँका गरी लटु ेको भ ने िव लेषणबाट यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
वादी दाबीसँग सहमत हन नसिकने ।
आयोगलाई अ य कुनै िनकायले गरेको कुनै काय
अतः िववेिचत कारण र आधारमा यी दवु ै बदर गन अिधकार रहेको पाइँदैन । रा यका कुनै पिन
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िनकायले आफूलाई संिवधान एवम् कानूनले दान िक.नं.१२ को ज गा िक ाकाट गरी कायम िक.नं.४९,
गरेको अिधकारभ दा बढी अिधकार योग गन वा ५० र ५१ नं.को िक ाह दता नगरी िक.नं.१२ मै
आफूलाई ा त नभएको अिधकार योग गन, आफूलाई सरकारी ज गाको पमा यथावत् कायम रा नु भ ने
ा त भएको अिधकार योग गन इ कार गन, अ य िमित २०७२।९।१२ को िनणय, २०७२।९।१४ को
िनकायको अिधकार े अित मण गनज ता कायले नापी कायालय, धािदङलाई लेखेको प एवम् सो
कानूनी रा यलाई बल पु याउन स दैन । आफूलाई आधारमा भएका कामकारबाही उ ेषणको आदेशले
ा त अिधकारको सीमािभ रही ि याकलाप बदर हने ठहछ । रट िनवेदकले दाबी गरेको उ
स चालन गनु रा यका िनकायह को कत य हन िक.नं.१२ स ब धमा िनजको हक पु ने नपु ने के हो ?
जा छ र यही नै कानूनको शासनको यावहा रक योग दता े ताबाट के देिख छ ? उ ज गा रट िनवेदकका
पिन हन जाने ।
नाउँमा दता हने नहने के हो ? जो जे बु नपु छ बझ
ु ी
दाबीको िक.नं.१२ को ज गा आ नो भएको कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी मालपोत कायालय,
र सव नापीमा दता हन छुट भएको हँदा छुट ज गा दता धािदङका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
ग रपाउँ भनी रट िनवेदकले चलाएको कारबाहीमा उ
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
ज गा के कुन कृितको हो ? िनवेदकको सािबक दता क यटु र: च दनकुमार म डल
े ताबाट िनजको हक पु ने हो होइन ? िनवेदकको इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
नाउँमा दता हने हो होइन ? आिद िवषयमा आव यक
४
दता े ता माण बझ
ु ी सािधकार िनकायले िनणय गन मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पाउने नै ह छ । य तो िनणय गदा वा कामकारबाही गदा ई र साद खितवडा, ०७२-WO-०८७२, उ ेषण
संिवधान वा कानूनले यव था गरेको ाचारज य / परमादेश, हिसना पाखेतीसमेत िव. धानम ी
ि याकलाप भएको देिखएमा अनस
ु धान गन र तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
आव यक परे अिधकार ा त अदालतमा मु ा दायर
कानून, िश ा, मानिवक ज ता िवषयह मा
गन अिधकार योग गन पाउने यथ आयोगले छा विृ उपल ध गराउनु नपन उिचत कारण र आधार
उ िनकायले गरेको िनणय बदर गन वा यो य तो िवप ीह ले खल
ु ाउन सके को पाइएन । कुनै िवषयमा
िनणय गर भनी िनदशन िदने अिधकार आयोगलाई अ ययनरत िव ाथ लाई छा विृ उपल ध गराउने र
संिवधान वा कानूनले दान गरेको देिखँदैन । नेपालको सोही तहको अक िवषयमा अ ययनरत िव ाथ लाई
संिवधानले िकटान ग रिदएको एवम् संिवधानबमोिजम छा विृ उपल ध नगराउने गरी छा विृ छनौट
तजमा
ु भएको ऐनले िनिद ट गरेको काम, कत य र यव थापन सिमितले िवषय िनधारण गरेको कायलाई
अिधकारभ दा बढी अिधकार यथ अि तयार समानतामा आधा रत र यायस मत मा न निम ने ।
दु पयोग अनस
कानून, िश ा, मानिवक लगायतका िवषयमा
ु धान आयोगले योग गन स छ भनी
मा न निम ने ।
अ ययन गन िनजामती कमचारीका स तितलाई
तसथ उि लिखत आधार, कारण र उ िवषयमा अ ययन गरेकै आधारमा छा विृ
माणह बाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान िवतरण ि याबाट वि चत हनपु न गरी छा विृ को
आयोगको धािदङ िज ला नलाङ गा.िव.स. वडा नं.९ग लािग िवषय छनौट गरेको कायले समान अवसर
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दान नगरेको, भेदभावपूण यवहार भएको देिखयो । समान अवसरबाट वि चत नहने, सबैउपर समान
समानताको मा यता ितकूल रा यबाट कामकारबाही यवहार गरेको देिखने गरी छा विृ को यव था
ग रनु शोभनीय हँदैन । संिवधान ारा द संर णकारी िमलाउन र यायोिचत पमा िवतरण गन िवप ीह का
र सकारा मक िवभेदको अव थामा बाहेक रा यले गन नाममा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
अ य सबै यवहारमा समानताको यवहार अिनवाय उपरिज ारः इि दरा शमा
ब नु पन ।
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् ।
कुनै कारको वग करण (Classification)
५
गरी यव थापन गनपन
ु अव थामा पिन य तो मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
वग करण उिचत र तकपूण हनपु दछ । तािकक आधार ई र साद खितवडा, ०७३-WO-०४८५, उ ेषण
नभएको वग करणले वे छाचा रतालाई बढावा / परमादेश, िव णु खड् का िव. िश क सेवा आयोग,
िद छन् । यस कारको अनिु चत वग करण मा य सानोिठमीसमेत
हँदनै न् । संिवधानले गरेको यस कारको
कानूनमा िनर तर सेवा ग ररहेका अ थायी
यव थाको ितकूल हने गरी कुनै यावहा रक िश कलाई मा अनभु वको अङ् क दान गन िम ने
वा यव थापनस ब धी कारण देखाएर असमान भनी प पमा उ लेख भएको देिखँदैन । िलिखत
यवहारको औिच य पिु गन खो नु उिचत होइन । परी ामा सफल भई अ तवातामा सामेल हने समयमा
अ य िवषयमा छा विृ दान ग रने तर कानून, िश ा, मा अनभु वको अङ् क दान गदा अ थायी िश कमा
मानिवक ज ता िवषयलाई स पूणतामा (En block) नै अिवि छ न सेवा गरेको हनपु न भनी थप सत राखी
बाहेक गन कायको औिच य पिु हन सके को नपाइने । रट िनवेदकलाई अनभु वको अङ् कबाट वि चत
अतः िनवेदकको मागबमोिजम के क तो ग रएकोलाई उिचत मा न निम ने ।
कारको आदेश जारी हने हो भ ने स दभमा िवचार
रट िनवेदक िव णु खड् कालाई अनभु वको
गदा ततु रट िनवेदनमा िमित २०७२।१२।२५ अङ् क निदँदाको अव थामा िनजले ज मा ७१.०९
मा कािशत के ीय छा विृ िवतरणस ब धी अङ् क ा गरेको भ ने रट िनवेदन बेहोराबाट
दरखा त आ ानको सूचना बदरका लािग दायर भएको देिख छ । यो त यलाई िवप ीले अ यथा ख डन
र सो सूचनाबमोिजमको छा विृ िवतरणस ब धी गरी िजिकर िलएको पाइएन । अ य सफल घोिषत
काय नै अिहले स प न भइसके को अव था ग रएका उ मेदवारह म ये िव णमु ाया पोखरेल
देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन (आचाय) ले ७५.३३, मनु ा ितिमि सनाले ७५.१७,
िमलेन । तथािप छा विृ को यायोिचत िवतरण हन िनमला वालीले ७५.३३ र स झना पो ेलले
वा छनीय भएकाले िनजामती कमचारीका स तितलाई ७५.०८ अङ् क ा गरेको भ ने िनजह को
छा विृ िवतरण गन स दभमा नीितगत यव था र िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । रट िनवेदकलाई
कामकारबाहीको सम मा पनु रावलोकन गरी कानून, अनभु वबापतको क रब ७.५ अङ् क दान गरी अङ् क
मानिवक , िश ाशा
संकायतफ अ ययनरत गणना गदा अ य सफल घोिषत उ मेदवारह को भ दा
कमचारीका स तितह ले पिन िनि चत मापद डका िनवेदकले बढी अङ् क ा गन देिखन आयो । यसरी
आधारमा छा विृ
ा गन स ने, िनजह समेत बढी अङ् क ा गन उ मेदवारलाई सफल घोिषत
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नगरी िनजभ दा कम अङ् क ा गनह लाई उ ीण िदलाउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी
घोिषत गनु उिचत होइन । सावजिनक यव थापनका हने ।
व छ, िन प र उपरिज ारः इि दरा शमा
े मा हने कामकारबाहीह
िववेकपूण हनु पदछ । वे छाचारीपूण तबरबाट भएका इित संवत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् ।
कामकारबाहीले कानूनी वैधता ा गन स दैनन् ।
६
ततु िववादका स दभमा हेदा िनवेदकका हकमा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
िवप ीह ले िश ा िनयमावली, २०५७ को िनयम २२ ी ई र साद खितवडा, ०७४-WH-०००८,
को िववेकपूण पमा योग गरेको देिखन नआउने ।
ब दी य ीकरण, मन साद पटेल िव. सा तीकला
अतः िनवेदकको अ थायी सेवाबापत पाउने कामीसमेत
अङ् क गणना नगरेको हदस म िवप ी िश क सेवा
रट िनवेदकले िवप ीम येका रनबहादरु
आयोगको िनणयसिहतका कामकारबाही िु टपूण िव कमासँग िमित २०७१।१।७ मा गरेको िलखत
देिखएको र यसबाट रट िनवेदकको पेसा रोजगार गन कागजमा समेत सोही ठेगाना उ लेख गरेको
पाउने हकमा अनिु चत तबरबाट असर परेको देिखँदा देिख छ । यसरी यी िनवेदकले सु अनस
ु धान
िनवेदक िव णु खड् कालाई अनु ीण कायम गराई गन िनकाय वैदिे शक रोजगार िवभागमा आ नो
घोिषत परी ाफल उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
वतन या दी िज ला म गा.िव.स. वडा नं. ८ भनी
िनवेदकको अ थायी सेवाबापत ा गन बताएकोमा सोही ठेगाना उ लेख गरी वैदेिशक
अङ् क गणना गदा अ तवातामा सफल घोिषत भएका रोजगार यायािधकरणमा अिभयोग प दायर भएको
उ मेदवारको भ दा बढी अङ् क ा गन अव था देिख छ । यसैगरी िमिसल संल न िनवेदकको
देिखन आएको छ । तसथ िववािदत परी ाफल र नाग रकताको माणप को ितिलिपमा समेत िनजको
सोअनस
ु ार भएका कामकारबाही कायम रहनु उिचत हने ठे गाना या दी िज ला म गा.िव.स. वडा नं ८ नै
वा नहने स दभमा िवचार गदा स झना पो ेलसमेतका भनी उ लेख भएको देिख छ । यसरी िनवेदक आफै ँ ले
सफल घोिषत उ मेदवारलाई िमित २०७३।११।१ आ नो वतन या दी िज ला मा गा.िव.स. वडा नं. ८
मा थायी िनयिु ग रसके को देिखयो । ित पधामा भनी उ लेख गरेको तथा िनजको नाग रकतामा समेत
सामेल भई सफल घोिषत भएर िनयिु पाई वष सोही ठेगाना उ लेख भएको अव थामा अिभयोग
िदनभ दा बढी अविधदेिख सेवा गरी आएका स झना प मा उि लिखत सोही ठेगानामा वैदेिशक रोजगार
पो ेलसमेतका िश कह को िनयिु मा असर पु ने यायािधकरणबाट याद जारी भएकोमा उ तामेल
गरी अिहले आदेश जारी गनु सम याियक ि ले उिचत यादलाई बेरीतको भनी मा न निम ने ।
देिखएन । वैकि पक यव थापन िमलाई िनवेदकलाई
वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट
याियक उपचार दान गन सिकने नै भएकाले िनवेदक या दी िज ला मा गा.िव.स. वडा नं. ८ मा याद
िव णु खड् काको परी ाफल कािशत भएको मानी तामेल भएकोमा उ याद बदर गनको लािग उ
हाल पद र रहेको भए सोही र पदमा र हाल कुनै यायािधकरणको रिज ारसम िनवेदन िदएकोमा
पद र नरहेको अव था भए अब र हने िश क रिज ारबाट उ िनवेदन दरिपठ भएको रहेछ
पदमा (िनवेदक परी ामा सामेल भएअनस
ु ारको थायी भने यायािधकरणबाट समेत रिज ारको आदेश
िश क पदमा) िनवेदक िव णु खड् कालाई िनयिु िदनु सदर भएको रहेछ । यसैगरी यायािधकरणको
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उ आदेशउपर मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.को १७ नं. नगरपािलकाले के कुन िमितमा सो िनणय गरेको हो वा
बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन परेकोमा यस कुन िनणय बदर गराउन माग गरेको हो सो खल
ु ाएको
अदालतबाट समेत उ तामेल याद रीतपूवकको पाइँदैन । उ ेषणको आदेशको माग गनले बदर गराउन
ठह याई यायािधकरणको आदेशलाई नै सदर गन माग गरेको िनणय, य तो िनणय भएको िमित एवम्
गरी यसै िमित २०७३।१४।४ मा आदेश भइसके को य तो िनणयमा रहेको कानूनी वा ि यागत िु ट
देिख छ । यसरी रट िनवेदकको नाममा तामेल भएको प ट पमा देखाउन र यसको आधारह खल
ु ाउन
याद बेरीतको हो वा होइन भ ने स ब धमा साधारण एवम् पेस गन सके कोसमेत नदेिखएको अव थामा
(िनयिमत) े ािधकारअ तगत तहतह परी ण हँदै कानूनले िलन पाउने द तरु िलने योजनका लािग
यस अदालतबाट समेत अि तम भइसके को िवषयमा सूचीकरणस म गरेको कायबाट यी रट िनवेदकह को
अव थामा यस अदालतको असाधारण अिधकार े हक हनन् भएको भनी मा न िम ने नदेिखँदा
आकिषत हनेसमेत नदेिखने ।
मागबमोिजमको उ ेषणको आदेश जारी गन अव था
अतः िववेिचत कारण र आधारमा िनवेदकले िव मान देिखन नआउने ।
अनस
परमादेशको समेत माग गरेको स दभमा हेदा
ु धान अिधकृतसम गरेको बयान तथा िनजको
नाग रकतामा ठेगाना या दी िज ला मा गा.िव.स. वडा “इि जिनयर काउि सलमा दता भएका इि जिनयरले
नं.८ भनी उ लेख भई िनजउपर दायर भएको अिभयोग न.पा.मा न सा पास गन योजनको लािग घरह को
प मा समेत सोही ठेगाना लेिखएकोमा वैदेिशक रोजगार िडजायन गरी न सा तयार गरी यवसाय स चालन
यायािधकरणबाट सोही ठेगानामा तामेल भएको याद गन चाहेमा इि जिनयर काउि सलको दता माण
रीतपूवककै भई िनवेदकलाई थनु ामा रा ने काय प सिहत न.पा.ले तोके को द तरु ितरी जनु सक
ुै
गैरकानूनी भएको नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको समयमा समेत यवसाय स चालन गन अनमु ित माग
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । गन स ने र नगरपािलकाले अनमु ितप िदने यव था
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िमलाउने” भनी यथ संघीय मािमला तथा थानीय
इजलास अिधकृत: स देश े
िवकास म ालयको िलिखत जवाफ एवम् िमित
क यटु र: िविपन कुमार महासेठ
२०७३।६।१९ को प बाट देिखएको, यथ काठमाड
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् । महानगरपािलका एवम् अ य नगरपािलकाह ले
७
समेत रट िनवेदकह बाट सूचीकृत शु क िलएको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी वा सूचीकृत नहनेको न सा ि यामा लान इ कार
तेजबहादुर के .सी., ०७३-WO-०५९४, उ ेषण गरेको भ ने कुनै कागजात माण पेस हन सके कोसमेत
/ परमादेश, अमृत र न (ए.आर.) तुलाधरसमेत नदेिखएको स दभमा मागबमोिजम परमादेश जारी हने
िव. बुढािनलक ठ नगरपािलकाको कायालय, अव था पिन नदेिखने ।
गो फुटारसमेत
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ततु िनवेदनमा रट िनवेदकह ले िनवेदन दाबीअनस
ु ार रट िनवेदकह लाई यथ
यथ नगरपािलकाह ले आफूह ले िडजाइन गरी नगरपािलकाह ले िनजह को पेसा यवसाय गन
मािणत गरी पठाएको न सा दता गन इ कार गरेकोले रोक लगाएको वा सीिमत गरेको भ ने नदेिखएको हँदा
उ ेषणको आदेशको माग गरेको पाइए पिन के कुन मागबमोिजम आदेश जारी हने अव था देिखएन, रट
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िनवेदन खारेज हने ।
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७३।५।१२
इजलास अिधकृत : आ मदेव जोशी
मा भएको फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन । उ
क यटु र : च दनकुमार म डल
फै सला सदर हने ।
इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभु म् । इजलास अिधकृत: पारा र कडेल
८
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् ।
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CI-१०५४, उ ेषण /
९
परमादेश, कमलेशकुमार यादव िव. िज ला शासन मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
कायालय, झापासमेत
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CI-११६०, उ ेषण /
िनवेदकले आफूउपरको िवभागीय कारबाही परमादेश, शोभाका त पौडेल िव. तीथराज थापा
ि यामा कुनै कानूनी िु ट रहेको भनी भ न र मािणत
िव ीय म य थतास ब धी ऐन, २०५५
गन सके को अव था देिखँदैन । िनवेदक आफै ँ ले पिन को तावनामा देशका िविभ न े का यून आय
िबदामा बसेको अव थामा हातहितयार गोलीग ा भएका यि ह लाई लघु यवसायमा सहभागी बनाई
बझ
ु ी िबदामा अ य गएको ि थितलाई कत य ितनीह को आिथक ि थित सधु ार गन लघु बचत तथा
पालनाको िसलिसलामा पदीय आचरण उ लङ् घन लघु कजा काय म स चालन गन सं थाको स ब धमा
गरी लापरवाही गरेको भनी रट िनवेदकको करण यव था गन उ े यले सो ऐन, बनेको देिख छ । यस
नं.३ मा वीकार गरेको देिख छ । िनवेदकले आफूलाई ऐनअ तगत थािपत सं थाले ऐनको दफा १५ बमोिजम
गनपन
ु सजायको िजिकर मा िलएर पु दैन । आफूले सेवा शु कसमेत िलन स ने यव था भएकोमा यस
चाहेको वा रोजेको सजाय मा गनपन
ु कानूनी आधार सं थाले यसरी सेवा शु क िलएको भ ने देिखँदनै ।
पिन देखाउनपु नमा िनवेदकले सो आधार देखाउन यून आय भएका यि ह को आिथक ि थितमा
सके को अव था छै न । िनवेदकले हितयार गोली ग ा सधु ार याउन िबनािधतो कजा उपल ध गराउँदा
बझ
ु ेर िबदामा बसेर अ य थानमा गएको अव थालाई िविभ न कारणले कजा चु ा गन नसके मा पज
ुँ ीमा ास
सामा य अव थाको पमा िलन िम ने देिखँदनै । आई सं थालाई िदगो रा न नसिकने अव था हनस ने
हरी कमचारीले हितयार गोलीग ा बझ
ु ी िबदामा हँदा ऐनको अनमु ितबमोिजम दाताह बाट ा सहयोग
बसेर कायालय े भ दा बािहर गएको अव थालाई नै रकमलाई यून आय भएका यि ह मा िवना िधतो
ग भीर एवम् संवेदनशील पमा िलनपु न हँदा सो ि या कजा वाह गदा सं थागत िदगोपनाका लािग ऋणीह
र यवहारलाई आ नो कत य पालनको िसलिसलामा सहयोग व प के ही रकम िलई पज
ुँ ी िनर तरताका
लापरवाही भएको होइन भ न िम ने आधार नदेिखने । लािग काम गरेको र ितफललाई सं थाले स चालन
तसथः िवभागीय कारबाही गन पाउने गन सामािजक कायमा नै खच गद आएकोले य तो
अिधकार भएको अिधकारीले िनयमावलीले तोके को रकम स बि धत प को योगदानकै पमा सं थामा
सजायह म ये कुनै पिन सजाय गन पाउने र य तो रहने देिखएको हँदा सो आयकर ऐन, २०५८ को दफा
अिधकारीबाट कानूनबमोिजमको सजाय िनधारण १०(६) अ तगत नै पन ।
ग रएको स ब धमा रट े ािधकारबाट ह त ेप
अत: िवप ी जीवन िवकास समाज सं था
गन िम दैन भनी रट िनवेदन खारेज गन ठह याई गैरनाफामूलक, गैरराजनीितक र गैरसरकारी परोपकारी
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सं थाको पमा दता भई आयकर छुटको सं थाको इ साफ मनािसब देिखने ।
पमा माणप ा गरेको अव थामा िनज सं थाले
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट अिभयोग
सामािजक, आिथक उ नयनका लािग दाताबाट ा दाबीबमोिजम कसरु मािणत भइरहेको अव थामा
के ही रकमलाई यून आय भएका यि मा लगानी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
गरी ा आयलाई समेत सोही सामािजक कायमा बमोिजमको कसरु मा ितवादी स तोष पनु लाई सोही
खच गद आइरहेको अव थामा यापा रक कारोबार ऐनको १३ नं. को देहाय ३ बमोिजम सव वसिहत
भनी प रभाषा गरी िनवेदक ठूला करदाता कायालयले ज मकै द हने ठह याई िमित २०६८।८।२२ मा
िवप ी सं थाका नाउँमा िमित २०७३।२।१६ मा दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट भएको फै सला
जारी भएका संशोिधत कर िनधारणका सूचनासमेतका सदर हने ठह याएको उ च अदालत तल
ु सीपरु िमित
प ह उ ेषणका आदेश ारा बदर गन तथा आयकर २०७४।२।२ को फै सला िमलेको देिखँदा साधक सदर
ऐन, २०५८ को दफा १०(६) को िवपरीत िवप ी हने ।
सं थासँग कर असल
ु उपर नगनु नगराउनु भ ने इजलास अिधकृत: पारा र कँ डेल
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।४।१२ क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् ।
मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: पारा र कडेल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इजलास नं. ५
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् ।
१०
१
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
ी तेजबहादुर के .सी., ०७४-RC-००९३, कत य धान म ल, ०६९-CI-०५४४, अंश दता, गंिगया
यान, नेपाल सरकार िव. स तोष पुन
थ नीसमेत िव. सुखल चौधरी था
लास जाँच कृित मचु ु कामा घाँटीको
िलखत रिज ेसनको नभई घरसारको
अिघ लो भागमा पूण पमा कुि चएको, छातीमा भएकोमा िववाद छै न । यवहार माणबाट ब डा
नीलडाम देिखएको, दवु ै आँखा कुि चई फुटेको भ ने भइसके को मा न घरसारको िलखत भएर मा
उ लेख भएको देिख छ भने घटना थल कृित पु दैन । सो घरसारको िलखतबमोिजमको ज गा ा
मचु ु कामा घर आँगनमा ढुङ्गा फे ला परेको, जिमनमा गरी भोग िब यवहारसमेत अलगअलग रहेको भ ने
रगत लागेको, आँगनबाट लास फे ला परेको ठाउँस म देिखनपु छ । ततु मु ामा २०३०।११।०१ मा भएको
रगतको दागसिहतका िघसारेका डाम फे ला परेको भनी घरसारको ब डाप लाई समथन गन अ य कुनै माण
उ लेख भएको र शव परी ण ितवेदनबाट Cause छै न । िमित २०४३।०९।२५ को कपाली तमसक
ु
of Death : Head injury भनी उ लेख भएको तथा कुन सङ् गमा ग रएको हो ? सो प छै न । समान
वारदातमा योग भएको ढुङ्गालाई समेत ितवादीले पु ताबीच य तो िलखत भएको पिन छै न । यि कै
सनाखत गरी िदएकोलगायतका िमिसल संल न वत
आधारमा अंशज तो यि को नैसिगक अिधकारबाट
माणबाट ितवादीले अिभयोग दाबीले कसरु गरेको वि चत गन िम दैन । अंश पाउने भ ने कुरा कुनै अमूत
ितवादीले ठह याएको उ च अदालत, तल
ु सीपरु को व तु होइन । अंश पाएको भ ने व तु यथाथ पमा
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देिखनपु छ । यो भौितक व तु वादीले अंश पाएको मु ामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
भनेर देखाउने दािय व ितवादीको हो । ितवादीले स पि म येको िव दादेवी र गंिगया थ नीको नामको
सो देखाउन सके को छै न । कुनै सामा य तक गरेर िक.नं. ४२०, ४०३ तथा १३७ को ज गा िनजह का
अंशज तो संवदे नशील िवषयबाट अदालत, प छन नाउँमा हालैको बकसप बाट ा भएको देिखएकोले
स ै न र यसमा अदालतसमेत संवेदनशील हनै पन । सोबाहेकको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
िमित २०३०।११।१ मा भएको घरसारको स पि लाई २ भाग लगाई सो दईु भागको एक भाग
ब डा िलखतअनस
ु ार वादीको अंशभागमा परेको अंश वादीले पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
अचल स पि वादीले आ नो नाउँबाट अंश छोडप हेट डाबाट िमित २०६८।१०।२२ मा भएको फै सला
गरी िदएको भए सोबमोिजमको अंश छोडप को िलखत िमलेकै देिखँदा उ फै सला उ टी हनपु न भ ने
गरी रिज ेसन भएको हनपु छ भ ने उ अंशब डाको िजिकरसमेतसँग सहमत हन नसिकने ।
३० नं. मा भएको बा या मक कानूनी यव थाको
तसथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
अवल बन ग रएको नदेिखएकोले वादीले उ
वादीले ितवादीह बाट दईु भागको एक भाग अंश
घरसारको ब डा िलखतबमोिजम पाएको स पि को पाउने हँदा वादी दाबी नपु ने ठह याई सु बारा
हने मोल िलई छोडप ग रिदएको भ ने कुराको पु ् याइँ िज ला अदालतबाट िमित २०६७।०१।१४ मा भएको
हन स ने व तिु न माणको अभावमा वादीले सोही फै सला उ टी गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
घरसारको िलखतअनस
ु ार ब डा छुट्याई अलग िभ न िमित २०६८।०४।२२ को आदेशानस
ु ार ततु
भई बसेको भनी मा न िम ने पिन नदेिखने ।
मु ामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
वादीले मल
ु अंिशयारबाट ा गन अंशहक स पि म येको िव दादेवी र गंिगया थ नीको नामको
ा गरी छु ई िभ न भई बसेको भ ने नदेिखएको िक.नं.४०३, ४२० र १३७ को ज गाबाहेकको
अव थामा अंिशयार प रवारिभ का मूल अंिशयार स पि लाई २ भाग लगाई सो दईु भागको एकभाग अंश
बाहेकका अ य हाँगािभ का कुनै सद यह सँग िलए वादीले पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
खाएको ऋण कजाको कपाली तमसक
ु को िलखत िमित २०६८।१०।२२ मा भएको फै सला िमलेकै
रहेको छ भ ने आधारमा मा ै छु ई अलग िभ न भई देिखँदा सदर हने ।
बसेको भनी मा न िम ने पिन नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
वादी र ितवादीका बीचमा नाता पु तामा क यटु र: मि जता ढुंगाना
िववाद नभई वीकार ग रएको र कानूनतः रीतपूवक इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
ब डा छु ई वादीले अंश पाइसके को िमिसल
२
माणबाट नदेिखएको अव थामा वादीले ितवादीबाट मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
२ भागको एक भाग अंश पाउने नै देिखँदा वादी दाबी पु षो म भ डारी, ०६८-CR-११०५, मू य
नपु ने ठहर गरेको सु बारा िज ला अदालतको िमित अिभविृ कर, ेम िसंह ठाकुर िव. राज व अनुस धान
२०६७।१।१४ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ
िवभाग
फै सला उ टी भई पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
राज व अनस
ु धान िवभागबाट िमित
िमित २०६८।४।२२ को आदेशानस
ततु २०६५।०१।०३ भएको िनणयउपर िनवेदक करदाता
ु ार
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क पनीले िच नबझ
ु ाई राज व यायािधकरणमा िमित पठाइिदने ।
२०६५।४।२९ मा पनु रावेदन दता गरेको देिखयो । इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
उ यायािधकरणमा पनु रावेदन गदा बैङ्क अफ क यटु र: अिभषेककुमार राय
काठमाड िलिमटेडबाट December 31, 2010 इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ५ गते रोज ३ शभु म् ।
स मको लािग बैङ्क यारे टी राखी पनु रावेदन गरेको
३
र िमित २०६७।७।१६ मा मु ा इजलाससम पेस मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
भएको देिख छ । उ िमितमा मु ा सनु वु ाइको ममा पु षो म भ डारी, ०७०-CI-०४१२, छुट
धरौटीको याद समा त भएको भनी मु ा खारेज गरेको ज गा दता नामसारी, किव जो छे िव. कृ णदास
देिखयो । उ धरौटीको याद २०६७।९।१६ स म काय थसमेत
रहेको र Feb 6, 2012 को बक अफ काठमाड को
दाबीको िक.नं.३३५ ज गाको स ब धमा
यारे टीप बाट Vat case अि तम नभएस म वािम वको न उठेको ज गाधनीको नाम फरकफरक
बक यारे टी कायम नै रहने भ ने उ लेख भएको भएको अव थासमेतबाट हक बेहकस ब धी ि प ीय
देिखयो । तसथ, बैङ्क यारे टीको याद समा त दाबी भई िववादको स ब धमा माण बझ
ु ी िनणय
हनअ
ु गावै राज व यायािधकरण काठमाड ले गनपन
ु देिखएको, माण बझ
ु ी िनणय गन मालपोत ऐन,
बक यारे टीको याद समा त भइसके को भनी २०३४ को दफा ७(२) ले मालपोत कायालयलाई
पनु रावेदकको पनु रावेदन प को औिच यिभ वेश अिधकार िदएको नदेिखएको र यस स ब धमा
गरी इ साफ गनपन
ु देिखन नआएको भनी पनु रावेदन मालपोत कायालयलाई य तो अिधकार नभएकोले
खारेज गरेको कानूनको रोहमा िमलेको नदेिखने ।
हकबेहकमा सनु ाउनपु न भनी धेरै मु ाह मा सव च
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भइरहेको हँदा
र माणसमेतबाट करदाता एिलडा नेपाल ा.िल. ले िववादको िवषयमा िज ला अदालतबाट हक कायम
राज व यायािधकरणमा दता गरेको पनु रावेदनमा गराई याउनु भनी सनु ाई िदनपु नमा दाबीको ज गा यी
बैङ्क अफ काठमाड िलिमटेडबाट जारी गरेको पनु रावेदक वादी किव जो छ र स य जो छका
Financial Guarantee मा िमित २०६७।०९।१६ नाममा छुट ज गा दता दा.खा.हने भनी मालपोत
तदअनस
ु ार December 31, 2010 उ लेख भएकोमा कायालय, भ परु बाट भएको उ िनणय कानून एवम्
सोको याद राज व यायािधकरणबाट फै सला हने ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल भई िु टपूण
िमितस म कायमै रहेको अव थामा बैङ्क यारे टी देिखन आएकोले बदर गरी हक कायम गराई याउन
समा त भई िनर तरता पाएको नदेिखएको भनी राज व िज ला अदालतमा जानु भनी मु ाका दवु ै प लाई
यायािधकरण काठमाड बाट िमित २०६७।७।१६ मा सनु ाई िदने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
भएको फै सला िमलेको नदेिखएकोले बदर ग रिदएको २०७०।१।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
छ । अब ततु मु ाको सनु वु ाइको ममा जो जे सबतु आएको हँदा सु मालपोत कायालयको उ िनणय
माण बु नु पन हो बझ
ु ी कानूनअनु प पनु ः िनणय गनु सदर कायम हनपु न भ ने पनु रावेदक वादीको ततु
भनी पनु रावेदकलाई तारेख तोक िमिसलसमेत पनु ः पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इ साफको लािग राज व यायािधकरण काठमाड मा
तसथ, िववादको िवषयमा िज ला
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अदालतबाट हक कायम गराई याउनु भनी सनु ाई उ ृत गरी परेको जाहेरी दरखा तले पिन मतृ कको
िदनपु नमा दाबीको ज गा किव जो छ र स य
मृ यमु ा ितवादीह को संल नता रहेको कुरालाई पिु
जो छका नाममा छुट ज गा दता दा.खा.हने गरी मालपोत नगन ।
कायालय, भ परु बाट भएको िनणय उ टी बदर गरी
जाहेरी दरखा त वयम्मा अि तम
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।०१।२२ माण होइन । सरकारी सा ीका पमा अदालतमा
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उपि थत भई बकप गन वष १४ का ितलक बढु ाले
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
वारदात थलमा पु दा ितवादीह सँग कुराकानी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
भएन, अ सँग बोलेको सनु ेर बोलीबाट ितवादीलाई
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् । िचनेको हो भनी बकप मा लेखाई िदएको पाइ छ ।
४
मौकामा वारदात थलमा मतृ क र ितवादीह लाई
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी हानाहान गरेको अव थामा देखी िचने ँ भनी भने तापिन
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०९१९, कत य अदालतमा बोलीले मा िचनेको भनी बकप गरेको
यान, पूणबहादुर वलीसमेत िव. नेपाल सरकार
देिखँदा नाबालकको य तो भनाइलाई सतकतापूवक
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम माणमा िलनपु न ।
फौजदारी मु ामा दोषी मािणत गन भार वादी प मा
घटनाका बारेमा पूरै अनिभ ता कट गरी
िनिहत हने र शङ् कारिहत तवरले अिभयोग मािणत आ नो भनाइ य गरेका सरकारी सा ीह म येका
गनपन
ु ह छ । िबना सबदु सजाय गन िम दैन । शङ् काको राजु के .सी., टेकबहादरु पनु , नरे पा डेसमेतले को
सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने फौजदारी यायको कसले मारे थाहा छै न भनी मतृ कको मृ यक
ु ा स ब धमा
सवमा य िस ा तलाई पिन हामीले वीकार गद अदालतमा बकप गदा के ही बताउन सके का छै नन् ।
आएका छ । कसैले कुनै यि उपर दोष वा अिभयोग अका य दश भिनएका वष १२ का लोकबहादरु
लगाउँछ भने यसरी दोष वा अिभयोग लगाउनु मा रोकाले मौकामा घटना िववरण कागज गरेकोमा
पया त हँदैन । सो कुरा माणको आधारमा मा पिु
अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको देिखँदैन ।
हनपु छ । यस ि थितमा सा ीका शङ् का पद कथन ितवादी िकरण के .सी. र पूणबहादरु वलीले मतृ कलाई
र अपु प रि थितज य माणलाई आधार मानेर मारेको शङ् का ला छ भ ने बेहोराको िसतला पनु ,
कसैलाई दोषी ठहर गन िम दैन, यसो गनु कानून र िटकाराम पनु र ल मी रोकाले गरेको एकै िमलानको
यायका मा य िस ा तिवपरीत हन जाने ।
घटना िववरण कागज लेखाई िदएकोमा अदालतमा
कुनैपिन सरकारी प का सा ीले कसरु मा आई बकप गरेको पाइँदैन । अदालतसम य ता
ितवादीह को संल नता रहे भएको भनी खल
ु ाउन गवाहलाई पेस गरी अिभयु लाई य तो गवाहको
देखाउन सके को अव था छै न । जाहेरी दरखा त भनाइ बकाई साँचो हो होइन िजरहमाफत परी ण
घटना घटेको कुरा नाबालकह ले बताएपिछ थाहा गन मौका दान गनपछ
ु र यसरी य ता च मिदद
पाएको आधारमा मा परेको छ भने सो दरखा तमा गवाहलाई जाँ न िदएपिछ सा ी परी णबाट य तो
जाहेरवाला आफै ँ ले देखे जानेको कुराको स ा अ ले गवाहको शङ् कारिहत तवरबाट परी ण भएपिछ मा
भनेको वा सनु ेको ज ता कुरालाई आधार बनाइएको छ, य ता गवाहह को बकाइको आधारमा अिभयोग
यसरी घटना घटेको के ही समयपिछ ि तीय ोतलाई मािणत भएको मािन छ । उि लिखत मौकामा
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बिु झएका मािनसह लाई अदालतसम उपि थत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको सु
कुम
गराई दाबीलाई पिु हने गरी बकप गराउन सके को िज ला अदालतको िमित २०६९।३।१९ को फै सला
नदेिखँदा य तो प रि थितमा अनस
ु धानको सदर गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
िसलिसलामा तयार भएका िलखतह मौकामा २०७०।१।१६ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
बिु झएकाह लाई माण ऐन, २०३१ को दफा १८ उ टी भई पनु रावेदक / ितवादीह ले अिभयोग
अनस
ु ार ितवादीमािथ आरोिपत ग रएको कसरु लाई दाबीबाट सफाइ पाउने ।
मािणत गन शङ् कारिहत त ययु सबदु माण हो इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
भनी िनिववाद यिकन गनपन
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ु अव था नदेिखने ।
तसथः पनु रावेदक / ितवादीह वारदातमा इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
संल न नरहेको त य िनजह ले अिधकार ा त
५
अिधकारी र अदालतसम गरेको इ कारी बयान, मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ब चाह ले भनेको आधारमा जाहेरी िदएको भ ने बमकुमार े , ०७२-WO-०८७५, उ ेषण,
जाहेरी दरखा त र बकप , य दश वष १४ का राजे बहादुर ब नेत िव. पुनम ब नेतसमेत
ितलक बढु ाले वारदात थलमा पु दा ितवादीह सँग
िनवेदकले पाएको ज गा कमसल र िवप ी
कुराकानी भएन, अ सँग बोलेको सनु ेर बोलीबाट वादीले पाएको जित ज गा असल भनी रट िनवेदकले
ितवादीह लाई िचनेको हो भनी गरेको बकप , आ नो िजिकर िलएबाहेक सो कुरा पिु हने कुनै माण
ितवादीह का सा ीह को बकप , मौकामा घटना पेस गन सके को देिखँदैन । के वल िजिकर िलएर मा
िववरणको कागज गन राजु के .सी., टेकबहादरु पनु , हँदैन सो कुराको पिु पिन हन स नपु दछ । वादीले
नरे पा डेसमेतले को कसले मारे थाहा छै न भनी अंश पाउने भ दा कम ज गा िलएको अव था छ ।
अदालतमा गरेको बकप , मतृ कको शरीरमा चोटपटक ब डा मचु ु कामा कुनै कानूनी िु ट िव मान छै न ।
देिखएको र पो टमाटमबाट Head Injury मृ यक
ु ो ब डा मचु ु कामा उपि थत भएर पिन सहीछापस म
कारण उ लेख भए पिन सो काय ितवादीह ले रट िनवेदकले गरेको छै न । अदालतबाट तायदाती
गरेको भ ने देिखनपु नमा सो नदेिखएकोलगायतका फाँटवारी माग गदा, तायदाती पेस नगन, ब डा मचु ु का
य अ य माणह ले समिथत गरेको देिखँदा हँदा पिहलो पटक सोमा यवधान गन कायबाट आ नो
ितवादीह ले मतृ क ोणबहादरु पनु लाई कत य गरी प नी र छोरीलाई सहज ढङ् गबाट अंश निदने रट
मारेको भ ने शङ् कारिहत तवरबाट पिु भएको नदेिखँदा िनवेदकको कलिु षत मनसाय रहेको भ ने प देिखन
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट ितवादीह लाई आयो । यसरी अदालतबाट कानूनबमोिजम फै सला
सफाइ िदनु पनमा अिभयोग दाबीबमोिजम दोषी ठहर भई अंश पाउने ठहर भएपिछ सोको काया वयन गन
गरेको फै सला िमलेको नदेिखने ।
कायबाट िनवेदकको कुनै संवैधािनक वा कानूनी हकको
अतः िववेिचत आधार, कारण र हनन् भएको मा न निम ने ।
माणसमेतबाट पनु रावेदक / ितवादीह पूणबहादरु
यसथ, िववेिचत आधार, माण तथा
वली र िकरण के .सी. ले मतृ क ोणबहादरु पनु लाई कानूनका आधारमा रट िनवेदकले आफूह बीचमा
कत य गरी मारेको भ ने अिभयोगमा मल
ु क
ु ऐन, चलेको अंश मु ाको फै सलालाई वीकार गरी बसेको
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम अव था, िनवेदक िववािदत ब डा मचु ु काउपर
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साधारण अिधकार े को योग गरी सु र पनु रावेदन अदालतको े ािधकारमािथ नै ह त ेप गन गरी
अदालत वेश ग रसके को देिखएको ि थितमा फे री असाधारण अिधकार े को बाटोबाट यस अदालतबाट
असाधारण अिधकार े मािनने रटको मा यमबाट रट जारी गनु चिलत कानून एवम् याियक मू य
यस अदालतमा वेश गरेको अव था, िनवेदकले मा यतासमेतका िव हने ।
िवप ीह को कामकारबाहीबाट आ नो के कुन
झु ा िववरण िदई नाग रकता िलए, िदलाएको
मौिलक हक र संवैधािनक हकमािथ आघात पन गएको िनता त फरक मु ामा सु अदालतबाट मु ाको माण
हो भ ने कुरा प पमा खल
ु ाउन नसके को ि थित, परी णको ि या चिलरहेको बखत रट जारी गरी
रट िनवेदकले िवप ीह को िलिखत जवाफलाई कारबाही ि या नै भािवत हने गरी ह त ेप गन
अ यथा हो भ न नसके को ि थित र उि लिखत यस िम ने होइन भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ एवम्
अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तसमेतलाई सोही बेहोराको िव ान् उप यायािधव ाको बहस एवम्
िव षे ण गदा िवप ीह को कामकारबाहीबाट िनज ितवाद िजिकर अ यथा नदेिखने ।
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात
तसथ िववेिचत आधार तथा कारणबाट सु
परेको अव थाको िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को अदालतले आ नो अिधकार े हण गरी हँदै गरेको
नाममा कुनै पिन आदेश जारी गनपन
ु देिखन आएन । कामकारबाहीलाई रट े ािधकारको असाधारण
रट िनवेदन खारेज हने ।
अिधकार े को माग योग गरी मु ाको कामकारबाही
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
रो ने गरी आदेश गन िमलेन । िवप ीह को
क यटु रः मि जता ढुंगाना
कामकारबाहीबाट िनज िनवेदकको संवैधािनक एवम्
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
कानूनी हकमा आघात परेको अव थाको िव मानता
६
नदेिखँदा िवप ीह को नाममा कुनै पिन आदेश जारी
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार गनपन
ु देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
े , ०७३-WO-०७५१, उ ेषण, िव ा साद मुराउ इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
िव. बाँके िज ला अदालत, नेपालग जसमेत
क यटु र: अिभषेककुमार राय
कुनै पिन मु ाको कामकारबाही सु इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
अदालतमा चिलरहेको अव था वा सु अदालतमा
७
मु ा िवचाराधीन रहेको ि थितमा उ सु िनकायबाट मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार
मु ामा कानूनबमोिजम कामकारबाही हने नै ह छ । मु ा े , ०७२-CI-१३४३, लेनदेन, नारायणबहादुर
च दाच दैको अव थामा कुनै पिन सु अदालतले लािमछानेसमेत िव. सिमम अ तर अ सारी
कानूनले िनिद गरेबमोिजमको आ नो अिधकार े को
राि य िविधिव ान योगशालामा िववािदत
योग गरी कानूनी अि तयारीबमोिजमको चेकह मा परेको वादीको िववािदत द तखत जाँच
कामकारबाही गन पाउने नै हँदा यस ि थितमा गन पठाइएकोमा राि य िविधिव ान योगशालाबाट
साधारण अिधकार े अ तगत ितवादी िव ा साद “Citizens Bank international Ltd को चेकको
मरु ाउउपर बाँके िज ला अदालतमा चिलरहेको झु ा अधक ीको पीठमा ग रएको िववािदत द तखत
िववरण िदई नाग रकता िलए, िदलाएको मु ामा उ
लेखन गणु का आधारमा वादीको द तखतह सँग
मु ाको कामकारबाहीमा असर पन गरी एवम् सु िम दछन्” भनी उ लेख भई आएको र Nepal
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SBI Bank Ltd नेपाल समान बनावटका नमूना ितवादी ओमकृ णबहादरु लािमछानेको नाउँमा
द तखतह को अभावमा सो चेकको अधक ीको िसिटजन बकमा रहेको खाताबाट चेक नं. ११११८५८
पीठमा ग रएको िववािदत द तखतको तल
ु ना मक माफत िमित २०६७।९।९ मा .६,००,०००।–
अ ययन गन सिकएन” भ ने िवशेष को रायसिहतको (छ लाख) र नेपाल एस.िव.आइ. बक, ीपरु मा
परी ण ितवेदन ा भएको देिखएकोले सो दवु ै रहेको खाताबाट चेक नं.४६०७०४३ माफत िमित
चेकह मा परेको आ नो द तखतलाई सु देिख नै २०६७।९।२१ मा .८,००,०००।- (आठ लाख)
पूण इ कार गन वादीको उ ितवाद िजिकर उ बक बिु झिलएको पिु भएको देिखन आएबाट वादीले सु
खाताको टेटमे ट तथा िवशेष को जाँच परी णको िफराद दाबीमा उ लेख गरेबमोिजमको बैनाबापतको
ितवेदनबाट नै खि डत भइरहेको देिखने ।
रकम ितवादीह बाट िलन बाँक रहेको नदेिखएको
वादी र ितवादीह का बीचमा िमित हँदा वादीको िफराद दाबी पु न नस ने ठहर गनपनमा
ु
२०६६।०८।२८ मा बैनाबापतको रकम िलएको वादी दाबीबमोिजमको रकम ितवादीह बाट वादीले
भनी सोही िमितमा भएको िलखतबमोिजमको उ
भराई िलन पाउने भनी सु पसा िज ला अदालतबाट
रकम वादीलाई ितवादीह ले बझ
ु ाएको भ ने यिकन भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
हनको लािग सो रकम बझ
हेट डाको िमित २०७१।०३।०२ फै सला िमलेको
ु ाई भरपाई हनपु न वा उ
बैनाबापतको रकम बझ
ु ेको सो सु को िलखत फ ा देिखन नआउने ।
हनै पन भ ने अथमा वादीलाई ितवादीह ले उ
तसथ, उ लेख भई िववेिचत आधार
चेकको मा यमले बझ
ु ाएको रकमको दािय वलाई माणसमेतबाट वादीले ितवादीह लाई िमित
शू यमा प रणत गन गरी इ साफको रोहमा बो न िम ने २०६६।०८।२८ मा बैनाबापत भनी ग रिदएको सो
हँदनै । उ वादीले ा ग रसके को सो रकम वादीले िलखतबमोिजमको रकम ितवादीबाट वादीले ा
यो यसबापतमा ा गरेको रकम हो भनी अ यथा ग रसके को देिखन आएकोले वादीको िफराद दाबी
मािणत नगदास म िनजह का बीचमा पूववत् पमा पु न नस ने ठहर गनपनमा
वादी दाबीबमोिजमको
ु
रहेको आपसी यवहारको दािय वलाई िनवाह गनका रकम ितवादीह बाट वादीले भराई िलन पाउने
लािग ग रएको हो भनी वतः मा नु पन हन आउने ।
भनी सु पसा िज ला अदालतबाट भएको िमित
सु मा िलखत गरी िलएको कुनै रकमको २०६८।१२।२२ को फै सलालाई सदर गरेको
दािय व पूरा गदाका अव थामा कुनै भरपाई निलई पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१।३।२
वा िलखत फ ा नग रकनै रकम ितरे बझ
ु ाएको देिखन को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भई
आएको य तो अव थामा सो रकम बिु झिलनेले “उ
ततु मु ामा वादी दाबी पु न नस ने ।
रकम यो, यस यवहारबापत बिु झिलएको रकम हो” भनी इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
पिु मािणत नगरेको अव थामा सोही पूववत् रहेको क यटु र: अिभषेककुमार राय
लेनदेनको यवहारबाट िसिजत दािय वबापतको रकम इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
बझ
८
ु ेको हो भनी याियक िववेकका ि ले हे रनपु न ।
ियनै ितवादीह लाई िमित २०६६।८।२८ मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
मा बैनाबापत भनी ग रिदएको सो िलखतबमोिजमको बमकुमार े , ०७३-CR-०४६७, नाग रकता बदर,
रकम िनज वादीले ियनै पनु रावेदक ितवादीह म येकै िव ा साद मुराउ िव. नेपाल सरकार
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नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा नगरी नाग रकताको माणप बदर गन गरेको िनणयले
१४(१) मा “कुनै िवदेशी यि ले झु ो िववरण वा वैधािनकता ा गन नस ने (ने.का.प.२०७०, अंक
बयान िदई नेपाली नाग रक हो भनी झु याई नेपाली ६, िन.नं.९०२० करण नं.४) भनी यस अदालतबाट
नाग रकताको माणप ा गरेको कुरा मािणत हन िस ा त ितपादन भइसके को ि थितमा ततु
आएमा नेपाल सरकारले िनजको नेपाली नाग रकताको मु ाको त य, कृितसमेत उ ितपािदत निजर
माणप र गरी िनजलाई नेपाली नाग रकबाट हटाउने िस ा तसँग मेल खाएको देिखँदा गहृ म ीको िमित
आदेश िदनेछ” भ ने कानूनी यव था देिख छ भने ऐ. २०६१।४।८ को िनणय एवं सोही िनणयलाई सदर
ऐनको दफा २०(१) को ितब या मक वा यांशमा गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
“तर दफा १४ बमोिजम नेपाली नाग रकबाट हटाउने २०७१।१२।३० को फै सला िमलेको नदेिखने ।
अिधकार यायोजन हने छै न” भ ने उ लेख भएको
तसथ, िववेिचत आधार, माण तथा
देिख छ । उपयु कानूनी यव थाको रोहबाट हेदा, कारणबाट गहृ म ीलाई कुनै पिन यि को नाग रकता
कुनै पिन यि को नेपाली नाग रकताको माणप र बदर गरी नाग रकबाट हटाउन स ने अिधकारको
गन अिधकार गहृ म ीलाई रहे भएको देिखँदनै , न िक अि तयारी कुनै पिन कानूनले निदएको, एवम्
यस कारको िनणय गनस ने अिधकार गहृ म ीलाई नाग रकता बदर गन स ने अिधकार यायोजन गन
यायोजनसमेत गन स ने कानूनी यव था रहे भएको नसिकने भनी प कानूनी यव था रहेको देिखएको
देिख छ । साथै वादी गहृ म ालय, िसंहदरबारका ि थित एवम् उि लिखत निजर िस ा तसमेतको
तफबाट नेपाल सरकारका उप धानम ी एवं गहृ म ी आधारमा ितवादी िव ा साद मरु ाउको नाग रकता
िवजयकुमार ग छदार एवं यथ जमनु ा राउत कुम बदर गन गरी भएको त कालीन गहृ म ीको िमित
भएको नाग रकता बदर मु ामा अिधकार यायोजन २०६१।४।८ को िनणयमा कानूनतः े ािधकारको
ग रएकोमा बाहेक कुनै एकजना म ीको िनणयलाई अभाव देिखएको ि थितमा त कालीन गहृ म ीको
नेपाल सरकारको िनणय मा न नसिकने । नेपाल िनणयलाई िमलेकै देिखएको भनी सो िनणय सदर हने
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
ले नेपाल सरकारले उ ऐनबमोिजम ा अिधकार २०७१।१२।३० को फै सलासमेत िमलेको नदेिखँदा
नेपाल सरकारको कुनै अिधकारीलाई यायोजन उ फै सला उ टी हने ।
गन स ने भए पिन सोको ितब धा मक वा यांशले इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
दफा १४(१) बमोिजम नेपाली नाग रकबाट हटाउने क यटु र: अिभषेककुमार राय
अिधकार यायोजन हन स ने देिखँदैन । चिलत इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
कानूनले िनणय गन अिधकार निदएको िवषयमा
९
नभएको अिधकार योग गरी ग रने कायको प रणाम मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
वभावतः शु य हने । नेपाल सरकारले हण गनपन
ड बरबहादरु शाही, ०६५-CR-०३१५, गैरकानूनी
ु
अिधकार े हण गरी नेपाल सरकारका गहृ म ीलाई
पमा स पि आजन गरी ाचार गरेको, नेपाल
नाग रकताको माण प बदर गन अिधकार रहे भएको सरकार िव. बामदेव दीप अिधकारीसमेत
कानूनतः देिखन नआएको अव थामा सो िववादको
काठमाड भीमसेनगोलाको घर एवम् शौचालय
िन पणको िवषय अिधकार ा मि प रषदमा
् पेस िनमाण वषको दररेटमा िहसाब गदा .६,९९,५१७।28
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हन आउँछ । माणमा पेस भएको सहरी िवकास खचको िबगो .२८,६८,०५९।- मा कायम हने ।
तथा भवन िनमाण िवभागको िमित २०६४।४।९ को
ितवादीले जाँच अविधमा .३,२५,०००।प अनस
ु ार सो िवभागबाट िनधा रत दररेटमा ठे का को सनु ख रद गरेको, .१,००,०००।- को
कर १५ ितशत र ठेकेदारको ओभरहेड क ५ मोटरसाइकल ख रद गरेको, .३,००,०००।- सिु नल
ितशतसमेत समावेश भएको भ ने देिख छ । यि
फिनिसङ से टरमा लगानी गरेको र .३,०००।आफूले बनाएको घरमा उ २० ितशतको रकमलाई मा निबल बकको सेयर ख रद गरेको भ ने कुरा
लागत खचमा समावेश गन निम ने हँदा िनधा रत आरोपप बाट देिख छ । यसलाई ितवादीले अ यथा
दररेटअनस
ु ार हन आउने उि लिखत रकममा २० भ न सके को पाइँदैन । यसकारण जाँच अविधमा
ितशत कम गदा ितवादीको भीमसेनगोलाको घर भएको उि लिखत खचको रकम .७,२८,०००।िनमाणको लागत खच .५,५९,६१३।- मा हन लाई पिन ितवादीले ोत पिु गनपन
ु स पि को
आउने ।
िबगोमा िहसाब गनपन
ु ।
फिनचरका सामानको बजार मू य बढ् दै
आरोपप को तािलका नं.१७ को िस.नं.
गएको र िव तु ीय उपकरणह को बजार मू य घट् दै १०, ११, १२ र तािलका नं.१८ को िस.नं.८ मा
गएको प र े यमा यायोिचत ख रद मू य कायम गनु उ लेख भएबमोिजम ोत खल
ु ेको र नखल
ु ेको गरी
पदा ख रद िमित र मू य यिकन नभएको अव थामा ज मा .३२,४५,०००।- बकको खाताबाट रकम
फिनचरका सामानको हकमा हालको बजार मू यको िनकालेको देिख छ । िनकालेको कुरामा ितवादीले
आधाका दरले र िव तु ीय उपकरणको हकमा हालको अ यथा भ न सके को पाइँदैन । उि लिखत रकम िमित
बजार मू यअनस
ु ार नै ख रद मू य कायम गन गरी २०६०।१।१९ मा बकको खाताबाट िनकालेको भ ने
आएको हँदा ितवादीको घरमा भएका फिनचर तथा देिख छ । सो रकम बकबाट िनकालेपिछ आरोपप को
िव तु ीय सामानको मू य .१,७७,८२६।- हन तािलका नं.१६ को म सं या १७ को १०, ११
आउँछ । यसबाट भीमसेनगोलाको घर र सो घरमा र १५ मा उ लेख भएबमोिजम २०६० मंिसर र
भएका फिनचर एवम् िव तु ीय सामानसमेत गरी ज मा २०६१ पौषमा छोराह राजनदीप र सरोकारदीपको
लागत खच . ७,३७,४३९।- कायम हने ।
िचिक सा शा अ ययन खचबापत .७,९०,०००।ितवादीको क ितपरु लायकुमा िनमाण मिणपाल कलेज पोखरामा ितरेको भ ने देिख छ ।
भएका घर, टहरा तथा पालेघरसमेतको िनमाण सोबाहेक बकबाट िझके को उि लिखत रकमबाट
वषको िनधा रत दररेटअनस
ु ार ज मा लागत खच आरोपप मा दाबी िलएको कुनै चल अचल स पि
.२६,६३,२७५।- लागेको भ ने आरोपप को ख रद वा िनमाण गरेको भ ने िमिसल माणह बाट
तािलका नं.१७ र १८ बाट देिख छ । यसमा मािथको देिखँदनै । यसकारण बकबाट िझके पिछको िमितमा
करणमा िववेचना ग रएअनस
ु ारको २० ितशतले मिणपाल कलेजमा ितरेको .७,९०,०००।- कटाउँदा
हन आउने .५,३२,६५५।- घटाउँदा उ घरको बाँक हन आउने .२४,५५,०००।- ितवादीको
वा तिवक िनमाण लागत .२१,३०,६२०।- मा साथमा नगद मौ दात रहेको मा नपु न हन आउने ।
कायम हने देिखयो । यी ितवादीले जाँच अविधमा
आरोपप को तािलका नं. १५ एवम् १६
िनमाण गरेका घर, टहरा, पालेघर एवम् ख रद गरेका मा उ लेख भएबमोिजम ितवादीले आ ना २ भाइ
फिनचर तथा िव तु ीय सामानको गरी ज मा लागत छोराह लाई मिणपाल कलेज पोखरामा अ ययन
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गराउँदा जाँच अविधको २०६१ पौषस ममा रकमका स ब धमा वादीतफका िव ान्ले पिन बहसका
.२६,८०,०००।- खच गरेको भ ने देिख छ । सो स दभमा अ यथा भ न सके को पाइँदैन । यसमा वादी
खचका स ब धमा ितवादीले अ यथा भ न सके को वयम्ले मानेको २०३५ साल भा देिख २०३६ साल
पाइँदनै । बकबाट िझके को रकम र मिणपाल कलेजमा आि नस मको ि .िव.अ तगत अ यापन गराउँदा
ितरेको रकम पूरल
ै ाई िबगोमा िहसाब गदा दोहोरो ितवादीले पाएको .८,४४६।- समेत गरी ितवादीले
हन जाने ह छ । यसकारण बकबाट िझके कोम ये जाँच अविधमा तलब भ ा एवम् अ य सिु वधाको रकम
मिणपाल कलेजमा ितरेको रकम कटाउँदा ितवादीसँग गरी ज मा .१५,८९,९०६।- मौि क आय ा
जाँच अविधमा देिखन आउने नगद मौ दात गरको देिखने ।
.२४,५५,०००।- र छोराह को पढाई खचको लािग
ितवादीले माणमा पेस गरेको Australian
मिणपाल कलेजमा ितरेको .२६,८०,०००।- गरी Development Scholarships-Bfzma Deb
ज मा .५१,३ ५,०००।- ितवादीले ोत पिु
Deep AusAID ID 100013207 Date: 20
गनपन
July 2005 को प बाट ितवादीले अ ेिलयाको
ु स पि एवम् खचको िबगोमा िहसाब गनपन
ु
देिखन आउने ।
अ ययनको अविधमा ३६,९५६ अ ेिलयन
आरोपप मा
२०३८
साउनदेिख डलर पाएको भ ने देिख छ । सो प ितवादीले
२०६१ असारस म तलब .९,९५,६८५।- र अनस
ु धानको ममा नै पेस गरेको भ ने पिन
भ ा .५८,९१४।- गरी ज मा तलब भ ामा देिख छ । प मा उि लिखत डलर ितवादीले ा
.१०,५४,५९९।- मा ितवादीको तलब भ ामा गरेको नभई २३,१०० अ ेिलयन डलर मा पाएको
भएको आय देिख छ । ितवादीले बयान गदा आफूले भ ने आधार कारण एवम् माण आरोपप मा उ लेख
जाँच अविधमा तलब भ ामा यित मा नभई तलब, हन सके को पाइँदैन । ितवादीले अ ेिलयामा
दगु म थान भ ा, िफ ड भ ा, दैिनक भ ा, महँगी अ ययन गदा २३,१०० डलर मा पाएको भ ने अ य
भ ा, कायालय, मख
ु भ ा, सि चत िबदाको रकम माण वादी प बाट पेस हन नसके को अव थामा
र दश खचसमेत गरी सोभ दा बढी पाएको छु भनी ितवादीबाट पेस भएको उि लिखत माणअनस
ु ारकै
िजिकर िलएको पाइ छ । आरोपप को तािलका नं. डलर ा भ ने कुरालाई नकान निम ने ।
१६ को िववरणह बाट २०६१ साल पौषस ममा भए
आरोपप मा जाँच अविधमा चपली
गरेको खचलाई िहसाबमा देखाएको हँदा मािथ िववेचना भ कालीको ९ आना ज गा िब बाट .९,०००।ग रएबमोिजम २०३८ ावण १ गतेदिे ख २०६१ साल आय ा गरको भनी सो रकमलाई ितवादीको
पौषस मको तलब भ ालाई ितवादीको आय ोतमा आयमा िहसाब गरेको पाइ छ । ितवादीले सु िवशेष
िहसाब गनपन
ु ह छ । ितवादीबाट पेस भएको अदालतमा बयान गदा सो ज गा .२,५०,०००।- मा
ेडसिहतको तलब भ ाको िववरण एवम् स बि धत िब गरेको हँदा िब बाट ा रकमलाई नै आय मा नु
कायालयह को प ह समेतको आधारमा िहसाब गदा पदछ भ ने िजिकर िलएका छन् । रिज ेसन पा रत
तलब, दगु म थान भ ा, िफ डभ ा, दैिनक भ ा, िलखतबाट उि लिखत ज गा .९,०००।- मा िब
महँगी भ ा, कायालय, मख
ु भ ा, सि चत िबदाको गरेको देिख छ । ितवादीको मौिखक कथनबाहेक सो
रकम र दश खचसमेत गरी उ जाँच अविधमा ज मा ज गा .२,५०,०००।- मा िब गरेको आिधका रक
.१५,८१,४६०।- ा गरेको भ ने देिख छ । यस माण पेस गन सके का छै नन् । अ यथा मािणत
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नभएको अव थामा िलखतमा उि लिखत मू यमा नै गणना ग रएको हँदा जाँच अविधमा सेयर िब बाट
िब गरेको मा नपु न ।
ा रकमलाई ितवादीको आयमा िहसाब गनपन
ु
नगद वाहको आधारमा नभई जाँच अविधको हन आउँछ । ितवादीले माणमा पेस गरेको नेपाल
आधारमा ोत खल
ु ेको र नखल
ु ेको आय ययको मच ट बिकङ ए ड फाइना स िलिमटेडको िमित
िहसाब गदा ख रद गरेको रकमलाई स पि आजनको २०६२।१।३० को प अनस
ु ार बोनस सेयरसमेत
ययमा िहसाब ग रएको हँदा िब को रकमलाई ितसेयर .१९२५।- का दरले ६५ िक ा सेयर िब
आयमा िहसाब गनपन
ु हन आउँछ । घरज गा कर गरेको भ ने देिखएबाट जाँच अविधमा ितवादीले सेयर
िनधारणको योजनको लािग कर कायालयले गरेको िब बाट .१,२५,१२५।- मौि क आय ा गरेको
मू याङ् कनलाई िब को मू य मा न िम दैन । सो देिखन आउने ।
घर ज गा िब बाट ितवादीले .१६,००,०००।ितवादीले जाँच अविधमा काठमाड को
ा गरेको भ ने त ययु माणको अभावमा पा रत भीमसेनगोलामा ज मा २४८५ वगिफटको अढाई
िलखतमा लेिखएको मू य .४,५७,५०००।- लाई तलाको घर एक र क ितपरु को लायकुमा २२४५
नै िब गरेको मू य मा नपु न ह छ । यसकारण वगफुटको दईु तलाको घर िनमाण गरेको भ ने
जाँच अविधमा घरज गा िब बाट ितवादीले ज मा आरोपप बाट देिख छ । यसैगरी ितवादी
.४,६६,५००।- स म आय ा गरेको भ ने देिखने । िव णक
ु ु मारीले दानबहादरु बाट २०४४ सालमा हालैको
जाँच अविधमा सनु ख रद गरेको रकमलाई बकसप बाट ा गरेको ज गामा घरसमेत भएको भ ने
मािथ िववेचना ग रएबमोिजम स पि आजनमा िहसाब ितवादीको िजिकर छ । सो ज गामा ११८८ वगिफटको
ग रएको हँदा सोही अविधमा सनु िब बाट ा भइु तँ ले घर भएको भ ने ितवादीले माणमा पेस गरेको
गरेको रकमलाई ितवादीको आयमा िहसाब गनपन
कर कायालय, पोखराले आिथक वष २०५२।५३ मा
ु
भएको हँदा जाँच अविधमा सनु िब बाट ितवादीले गरेको घरज गा कर िनधारण आदेशको ितिलिपबाट
.८,८०,०००।- आय ा गरेको देिखन आउने ।
देिख छ भने िमित २०५२।४।५ को पा रत िलखतबाट
सिु नल फिनिसङ से टरबाट ितवादीले जाँच पिन सो ज गामा घरसमेत रहेको देिख छ । सो घर
अविधमा .७,९९,३३२।- नाफा ा गरेको र सोही ितवादीले ज गा ा ग रसके पिछ बनाएको भ ने
अविधमा सनु ील फिनिसङ से टरबाट ितवादीले आरोप प बाट देिखँदनै । यसबाट ज गा ा गदाको
लगानी गरेकोम ये .२,९५,०००।- पज
ुँ ी िझके को अव थामा नै सो ज गामा उि लिखत घरसमेत रहेको
भ ने कुरा वादी वयम्ले आरोपप मा वीकार गरी मा नपु न हन आउने ।
आयमा िहसाब गरेको देिख छ । सो रकमका स ब धमा
पोखराको पूरै घरबाट २०४५ साल
ितवादीले अ यथा भ न सके को पाइँदैन । यसकारण वैशाखदेिख २०४९ वैशाखस म ितमिहना
जाँच अविधमा ितवादीले सिु नल फिनिसङ से टरबाट
.८,०००।- का दरले र २०४९ जेठदेिख २०५२
नाफा र पज
ितमिहना
.९,०००।- दरले
ुँ ी िफता गरी ज मा .१०,९४,३३२।- आषाढस म
मौि क आय ा गरेको देिखने ।
.७,३४,०००।-, काठमाड को अढाई तला घरम ये
आरोपप बमोिजम ितवादीले निबल बकको डेढतला घरबाट २०४७ वैशाखदेिख २०६१ पौषस म
सेयर ख रद गन गरेको लगानी .३,०००।- लाई मािसक .१०,०००।- दरले .१७,७०,०००।- र
मािथ िववेचना ग रएअनस
ु ार ितवादीको स पि मा क ितपरु को भइु तँ ला २०५३ वैशाखदेिख र पिहलो तला
31

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, जेठ - १
२०५५ वैशाखदेिख २०६० वैशाखस म िततला
का क पाकोटमा ितवादीले ४ रोपनी
मािसक .५,०००।- का दरले .७,३०,०००।- समेत खेतीयो य ज गा िमित २०४४।३।२ मा ख रद गरी
गरी जाँच अविधमा घर भाडाबाट .३२,१४,०००।- २०६०।२।२२ मा राजीनामा गरी हक ह ता तरण
आय ा गरेको भ ने ितवादीको िजिकर छ । गरेको देिख छ भने काठमाड िसतापाइलामा
ितवादीको प रवार सं यालाई हेदा काठमाड को २०५२।८।२६ मा २ रोपनी खेतीयो य ज गा िमित
घरको अढाई तलाम ये डेढतला आ नो प रवारले २०६०।२।२८ मा िब गरेको देिख छ । यसैगरी
योग गरी एक तला र पोखरा तथा क ितपरु को पूरै बिदयाको ढोडरीमा २०४९ जेठमा ५-१८-५ िबगाहा
घर भाडामा लगाउन स ने अव था रहेको देिखँदा र २०५१ भा मा ०-४-१ िबगाहा गरी ज मा ६-२घर भाडामा लगाई यसबाट आय ा गरेको भ ने ६ खेतीयो य ज गा ख रद गरी िमित २०६०।३।१६
ितवादीको िजिकरलाई अ यथा मािणत गन सिकने मा राजीनामा गरी हक ह ता तरण गरेको
ि थित पिन नदेिखने ।
देिख छ । उि लिखत ज गाह बाट आफूले जाँच
घर मू याङ् कन ितवेदनबाट काठमाड को अविधमा .२६,५६,४८९।- कृिष आय ा गरेको
घर २०४६ सालमा बनेको देिखँदा २०४७ भ ने ितवादीको िजिकर छ । ज गाको उ पादन ज गाको
सालदेिख मा पोखराको घर भाडामा लगाएको उवराशि , िबउिवजन मलखाद, िसचाइँसमेतमा िनभर
मा नु पन ह छ । पोखराको घरभाडा सरदर मािसक गन भएको हँदा येक सालको कृिष आय यित नै ह छ
.८,०००।- िहसाब गदा २०४७ सालदेिख २०५२ भनी यिकन गदा स बि धत कृिष िवकास कायालयको
असारस मको घरभाडा .५,०४,०००।- हन प समेतको आधारमा यिकन गनपन
ु ।
आउँछ । क ितपरु को घरको मू याङ् कन ितवेदनबाट
ज गाको कृित र स बि धत कृिष िवकास
भइु तँ ला २०५२ सालमा र पिहलो तला २०५४।५५ कायालयको प समेतलाई म यनजर रा दा
मा बनी तयार भएको भ ने देिख छ । भइु ँ तलाको सरदर ितरोपनी .१,०००।- र ित िबगाहा
२०५३ सालदेिख र पिहलो तलाको २०५५
.१५,०००।- स म कृिष आय बचत हन स ने मा दा
सालदेिख िततला मािसक .५,०००।- का दरले यायोिचत अनमु ान हने देिख छ । यस िहसाबबाट
िब गनभु दा पिहले २०६० वैशाखस म भाडामा उि लिखत खेतीयो य ज गा ितवादीह को हकमा
लगाएको भ ने ितवादीको िजिकर छ । येक तलाको आई ितवादीह को नाममा रहेको अविधस ममा
सरदर मािसक .४,०००।- का दरले भाडा लागेको ितवादीले कृिषबाट ज मा .१२,३७,०००।- स म
मानी भइु तँ ला २०५३ साल वैशाखदेिख र पिहलो तला आय ा गरेको मा न सिकने ।
२०५५ ावणदेिख िहसाब गदा क ितपरु को घरभाडा
आरोपप मा दाबी िलएका घर बनाउँदा र ज गा
.५,३६,०००।- हन आउँछ । यसैगरी काठमाड ख रद गदा िपता टीकाराम अिधकारीबाट पटकपटक
भीमसेनगोलाको घर सरदर मािसक .७,०००।- का गरी ज मा .३,००,०००।- ा गरेको भ ने
दरले घरभाडा लागेको मानी िहसाब गदा २०४७ देिख ितवादीको िजिकर छ । आरोपप मा ज गा ख रद गदा
२०६१ पौषस मको .१२,३९,०००।- आउँछ । र घर िनमाण गदाका अव था नपगु रकम ितवादीको
अतः ितवादीले जाँच अविधका घरभाडाबाट ज मा िपताबाट ा गरेको कुरालाई वीकार गरेको
.२२,७९,०००।- स म मौि क आय ा गरेको पाइ छ । नपगु रकम िपताबाट ा गरी ख रद गरेको
भनी अनमु ान गनपन
ज गा र िनमाण गरेको घरको भागलाई ितवादीको
ु देिखन आउने ।
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ोत खल
ु ेको स पि मानेको पिन पाइ छ । तर के कित परेको कुनै चल अचल स पि आजन गरेको भ ने
रकम ा गरेको भनी आरोपप मा रकम खल
ु ाएको भने पिन देिखँदैन । यस ि थितमा उि लिखत घरज गा
पाइँदैन । ितवादीका अंिशयारह का बीचमा अंशब डा िब को िलखतमा लेिखएको रकमलाई ितवादीको
हँदा अ य दाजभु ाइह भ दा ितवादीले कम ज गा आय ोत कायम गरी आरोपप मा उि लिखत चल
अंशमा पाएको भ ने आघारमा ितवादीले िपताबाट अचल स पि मा खच भएको भनी मा न िम ने
रकम पाएको भ ने त यलाई नकान स ने अव था नदेिखने ।
पिन रहेन । अत: ितवादीले िपताबाट पाएको भनेको
कुनै पिन
यि लाई
ाचारको
उ रकमलाई अ यथा भ न सिकने ि थित नदेिखँदा कसरु अ तगत सजाय गनको लिग ाचार गरेको हो
सो रकमलाई पिन ितवादीको जाँच अविधको वैध भ ने िववादरिहत त रकाले पिु हनपु दछ । जहाँस म
मौि क आयमा सामेल ग रनपु न ।
बदिनयतपूवक कामकारबाही भएको हो भ ने त य
आरोपप मा ितवादीह ले दाइजो पेवा वत माणह बाट पिु हँदनै तबस म ाचारको
नपाएको वा पाउन स ने आिथक ि थित नरहेको कसरु अ तगत सजायभागी ब नु पन हँदैन । “ ाचारको
भनी प खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । ितवादीह को कसरु कायम हनको लािग सरकारी हािन नो सानी गन
माइतीको आिथक ि थित नाजक
ु सािबत गरी िनजह ले मनसायबाट आफूले यसबाट के ही िलनु खानु गन
दाइजो पेवा पाउन स ने ि थित नै नरहेको भनी वादी िनयत र मनसाय राखेर खच अपारदश पमा गरी
प ले आरोपप मा खल
ु ाउन नसके को अव थामा र यसबाट आफूले समेत िलनु खानु गरी आिथक लाभ
िनज ितवादीह ले दाइजो पेवा पाएको भ ने खास िलने उ े य भएको वा िलएको, खाएको वा बदिनयत
िलखत माणसमेत हा ो सामािजक प रवेशअनस
ु ार राखेको ट देिखनु पन ।
स भव नहने भएको हँदा याियक अनमु ान गनपन
जाँच अविधमा तलब भ ाबाट
ु ।
आफूले जाँच अविध अथात् िमित
.१५,८९,९०६।- िवदेश
मणबाट बचत
२०६०।२।२२, २०६०।२।२८ र २०६०।३।१६ .९,३३,०९५।- ज गा िब बाट .४,६६,५००।मा दाङ ढोढरीको ज गा, क ितपरु को घरज गा, सनु िब बाट .८,८०,०००।- सनु ील फिनिसङ
िसतापाइलाको ज गा र का क पाकोटको ज गा से टरको मनु ाफा र पज
ुँ ी िफताबाट .१०,९४,३३२।िब गरी ज मा .५२,८६,५००।- ा गरेको भ ने सेयर िब बाट .१,२५,१२५।- घरभाडाबाट
ितवादीको िजिकर छ । सो घर ज गाको रकम िलई िब
.२२,७९,०००।- कृिष आयबाट .१२,३७,०००।गरेको नभई लक
ृ .३,००,०००।- पेवा दाइजोबाट
ु ाउने िछपाउने उ े यले िलखत पा रत िपताबाट ा पैतक
गरी हक ह ता तरण गरेको मा हो भ ने वादीको दाबी
.२,००,०००।- गरी ितवादीले जाँच अविधमा
छ । ितवादीका िजिकरबमोिजमको कजा रकमलाई ज मा .९१,०४,९५८।- मौि क आय ा गरेको,
आयमा कायम गन निम ने भनी मािथ नै िववेचना गरी यसबाट ितवादीले जाँच अविधमा आजन गरेको कूल
सिकएको छ । आरोपप बाट र ितवादीको बयान चल अचल स पि एवम् खच .९३,०५,७७२।िजिकरबाट समेत उि लिखत घरज गा िब को रकम म ये .२,००,८१४।- अथात् कुल स पि एवम्
ितवादीको सँगसाथमा रहेको वा घरज गा िब पिछ खचको क रब दईु ितशत स पि को स म मौि क
बकमा ज मा गरेको भ ने देिखँदैन । यसैगरी घरज गा आय पिु हन सके को नपाइने ।
िब गरेपिछ सो रकमबाट अनस
ितवादीले आ नो ोतमा िजिकर िलएका
ु धानको दायरािभ
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के ही रकमह लाई खास माणको अभावमा ोतमा आन द शाही िव. भूिमसधु ार यव था म ालय,
गणना गन नसिकएको, ितवादीको िजिकरभ दा कम मालपोत कायालय, तनहँ, दमौलीसमेत
हने गरी याियक अनमु ानमा आय कायम ग रएको,
िनवेदकले दाबी गेरको तनहँ िज ला िभमाद
लामो समयस म गरेका वैध आय एवम् खचको गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २(ग) िक.नं. ४६ िक.नं.
आिधका रक े ता रा न नसिकने र रा नपु न कानूनी े.फ. १३-१५-०, ४७ को े.फ. ५-७-१० िक.नं. ४८
यव थासमेत नभएको अव थामा ज मा स पि को को े.फ.१-१५-२-३ िक.नं. ४९ को े.फ. ०-१४क रब दईु ितशतस मको स पि एवम् खचको २-२ िक.नं., ५० को िक.नं., ५१ को े.फ.१२आय ोत पिु हन नस नल
ु ाई ाचार िनवारण २-३ िक.नं., ५२ को ेफ. १-९-४-३ िक.नं., ५३
ऐन, २०५९ को दफा २० अनस
ु ार वैध आय ोतको को े.फ.४-८-० लगायतका ज गाह ी भगवती
अनपु ातमा अिम दो र अ वाभािवक स पि आजन मि दर, ी नारायण मि दर, ी महादेव मि दरको
गरी उ च जीवनयापन गरेको मानी कसरु ठहर गन पूजा, पव चलाउन, पाटी पौवा संर ण गनकै िनिम
कानून एवम् यायसङ् गत हने नदेिखई िवशेष अदालत, त कालीन ी ५ सरु े बाट लालमोहर बकस भएका
काठमाड बाट ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट ज गाह हन् । गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा
सफाइ पाउने ठह याई गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा १९(क) मा िनजी गठु ीका गिु ठयारह ले गठु ीको लगत
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत तोिकएबमोिजमको ढाँचामा सं थानमा िदनपु न कानूनी
हन नसिकने ।
यव था हँदा िवप ीसँग िनजी गठु ीको लगत नभएको र
तसथ, िववेिचत आधार, कारण र यस सं थानमा पिन नरहेको हँदा राजगठु ीअ तगतको
माणसमेतबाट ितवादी वामदेव दीप अिधकारीले गठु ी तैनाथी ज गालाई िनजी गठु ी भनी दूिषत मनसाय
वैध आय ोतको अनपु ातमा अिम दो र अ वाभािवक िलई राजगठु ीको स पि लाई हात पानकै िनिम दाबी
स पि आजन गरेको पिु हन नआएको हँदा िनज िलएको देिख छ । तसथ मािथ उ लेख गरेअनस
ु ार
ितवादी वामदेविदप अिधकारीले दाबीबमोिजमको यस सं थानको कुनै पिन कायबाट रट िनवेदकको
कसरु गरेको नठहरी सफाइ पाउने ठह याई िवशेष संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात नपरेको र
अदालत काठमाड बाट िमित २०६४।४।२६ मा भएको यस गठु ी सं थानलाई यथ बनाई रट िनवेदन
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िदनु पन औिच यसमेत नहँदा रट िनवेदन खारेज गरी
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
झठु ा दाबीबाट फुसद िदलाई राजगठु ीको स पि लाई
क यटु र: अिभषेककुमार राय
संर ण ग रपाउँ भ ने िवप ीह गठु ी सं थान के ीय
इित संवत् २०७४ साल पस
कायालय, काठमाड को र मालपोत कायालय, तनहँको
ु २ गते रोज १ शभु म् ।
छु ाछु ै िलिखत जवाफ देिखन आउने ।
इजलास नं. ६
िनवेदक आन दराज शाहीले सव च
अदालतबाट िमित २०२६।३।१० मा भएको
१
फै सलाबमोिजमको ज गा दा.खा. ग रपाउँ भनी िमित
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी २०५४।१२।३१ मा िदएको िनवेदन हालस म कुनै
सारदा साद िघिमरे, ०७४-WO-००४२, परमादेश, कारबाही नभएकोले तामेलीमा रहेको िमिसल जगाई
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तनहँ िज ला िभमाद गा.िव.स. वडा नं. २(ग) िक.नं. कोमलनाथ आ ेय िव. बढुवा िसफा रस सिमित, नेपाल
४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ का ज गाह म िव ुत् ािधकरण कायालय, काठमाड समेत
िनवेदकको नाममा दा.खा. गरी पाउन फै सलाअनस
िनवेदकले
ि भवु न
िव िव ालय
ु ारको
कारबाही ि या अगािड बढाई पाउँ भनी मालपोत इि जिनय रङ अ ययन सं थानबाट स चािलत
कायालयमा २०६६ सालमा िनवेदन िदएको देिखने । M.Sc. in Information and Communication
पनु रावेदक / वादी िजं. जु राज शाही िवप ी / Engineering काय मबाट २०६२ सालमा
ितवादी सज
ु र न नेवारसमेत भएको गठु ीको आय ता नातको र तहको उपािध ा त गरेको स दभमा हेदा,
िदएन िदलाई पाउँ भ ने मु ामा यस अदालतबाट िमित ि .िव.िव. इि जिनय रङ अ ययन सं थान, पु चोक
२०२६।०३।१० मा उ ज गा हक बेहक गरी गरेको या पस, इले ोिन स तथा क यटु र इि जिनय रङ
माल र गो ाराको फै सला बदर हने ठहरी फै सला भएको िवभागबाट िनवेदक कोमलनाथ आ ेयले अ ययन
देिखयो । िनवेदकको उ िमित २०५४।१२।३१ मा गरेको शोधकाय (Thesis Work) Analysis
िदएको िनवेदनउपर मालपोत कायालयबाट हालस म on Performance Implementation Issues
पिन कुनै कारबाही ि या अगािड बढाएको नदेिखने । of TOD Meter (Time-of-day) इलेि कल
अतः िनवेदकले िमित २०६६।०९।२७ मा इि जिनय रङसँग समेत स बि धत िवषय रहेको भनी
तामेलीमा रहेको िमिसल जगाई फै सलाअनस
ु ारको उ अ ययन सं थानको िमित २०६९।११।१६ को
कारबाही अगािड बढाई पाउँ भनी िदएको िनवेदनमा प बाट देिख छ । यसरी िनवेदकको बढुवा हने सेवा
िवप ी मालपोत कायालय, तनहँमा द.नं. ८२४३ समूहसँग स बि धत िवषयमा िनवेदकले अ ययन गरेको
िमित २०५४।१२।३१ मा दा.खा. दता ग रपाउँ नातको र तहको शैि क उपािधलाई सेवा समूहसँग
भनी िदएकोमा हालस म काया वयन नभएको भनी स बि धत शैि क यो यता होइन भ ने िवप ीह को
उ लेख भएको र िवप ी मालपोत कायालय, तनहँको िलिखत जवाफ तकसङ् गत र उपयु नदेिखने ।
िलिखत जवाफबाट यी िनवेदकले िदएको उि लिखत
रट िनवेदक िवप ी नेपाल िव तु ् ािधकरण
िनवेदनह उपर के कारबाही भएको छ, सो स ब धमा बढुवा िसफा रस सिमितको िमित २०७१।८।१६ को
के ही उ लेख नै नभएको देिखएकोले िनवेदकले िदएको िसफा रस तथा िमित २०७१।९।१८ को िनणयअनस
ु ार
ज गा दतास ब धी िनवेदनउपर कानूनबमोिजम जे, ािविधक सेवा, इलेि कल समूहको तह ८ सहायक
जो बु नु पन हो बझ
ु ी िनवेदनको टुङ्गो लगाउनु भनी ब धक (इलेि कल) पदमा जे ताको हकमा बढुवा
िवप ी मालपोत कायालय, तनहँको नाममा परमादेशको िसफा रस सिमितको िनणय िमित २०७१।०८।१६
आदेश जारी हने ।
देिख र तलब भ ाको हकमा कायभार स हालेको
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
िमितदेिख लागू हने गरी बढुवा गरी उ पादन
क यटु र: म जु खड् का
िनदशनालयअ तगत उ पादन िवकास िवभागमा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् । पद थापन ग रएको नेपाल िव तु ् ािधकरणको च.नं.
२
७२०४ िमित २०७१।९।१८ को प बाट देिख छ । यी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी िनवेदक इलेि कल समूहको तह ८ सहायक ब धक
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०५५२, उ ेषण, (इलेि कल) पदमा बढुवा भइसके को देिखएकोले
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िनवेदन माग दाबीबमोिजम आदेश जारी गरी रहनु जबरज ती करणी, रामबहादरु गु ङ िव. नेपाल
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सरकार
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
ितवादी रामबहादरु गु ङले अनस
ु धान
क यटु र : म जु खड् का
अिधकारी तथा सु अदालतमा आरोिपत कसरु मा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् । इ कार रहेको र िनजको इ कारी बयान समथन गरी
३
िनजको सा ी टजन गु ङ र माया तमु गु ङले बकप
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी गरेको देिखए पिन पीिडत २०६८ एस बसौलाले
सारदा साद िघिमरे, ०७१-WO-०२८८, उ ेषण, मौकामा कागज गदा िमित २०६८।८।२९ गते साँझ
नवल िकशोर यादव िव. लिु बनी िवकास कोष, धान िनज आफू भएको भा सा कोठामा आई मलाई समाती
कायालय, लिु बनी, प देहीसमेत
मैले लगाएको क खोली भइु मँ ा सतु ाई करणी गरेका
िनवेदक िवप ी लिु बनी िवकास कोष पदपूित हन् । मेरो योिनिभ िनजले िलङ् ग िछराएका हन् ।
सिमितको िमित २०७३।९।४ को िनणयअनस
ु ार सोही म न कराउन ला दा मेरो मख
ु हातले ब द गरेका
िमितबाट लागू हने गरी लिु बनी िवकास कोष कमचारी िथए । िनजले करणी गद रहेको अव थामा घरबािहर
सेवा, सत तथा सिु वधास ब धी िविनयमावली, २०५८ दाजु आमा बोलेको सनु ेपिछ िनज उठी आ नो
( थम संशोधन २०६४) को ४.२३क र ४.२३ख मा कपडा लगाउँदै भागेका हन् । यसपिछ आमाले
िवशेष बढुवाको यव था भएबमोिजम बढुवा हनभु एको तातोपानी तताई मलाई नहु ाई िदई तेल तताई योिनमा
र ऐ.ऐ. िविनयमावलीको ३.२१ अनस
ु ार कायका रणी रािखिदनु भएको हँदा दु न कम भएको हो भ नेसमेत
सिमितबाट िमित २०७३।१०।०६ मा अनमु ोदन अनस
ु धानको ममा य गरेको आ नो भनाइलाई
भएको भ ने िनवेदकले पेस गरेको लिु बनी िवकास समथन गद आफूलाई िनज ितवादीले जबरज ती
कोषको च.नं. ७९ िमित २०७३।१०।१० को प बाट करणी गरेका हन् भनी बकप गरेको देिख छ । मौकामा
देिख छ । यी िनवेदक क यटु र अिधकृत (िवशेष) जाहेरी िदने जाहेरवालाको बकप र मौकामा बिु झएका
ािविधक पदमा बढुवा भइसके को देिखएको र मािनसह रमेशच हडखले, भगवती हडखले
िविनयमावलीबमोिजम िनवेदकको थायी सेवा अविध समेतले मौकामा भएको कागजलाई समथन गरी
नपगु क
े ो कारणबाट िनजलाई अिधकृतको बढुवामा ग रिदएको बकप समेतले ितवादीको इ कारी बयान
समावेश नगराइएको देिखएकोले रट िनवेदकको खि डत भएको पाइ छ । पीिडत नाबािलकाले झु ा
मागदाबीको स ब धमा अब आदेश जारी गन िनरथक दोष लगाउनु पनस मको प यारला दो आधार कारण
हने हँदा िनवेदन मागदाबीबमोिजम आदेश जारी गरी ितवादीले खल
ु ाउन सके को नपाइने ।
रहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ततु मु ामा पीिडत बािलकाको उमेर १२
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
वषको भ ने देिख छ । तसथ, ितवादी रामबहादरु
क यटु र: म जु खड् का
गु ङले जबरज ती करणी गरेको त य पिु हन
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् । आएको देिखँदा िनज ितवादीलाई जबरज ती
४
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम १०(दश) वष
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कै द र पीिडतलाई .१,००,०००।- (एक लाख)
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०८१५, ितपूित भराउने गरी भएको सु तनहँ िज ला
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अदालतबाट िमित २०७०।५।१६ मा भएको फै सला िु ट हन पगु ेको भए हामी मा ाथ छ । स मािनत
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट अदालतको अ त रम आदेशलाई िशरोधाय गरेर यस
िमित २०७१।३।३ मा भएको फै सला मनािसब नै िव विव ालयले आदेशको काया वयन गरेको छ भ ने
देिखन आउने ।
िव ास स मािनत अदालतलाई िदलाउन चाह छ
अतः िववेिचत आधार र कारणह
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखएकोले
समेतबाट ितवादी रामबहादरु गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, िनवेदकको माग दाबीअनस
ु ार िवप ीह लाई
जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. १० (दश) अदालतको अवहेलनामा सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदन
वष कै द सजाय गरी िनजबाट ऐ. महलको १० नं. मागदाबी पु न नस ने ।
बमोिजम .१,००,०००।- (एक लाख) पीिडतलाई इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
ितपिू त भराइिदने ठह याएको सु तनहँ िज ला क यटु र: म जु खड् का
अदालतको िमित २०७०।५।१६ मा भएको फै सला इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज १ शभु म् ।
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट
िमित २०७१।३।३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
इजलास नं. ७
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
क यटु र: म जु खड् का
ह रकृ ण काक , ०७२-CR-०७५१, कत य यान,
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
नेपाल सरकार िव. रामे र महतो िवरबहादुर कामी
५
वयम् ितवादी वीरबहादरु कामीले
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम बयान
काशमान िसंह राउत, ०७२-MS-००२०, गदासमेत आफूले हार गरेको काठको दािबलोको
अवहेलना, अ जला े िव. काठमाड िव विव ालय, चोटबाट मतृ क खड् कबहादरु को मृ यु भएको कुरालाई
धुिलखेल, का ेपला चोकसमेत
वीकार गरेको देिख छ । जाहेरवालाले मतृ क
िवप ीह काठमाड िव विव ालयसमेतले खड् कबहादरु कामीलाई ितवादी वीरबहादरु कामीले
आदेश काया वयननको िसलिसलामा स मािनत भात चलाउने दािबलोले टाउकोसमेतमा हा दा सोही
अदालतको अनादर हने, यसको ग रमामा ठे स पु ने चोटबाट िनजको मृ यु भएको हो भनी जाहेरी बेहोरा
र पु याउने गरी हामीबाट जानी जानी कुनै काम भए समथन गरी बकप गरेको देिख छ । ितवादीले भात
गरेको छै न । अ त रम आदेशको काया वयन गन पकाउने दािवलाले टाउकोमा िहकाएको कारण मतृ क
पिु नत उ े यसिहत हामीबाट भएका काममा अ त रम खड् कबहादरु को मृ यु भएको हो भनी भवु न िसं कामीले
आदेशिवपरीत स मािनत अदालतको अनादर हन मौकामा गरेको कागजलाई समथन गरी अदालतमा
स ने ित हामी सजग र सतक छौ ँ । हामीले यस समेत बकप गरेको देिख छ । भात चलाउने काठको
आदेशको भावना र ममलाई आ मसात गरेका छ भ ने दािबलो बरामद भई सोलाई ितवादीले सनाखत
लागेको छ र आदेशअनु प भएको काममा हामीबाट ग रिदएसमेतका िमिसल संल न माणबाट ितवादी
कुनै ग ती गरेको भ ने हामीलाई लागेको छै न । वीरबहादरु कामीले भात चलाउने काठको दािबलोले
व छ भावनाले आदेशको पालन गदागद नजानी कुनै मतृ कको टाउकोसमेतमा हार गरेको चोटबाट मतृ क
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खड् कबहादरु को मृ यु भएको कुरा िनिववाद पमा पिु
हन आउने ।
इजलास नं. ८
मतृ क तथा ितवादी िववाह उ सवमा र सी
सेवन गरी नसामा रहेको, दवु ै सा खै दाजभु ाइ रहेका,
१
दवु ैबीच पूव रसइवी नरहेको त काल िववाद उठी मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी
ितवादी वीरबहादरु कामीले मतृ क खड् कबहादरु िव व भर साद े , ०६७-CI-००९४, िनणय बदर
कामीलाई भात चलाउने काठको दािबलोले हार हक कायम, अिनलकुमार पा डे िव. गोिव दबहादुर
गरेको चोटबाट मतृ क त कालै मरेको कुरा पिु भएको िचपालु
देिखन आयो । यानस ब धी महलको १३(३) नं.
तेरो मेरोको खडा भएको िववािदत ज गा
को कसरु कायम गरी सजाय गनको लागी पूव रसइवी पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०५६।११।१६
रहेको, यान मान पूवतयारी योजना रहेको र जोिखमी को फै सलाअनस
ु ार हक बेहक कायम गरी याउनु
हितयारले हार गरेकोज ता त वह रहेको कुरा भनी दवु ै प लाई सनु ाउनु पनमा नसनु ाई अदालतको
िनिववाद पिु हनपु नमा िववाह समारोहमा िववाद फै सलाको ममिवपरीत मालपोत कायालय, लिलतपरु ले
भई त काल उठेको रसका कारण आ नो सहोदर एकतफ पमा ितवादी अिनलकुमार पा डेका
भाइलाई घटना थलमै रहेको काठको दािबलोले नाउँमा दता गन गरी िमित २०६१।१२।८ मा िनणय
हार गदा त कालै ड बरहादरु को मृ यु भएको कुरा गरेको देिखँदा सो िनणय वतः दिू षत भई बदर हने
िमिसल माणबाट देिखएको अव थामा ितवादी देिखन आउने ।
वीरबहादरु कामीबाट भएको उ काय मल
मालपोत कायालयको दूिषत िनणयले िसजना
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको १३(१) नं मा उि लिखत गरेको बा यतावश हक कायमतफ गरेको िफरादको
कानूनी यव थाले समेट्न स ने कृितको नभई आधारलाई मा अदालतमा वेश ग रसके को भनी
यानस ब धीको १४ नं. मा विणत यव था अनु पकै स झन िमलेन । दूिषत िनणयबाट िसिजत अ य स पूण
देिखँदा िनजलाई यानस ब धीको १३(१) नं. कामकारबाही दूिषत नै हने हँदा मालपोत कायालयको
बमोिजम सजाय हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको िमित २०६१।१२।०८ को िनणय बदर गनसमेत
पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
वीरबहादरु कामीलाई मल
पनु रावेदन सु ने अदालतले याय शासन
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द हने ठहर ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) मा उि लिखत अिधकार
गरी भएको सु दैलेख िज ला अदालतको िमित त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले मु ामा
२०७१।८।८ को फै सला सदर गन गरी भएको ठह याउनु पन सँग स बि धत माणह बु न
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०७२।२।३२ छुटाएको अव थामा आकिषत हने देिख छ भने उ
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दफा १४(घ) त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले
इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
मु ामा िनणय गनपन
ु के ही ह मा िनणय नगरेको
क यटु र: च ा ितम सेना
अव थामा पनु ः िनणय गनु भनी त लो अदालत,
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभु म् । िनकाय वा अिधकारी कहाँ पठाउने स दभमा आकिषत
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हने देिखने ।
सरु जकुमार प रयारले मतृ कलाई कुटिपट गरेको भनी
मालपोत कायालय, लिलतपरु ले िववािदत िकटानी जाहेरी िदए पिन अदालतसम बकप गदा
ज गा दता गन स ब धमा स बि धत माणह बु न मतृ कलाई ितवादी सरु जकुमार प रयारले कुटिपट
छुटाएको अव था नभई िववािदत ज गामा तेरो मेरो गरेको भनी िकटानी बकप नगरी गोरखबहादरु
को िववाद भई हकबेहकको खडा भएको अव था के .सी. र रातो कामीले भनेअनस
ु ार यी ितवादी
िव मान रहेको देिख छ । यसरी हकबेहकको खडा सरु जकुमार प रयारले मतृ कको हात समाउने काय
भएको अव थामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित गरेको सनु ी थाहा भएको भनी बेहोरा उ लेख गरेको
२०५६।११।१६ मा हकबेहकमा सनु ाउनु भनी भएको पाइयो । यसबाट जाहेरवालाले ितवादी सरु जकुमार
फै सलाअनस
ु ार मालपोत कायालय, लिलतपरु ले प रयारउपर घटनाबारे आफूले देखी जानी िकटानी
हकबेहक कायम गरी याउनु भनी दवु ै प लाई सनु ाउनु पमा जाहेरी िदएको नभई अ ले भनेअनस
ु ार जाहेरी
पनमा नसनु ाई िववािदत ज गामा दाबी गन एउटा प को िदएको देिखयो । यसरी जाहेरवालाको मौकाको जाहेरी
नाममा दता ग रिदने िनणय गरेको अव था िव मान बेहोरा र िनजको अदालतसम को बकप बेहोरा एक
हँदा मालपोत कायालय, लिलतपरु को िनणय बदर आपसमा बािझएको देिखन आउने ।
गरी हक बेहकतफ सनु ाउनु भनी पनु ः िनणयका लािग
च मिदद भिनएका गोरखबहादरु के .सी.
मालपोत कायालय, लिलतपरु मा पठाउने गरी भएको ले अदालतसम बकप गदा घटनाबारे देखेका
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला मनािसब भिनएका यि ड डे वलीले मौकामा कागज गदा िमित
नै देिखने ।
२०७०।८।२ गते साँझ म आदश मा.िव.मा िथएँ । ने
अतः िववेिचत त य, आधार र कारणसमेतबाट वली, रातो कामी, स देश भ ने गोरखबहादरु के .सी.
वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु लिलतपरु िज ला समेत आई रहेको वडा के को एजे ट काड छोडी ने
अदालतबाट िमित २०६५।११।५ मा भएको फै सला वलीसमेत एजे ट काड िलई घे मा ा.िल.मा पु याउन
उ टी भई मालपोत कायालय, लिलतपरु को िनणय जाँदा बाटोमा बसेका कणबहादरु म ल, िनमल
बदर गरी हकबेहकमा सनु ाउनस
ु मेत भनी मालपोत म ल, शिशराम नेपाली, सरु ज प रयार, पहलिसंह
कायालय, लिलतपरु मा पठाइिदने ठह याई पनु रावेदन प रयारलगायतका मािनसले ढुङ्गा मढु ा गदा ने बहादरु
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।३।१० मा भएको वली, कणबहादरु नेपाली, धनबहादरु िव.क., न दराम
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
सनु ार घाइते भएका भनी बेहोरा लेखाएको पाइने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा ढुंगाना
ड ड वलीले गोरखबहादरु के .सी.ले भने
क यटु र: हकमाया राई
ज तो सरु ज प रयारसमेतले मतृ कलाई समातेको
इित संवत् २०७५ साल काि क १९ गते रोज २ शभु म् । भनी बेहोरा उ लेख नगरी िनज ितवादी सरु ज
२
प रयारसमेतले ढुङ्गा मढु ा हार गरेको भिन उ लेख
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादरु गरेबाट दवु ैजनाको भनाइ एकआपसमा िमलेको
के .सी., ०७४-CR-०६६५, कत य यान, नेपाल देिखएन । साथै ड ड वलीले मौकामा गरेको कागजलाई
सरकार िव. सुरजकुमार प रयार
अदालतमा आई बकप गरी पिु गनसमेत सके को
जाहेरवालाले मौकामा जाहेरी िदँदा ितवादी पाइएन भने गोरखबहादरु के .सी.ले अदालतसम
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बकप गदा घटनाबारे देखेका भिनएका अ य यि ह
मतृ कलाई कुटिपट गरे भिनएको बेहोरा झठु ा हो भनी
वु के .सी., मिनराज वटाला, धनबहादरु िव.क.को तथा अका मौकामा कागज गन कणबहादरु नेपालीले
मौकाको कागजसमेत भएको नपाइने ।
ततु घटनामा यी ितवादीको संल नता िथयो
घटना िववरण कागज गन रातो कामीले भनी नाम िकटानी गरी कागज बेहोरा नगरेको र
मौकामा कागज गदा कणबहादरु म ल र िनमल म लले अदालतसम उपि थत भई बकप समेत नगरेबाट
ढुङ्गा मढु ा गरी ने बहादरु वलीलाई कुटिपट गरी ितवादीको इ कारी बयान पिु हन आउने ।
स त घाइते बनाएको भनी बेहोरा लेखाएको देिखयो
अतः ितवादी सरु जकुमार प रयारलाई
भने अदालतसम सरु जकुमार प रयार र िनमल सफाइ िदने गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
काश म लले मतृ क ने बहादरु ओलीको हात समाती २०७३।११।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
िदए अ य ितवादीह ले बाँसको लाठीले मतृ कको सदर हने ।
टाउकोलगायतको भागमा हानेका हन् भनी मौकामा इजलास अिधकृत: सदु ीपकुमार भ राई
गरेको कागज बेहोराभ दा िभ न बेहोराको बकप क यटु र: उ रमान राई
गरेको देिखयो । यसबाट जाहेरी दखा तलगायतका यी इित संवत् २०७५ साल पस
ु १८ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादी सरु जकुमार प रयार िव का अ य माण
कागजातह व तिु न माण ारा पिु हन आएको
इजलास नं. ९
नदेिखने ।
कत य यान ज तो ग भीर कसरु मा
१
व तिु न एवं ठोस माणको अभावमा मौकामा कागज मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
गन यि जाहेरवाला एवं च मिदद यि ह को िसंह राउत, ०६८-CR-१२९५, अपहरण गरी कुटिपट
भनाइको आधारमा ितवादीलाई दोषी ठह याउन गरेको, नेपाल सरकार िव. कृ णबहादुर डाँगीसमेत
उनीह को भनाइ वारदात र कसरु सँग मालाकार पमा
ितवादीम येको आन द शमाको हकमा
जोिडने गरी उनीह को मौकाको भनाइ एवं अदालतमा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर भएकोले सोको
गरेको बकप बीचमा ग भीर िवरोधाभाषको अव था हकमा पनु रावेदन िजिकर नरहेको हँदा िनजको
रहेको हन नहने ।
हकमा थप त यगत िववेचना गनपन
ु अव था
िमित २०७०।८।२ गते म घटना थलमा देिखएन । यी ितवादी आन द शमाको बाहेकका
नभएकोले मतृ क ने बहादरु वली के कसरी घाइते भए, अ य ितवादीह को संल नता रहे नरहेको
म घटनामा संल न छै न भनी ितवादीले अिधकार ा स ब धमा िवचार गदा ितवादी कृ णबहादरु डाँगी
अिधकारी र अदालतसम कसरु मा इ कारी रही र तेजबहादरु ख ीले ततु वारदातमा मेरो संल नता
बयान गरेको पाइ छ । ितवादीका सा ी ह रवोल छै न भनी अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गरेको
भारती, िवनोद पनु , गणेश म लले समेत ितवादीको देिख छ भने यी ितवादीह लगायत नरबहादरु
इ कारी बयानलाई समथन गरी अदालतसम बकप डाँगी र भेगबहादरु ख ीसमेतले अदालतमा बयान
गरेको पाइयो । यसैगरी बरामदी मचु ु काका मािनस गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
नवराज प रयारले अदालतमा बकप गदा ितवादीले देिख छ । यसैगरी, वारदातमा बिु झएका मािनस
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च बहादरु घत ले अदालतमा बकप गदा ितवादी २०६८।९।१९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
नरबहादरु डाँगी, कृ णबहादरु डाँगी, तेजबहादरु ख ी, हने ।
भेगबहादरु भ ने भीकबहादरु ख ीसमेत ४ जनाले इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
पीिडतलाई अपहरण गरी कुटिपट गरेको होइन भनी क यटु र: मि दरा रानाभाट
उ लेख गरेको देिख छ । वारदातका पीिडतसमेतले इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
पिन यी ितवादीह कृ णबहादरु समेत ४ जनाले नै
२
िनज गंगबहादरु वलीलाई अपहरण गरेको यिकन त य मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । वयम् पीिडत गंगबहादरु िसंह राउत, ०७०-CR-०८९२, लागु औष खैरो
वलीले बकप गदा ितवादीह नरबहादरु डाँगी, हेरोइन, नेपाल सरकार िव. बृजेशकुमार साह
कृ णबहादरु डाँगी, तेजबहादरु ख ी, भेगबहादरु
वादी नेपाल सरकारले उ लागु औषध सेवन
ख ीलाई शङ् काले जाहेरी िदएको भ ने उ लेख भएको र िब िवतरणसमेत गन उ े यले ओसारपसार गरेको
पाइने ।
भनी िजिकर िलएकोले उ लागु औषध सेवन गन मा
ितवादीह को आरोिपत कसरु मा संल न ितवादीले बोके को हो वा िब िवतरण गनसमेतका
रहेको भनी पिु हने खालका अ य कुनै ठोस सबदु लािग हो भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु हन आयो ।
माण वादीको तफबाट पेस हन सके को देिखँदैन । यसरी यस स ब धमा हेदा, यी यथ / ितवादी लागु औषध
अिभयु उपरको कसरु शङ् का रिहत तवरले मािणत सेवनकता रहे भएको त य िनज वयम्ले ग रिदएको
हने गरी वादी प ले माण पेस गन नसके को अव थामा बयान, िनजका सा ीले अदालतमा ग रिदएको
कसैलाई पिन के वल शङ् का र अनमु ानको आधारमा बकप र िनज सेवनकता भई उपचारसमेत गराएको
दोषी ठहर गनु फौजदारी यायको मा यतािवपरीत हन भ ने MIRACLE FOUNDATION को िमित
जा छ । यसमा यी यथ / ितवादीह को हकमा २०६८।१२।२४ च.नं.१०५ को प बाट समेत पिु
वादी प बाट कसरु मािणत हन स ने यिु यु सबदु हन आएको छ । िनजले अनस
ु धानका ममा आफूले
माण पेस हन सके को नदेिखँदा शङ् काको भरमा सेवन गन र िब गनसमेत लागु औषध बोक याएको
िदएको जाहेरी र सोका आधारमा वादी प ले अिभयोग भने पिन अदालतमा बयान गदा भने िनजले सेवन गन
लगाएको आधारमा मा यी ितवादीह कृ णबहादरु
याएको भ ने कुरालाई वीकार गद िब िवतरण गन
डाँगी, तेजबहादरु ख ी, नरबहादरु डाँगी र भेगबहादरु
याएको भ ने कुरामा इ कार रही बयान ग रिदएको
भ ने भीकबहादरु ख ीलाई कसरु दार कायम गरी पाइयो । िनजका सा ीबाट पिन उ कुरा समथन
सजाय गन यायोिचत देिखन नआउने ।
भएको देिखने ।
अतः िववेिचत त य, माण र कानूनसमेतबाट
ितवादीले कसैलाई िब गन लागेको
यथ / ितवादी कृ णबहादरु डाँगी, तेजबहादरु अव थामा पिन उ लागु औषध बरामद भएको
ख ी, नरबहादरु डाँगी र भेगबहादरु भ ने भीकबहादरु देिखँदनै र िनजले यो यो यि लाई िब गन भनेर पिन
ख ीको हकमा िनजह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ भ न सके को पाइँदनै । मौकामा कागज गन यि ले यी
पाउने ठह याई सख
यथ / ितवादी लागु औषध िब िवतरणसमेत गन
ु त िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।१०।२४ मा भएको फै सला सो हदस म सदर यि हन भनी अनस
ु धानका ममा उ लेख गरे पिन
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित िनजह ले अदालतमा आई आ नो अनस
ु धानको
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बेहोरालाई समथन हने गरी बकप ग रिदएको देिखन िब िवतरणतफ उ दफा १४(१)(छ)(१) नं.
आउँदैन । बरामदको काम तामेल गन र ितवेदन िदने बमोिजम ५ वष कै द र .१५,०००।- ज रवाना गरेको
हरी कमचारीले अदालतमा ग रिदएको बकप बाट हदस म निमलेकोले उ फै सला के ही उ टी गरी
के बल बरामद भएको कुरामा पिु हन आएको िनजलाई सेवनतफ मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ङ) नं.
छ । िनजह ले उ लागु औषध िब िवतरण गनलाई बमोिजम १ वष कै द र .१०,०००।- ज रवाना मा
नै याएको भनी भ न सके को देिखँदैन । यसरी यी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित
यथ / ितवादी बज
ृ ेशकुमार साहले उ लागु २०७०।४।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखएकोले
औषध खैरो िहरोइन सेवन गन याएको भ ने त य सदर हने ।
िनजको बयान र सो बयानसँग िम ने िभड् ने िमिसल इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
संल न अ य माणह बाट पिु हन जा छ भने िनजले क यटु र: िसजन रे मी
िब िवतरण गन याएको भ ने त य कतैबाट पिु
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभु म् ।
हन सके को नपाइने ।
३
ितवादीको अनस
ु धानको िब गनसमेत मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
याएको भ ने भनाइ पिन ितवादीको अदालतको िसंह राउत, ०७२-CR-१५६१, लागु औषध (खैरो
बयानलगायत अ य कुनै माणह बाट पिु हन आउने हेरोइन), नेपाल सरकार िव. मदन चौधरीसमेत
देिखन आएन । लागु औषध ६ ाम बरामद भएको
ितवादीह मदन चौधरी तथा किव
भए पिन उ प रमाण िब गनको लािग मा रहन खडगीले आफूह लागु औषध ख रद िब , स चय
स ने धेरै ठुलो प रमाण हो भनी मा न सिकँ दैन । एउटा ओसारपसारमा इ कारी रही सेवनकता भएको कुरामा
सेवनकताले आफूले धेरै पटक सेवन गनका लािग पिन सािबत भई अदालतमा बयान गरेको देिखएको छ ।
यित प रमाण रा न स ने नै ह छ । अ य माणह ले िमित २०६६।३।९ को बरामदी मचु ु काबाट ितवादी
िब िवतरण गन ओसारपसार गरेको भ ने पिु
मदन चौधरीको साथसँगबाट ६ ामको १ पोकास म
नभएको अव थामा ६ ामको प रमाण बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन फे ला परेको देिख छ । उ १
भ ने आधारमा मा िब िवतरण गन ओसारपसार पोकाबाहेक नाप तौल गनज ता अ य कुनै िचज व तु
गरेको भ नु यायोिचत नहने ।
बरामद भएको देिखँदनै । यी दवु ै ितवादीह ले के -कुन
अतः िववेिचत आधार र माणह बाट ठाउँबाट उ बरामद लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद
यी यथ / ितवादी बज
ृ ेशकुमार साहले लागु गरी कुन ठाउँमा भ डारण गरी को-कसलाई िब गन
औषध खैरो िहरोइन िब िवतरण गन ओसारपसार गरेको भ ने ज ता कारोबार थािपत गन व तिु न
गरेको भ ने िमिसल संल न माणह बाट पिु हन एवम् िन या मक माण वादी नेपाल सरकारबाट पेस
नसके कोले िनजलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, भएको पिन नदेिखने ।
२०३३ दफा १४(१)(छ)(१) नं. बमोिजम ५ वष
ितवादी मदन चौधरीले जन क याण
कै द र .१५,०००।- ज रवाना र सेवनतफ ऐ.को सं था ारा स चािलत Peoples Future Care
१४(१)(ङ) नं. बमोिजम १ वष कै द र .१०,०००।- Center मा र अका ितवादी किव खडगीले माया
ज रवानासमेत हने ठह याई सु मकवानपरु िज ला नेपाल सधु ार के मा दु यसनी भई उपचार गराएको
अदालतबाट िमित २०६९।०३।२१ मा भएको फै सला माण िमिसल संल न कागजातबाट देिखएको छ ।
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ितवादीह को उि लिखत बयान, बरामद भएको देिखएको छै न । ितवादीह ले एक अकालाई पोल
लागु औषधको प रमाण र ितवादीह ले दु यसनी भई गदा सेवन गन गरेको र दु यसनी रहेको ट देिखने ।
Peoples Future Care Center र माया नेपाल सधु ार
अतः िववेिचत त य, आधार, कारण र
के मा उपचार गराएको पाइएको अव थासमेतबाट यी माणह समेतबाट ितवादीह मदन चौधरी तथा
दवु ैजना ितवादीह मदन चौधरी र किव खडगीले किव खडगीले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को दफा ४(छ) िवपरीत लागु औषध सेवनस मको
िवपरीत लागु औषध सेवनस मको मा कसरु गरेको कसरु अपराध गरेको देिखन आएकोले सोही ऐनको
अव था देिखने ।
दफा १४(१)(ङ) अनस
ु ार ितवादीम ये मदन
ितवादी मदन चौधरीले आिथक फाइदाका चौधरीलाई एक वष कै द र अक ितवादी किव
लािग किव खडगी र िव म बोगटीसँग ित ाम खडगीलाई सोही नं. अनस
ु ार सात मिहना कै द हने र
.९००।– मा लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद सोबाहेक अ य दाबीतफ अिभयोग दाबी पु न नस ने
गरी िलई ित ामको .१२००।– का दरले संजय ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
र रािजव काक लाई िब गन ित ा ग ररहेको २०६७।६।३ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
अव थामा प ाउ परेको र लागु औषधको कारोबार पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।५।१५
गन काय र सेवन गन काय छु ाछु ै कसरु भएकोले मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
एउटा कसरु अपराध वीकार गरी यी ितवादीह ले इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
बयान गदमा अक कसरु गदनन् भ ने होइन भनी क यटु र: मि दरा रानाभाट
पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ । सो स ब धमा इित सवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
िवचार गदा यी ितवादीह ले संजय र रािजव
४
काक सँग िब गन ित ा ग ररहेकै अव थामा मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
प ाउ परेको भनी अनस
ु धानमा लेखाएको भए तापिन िसंह राउत, ०७३-CR-०८९६, ०७३-CR-०८९७,
अदालतमा आई उ त यलाई इ कार गरेका छन् । लागु औष (चरेस), राज पुन िव. नेपाल सरकार र
अनस
ु धानको बयानकै आधारमा िब को कारोबारमा िखमबहादुर डाँगी िव. नेपाल सरकार
यी ितवादीह को संल नता रहेको भ ने त य पिु
कुनै पिन फौजदारी मु ाको अनस
ु धान
हन नस ने ।
गरी अिभयोग पिु गन ममा जाहेरी दरखा तको
िब
िवतरण र ओसारपसार एवम् मह वपूण भूिमका रह छ । जाहेरी दरखा तमा
कारोबारको त य आफै ँ थािपत हने काय होइन । िब
लेिखएका कुराह लाई आधार बनाई अपराधको
िवतरण र ओसारपसार एवम् कारोबारको काय हन कम अनस
ु धानकताले अपराधको स ब धमा मह वपूण
से कम ख रद, स चय र िब गन ज ता यी तीनवटै सूचना सङ् कलन गरी स भा य अपराधीको पिहचान
प रि थितको संयोजन भएको व तिु न तवरले पिु
गन र अपराध पिु गन स छ । सोही ममा य तो
हनपु दछ । य तो प रि थित रहेभएको वयम् वादीका जाहेरीलाई अिभयोग मािणत गन मह वपूण माण
सा ी र ितवेदकह को बकप बाट पिु हन सके को मािन छ । तर यो नै एक मा माण भने हँदैन । जाहेरी
देिखँदैन । लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद हँदा कुनै दखा तलाई अिभयोग लगाइएको कुनै पिन यि का
नाप तौलका साम ीह बरामद भएको अव था पिन िव
माणको पमा हण गनपु ूव सो जाहेरी
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दरखा तको याियक परी ण यि कै आव यक २०३३ को दफा ४ (क) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा
ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम १४(१)(घ)(४) बमोिजम जनही १ (एक) वष कै द
य तो जाहेरी िदने यि वयम् सा ीका पमा सजाय .५,०००।- (पाँच हजार) ज रवानासमेत हने
अदालतमा उपि थत भई आफूले जाहेरी दरखा तमा ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित
लेखाएको कुरालाई अदालतमा बकप गरी समथन २०७३।२।३१ गतेको फै सला िमलेको नदेिखने ।
गरेको ि थित िव मान हनपु दछ । अ यथा कुनै पिन
तसथ िववेिचत आधार माणह बाट यी
जाहेरीको बेहोराले अपराध पिु गन ामािणक मह व ितवादीह लाई जनही १ (एक) वष ६ (छ) मिहना
हण गन स ने देिखँदैन । ततु मु ाको स दभमा कै द हने गरी सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट
हेदा .ह. रामबहादरु च दसमेतको ितवेदन जाहेरीले िमित २०७२।०३।२८ मा भएको फै सला के ही उ टी
ततु मु ाको उठान भएको र यी ितवादी ह र भई ितवादीह िहमाल भ ने िखमबहादरु डाँगी र ह र
भ ने राज पनु र िखमबहादरु डाँगीको नाम िकटानी भ ने राज पनु लाई लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३
पमा जाहेरीमा उ लेख गन सके को देिखँदनै । को दफा ४ (क) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(घ)
जाहेरवालालाई अिभयोजन प ले सा ीको पमा (४) बमोिजम जनही १ (एक) वष कै द र .५,०००।अदालतमा उपि थत गराई जाहेरी दरखा तमा (पाँच हजार) ज रवानासमेत हने ठहर गरेको पनु रावेदन
लेिखएको कुरालाई समथन गराउन सके को अव था अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७३।२।३१ गतेको
पिन नदेिखने ।
फै सला यी पनु रावेदक / ितवादीको हकमा िु टपूण
ततु मु ाको स दभमा हेदा बरामदी हँदा उ टी भई ितवादी िहमाल भ ने िखमबहादरु
मचु ु कामा उि लिखत लागु औषध चरेस यी डाँगी र ह र भ ने राज पनु ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
ितवादीह का साथबाट बरामद भएको देिखँदैन । पाउने ।
बरामदी लागु औषध चरेस यी ितवादीह को घरबाट इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
समेत बरामद भएको पिन देिखँदैन । यसरी बरामदी क यटु र: िसजन रे मी / अजनु पोखरेल
लागु औषध चरेस यी ितवादीह को साथबाट बरामद इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
नभएपिछ लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ दफा
५
१२ को कानूनी यव था यी ितवादीह को िव मा मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
आकिषत हने देिखन आएन । य तो अव थामा धान म ल, ०६७-CI-०७१४ र ०६८-CI-०१३२,
फौजदारी मु ामा माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अंश दता, महादेव यादवसमेत िव. महावीर यादव र
बमोिजम अिभयोग दाबी मािणत गन भार वादी महावीर यादव िव. सागैरदेवी यादवसमेत
नेपाल सरकारको नै हने भएको र ततु मु ामा यी
वादीले पेस गरेको िमित २०६२।६।६ को
ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी ख बीर हने माण तायदाती फाँटवारीमा ितवादीम येक सागैरदेवीको
वादी प ले गज
ु ान नसके बाट सहअिभयु को पोलका नाममा रहेको िविभ न िक ा ज गा र घरसमेत आ नो
आधारमा मा दोषी ठहर गन निम ने हँदा यी ितवादी पिन अंश ला ने भनी वादीले मु य दाबी िजिकर िलएको
ह र भ ने राज पनु र िहमाल भ ने िखमबहादरु डाँगीलाई देिख छ । यी ितवादी वादीको भाइबहु ारी नाताको
अिभयोग दाबीबमोिजम लागु औषध (िनय ण) ऐन, यि भएको र िनजले उ तायदातीमा उि लिखत
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िक.नं. १६३ को ज गा आ ना बबु ा बज
ृ लाल यादवबाट बज
ृ लाल यादवबाट िक.नं. १६३ को ज गा बकसप बाट
िमित २०३८।०३।३० मा हालैको बकसप बाट ा
ा गरेपिछ िमित २०४६।२।१२, २०५२।९।६,
गरेको िमिसल संल न माणबाट देिख छ । राजीनामाको २०५९।१२।२७, २०६०।४।२, २०६०।१०।५ मा
र बकसप को बेहोराबाट िलनिु दनु भएको ज गामा अ य ज गाह िकनबेच गरी िलए िदएको त य सु
सोही िलखतमा उ लेख भएको बेहोरालाई मा यता िमिसल संल न रहेको िलखत माणका ितिलिप
िदनपु न ह छ । िलखतमा लेिखएको बेहोरा अ यथा कागजह बाट पिु हने ।
नभएस म सोही िलखतको बेहोराले मा यता ा
ितवादीको ितउ र िजिकरलाई हेदा
गदछ । नाता स ब धका कारणले मा िलखतमा तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत िक.नं. १६३ को
लेिखएको बेहोरािवपरीत अनमु ानका भरमा अ यथा ज गा बकसप बाट ा गरेपिछ अ य स पि र ज गा
भएको मा नु यायसङ् गत हने देिखँदैन । ततु जोडेको भ ने देिख छ । सो बेहोरालाई िनजले सोही
िववादमा बज
ृ लाल यादवले छोरी सागैरदेवीलाई ज गा ा गरेपिछ अ य ज गाह जोडेको र िविभ न
बकसप लेखी िदएको िक.नं.१६३ नं. को ज गा यि तथा सं थाह बाट यवसायका लािग ऋण
वादी ितवादीको सगोलको स पि बाट ख रद गरी कजा िलएको िमिसल संल न कागजातह ले समेत
बज
ृ लालका नाममा पा रत गरी िलएको र सोही ज गा समथन ग ररहेको देिख छ । वादीले ितवादीको
छोरी सागैरदेवीलाई बकसप ग रिदएको हो भ ने नाममा रहेको स पूण ज गाह बाट अंश पाउनपु न
त ययु माणबाट पिु भएको भ ने देिखँदनै । बाबल
ु े दाबी िलए पिन उ स पि आफूसँगै बसी सगोलको
छोरीलाई रझाएबापत बकसप ग रिदएको स पि आ दानीबाट ख रद गरी बढे बढाएको हो भनी पिु
आ नो पिन अंश हक ला ने स पि हो भनी वादीले गन सके को पाइँदैन । वादीले पैतक
ृ स पि को कुनै
िलएको दाबी कानूनस मत नदेिखने ।
ोत देखाउन सके को पिन पाइँदनै । बकसप बाट
अंिशयार नै नरहेका दाता बज
ृ लाल यादवको ितवादीम येक सागैरदेवीले ज गा ा गरेप चात्
नाममा रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी अ य स पि ह जोडेको देिखएको छ । अ य स पि
मा न सिकने अव था पिन रहेन । वादीले ितवादीको जोड् दा उ बकसप ा त भएपिछ २०५४।५५
नाममा रहेको स पूण ज गाह बाट अंश पाउनपु न भनी सालमा र यसप चात् घर यवहार र यवसाय
दाबी िलएपिन उ स पि आफूसँगै बसी सगोलको गदा कृिष िवकास बक, जानक फाइना स क पनी
आ दानीबाट ख रद गरी बढे बढाएको हो भनी पु ् याई िलिमटेडलगायत िविभ न यि ह बाट ऋण कजा
िदन सके को भने पाइँदैन । उ बकसप ा ज गामा िलएको भ नेसमेत देिख छ । पनु रावेदक वादी िव
खेती यवसाय गरी आफूले अ य स पि जोडेको भारतको मधवु नीमा ितवादी महादेव यादवले वादी
भ ने ितवादीको िजिकरलाई अ यथा हो भ ने महािवर यादव िव अंश मु ा दायर गरेका र सोही
वादीले पु ् याइँ िदन सके का छै नन् । वादी भारतमा ठाउँमा नै वादीको बसोबास रहेको भ ने देिखएको
बसेका र ितवादीह नेपालमा बिसरहेको देिखँदा छ । पु तौनी बसोबास रही नेपाली नाग रक भएको त य
सगोलको स पि बाट उ स पि बढे बढाएको नभई थािपत नभएको अव थामा िवहावारी भई ितवादी
ितवादीह को कथनअनस
ु ार नै वैवािहक स ब ध सागैरदेवीसँग स ब ध थािपत भई िनजकै नाममा
कायम भएपिछ िमित २०३८।३।३० मा ससरु ाबाबु काम कारोबार गद आएको त य खु न आएको छ ।
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पैतक
ृ स पि को ोत खल
ु ाउन नसके को र बसोबास ग रएको भ ने वादीले पु ट् याइँ िदन नसके को अव था
रहेको थानको कुनै स पि िब गरी यहाँ नेपालमा र ि थितमा भारत र नेपालमा अलगअलग बसी घर
सो िब को रकमबाट ज गा ख रद गरेको भ ने वादीले यवहार ग ररहेको प रि थितलाई िवचार गदा बाँक
खल
ु ाउन नसके को अव थामा आ नो आ नो गरी खती स पि मा समेत ब डा हनपु छ भ ने वादी िजिकरलाई
उपती बेहोन गरी खानु िपउनु गरी यवहार चलाएको समथन हने गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
अव थालाई अ यथा मानी कमाएको धन ऋण अकालाई भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ िक.नं. १८८,
समेत ब डा हने गरी िनणय गनु यायसङ् गत हने ३०, १३४, २५६ का ज गाह र िक.नं. १८८ मा
नदेिखने ।
बनेको घरसमेतमा महावीर यादव र महादेव यादवको
वादी ितवादीले पेस गरेका तायदाती २ ख ड गरी १ ख ड अंश पनु रावेदक वादीले पाउने
फाँटवारीमा उि लिखत िक.नं.१६३ को ज गा ठह याई गरेको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
ितवादी सागैरदेवीका बाबु बज
तसथ पनु रावेदक ितवादी सागैरदेवीले बाबु
ृ लालले पदमलालबाट
िमित २०३५।७।२४ को राजीनामाबाट ा त गरी बज
ृ लालबाट पाएको ज गालाई सदपु योग गरी िनजी
सोही ज गा रझबापतमा भनी िमित २०३८।३।३० मा यासले स पि ज मा गरी घर ज गा ख रद गरेको
ितवादी सागैरदेवीलाई बकसप पा रत ग रिदएको िनजी आजनको स पि भएकाले अंिशयारबीच ब डा
देिखयो । िनजी तवरले बकसप बाट ा स पि ला ने अव था नदेिखँदा उ िक.नं. १८८, ३०,
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं. ले अंश ला ने १३४, २५६ का ज गाह र िक.नं. १८८ मा बनेको
कृितको नभई बकस ा गन यि ले आफूखस
ु ी घरसमेतमा महावीर यादव र महादेव यादवको २ ख ड
गन पाउने स पि भ ने देिख छ । वादीका बाबु सु नर गरी १ ख ड अंश पनु रावेदक वादीले पाउने ठह याई
यादवको हकको ज गा ह ता तरण भई सागैरदेवीका पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट भएको फै सला
बाबु बज
ृ लालका नाममा रािखएको र सोही ज गा नै िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक वादीको दाबी
बकसप ग रिदएको सगोलककै स पि हो भ ने नपु ने ठहछ । पनु रावेदन अदालतबाट यी पनु रावेदक
वादी दाबी रहे पिन सो कुरा पिु हने स ब माणको वादीलाई ब डा नला ने गरी भएको फै सला सो हदस म
अभाव देिख छ । यसैगरी िक.नं.१७४ र २५२ को सदर भई सोसमेत ब डा ला नपु छ भ ने पनु रावेदक
ज गा सागैरदेवीले अ य हक ह ता तरण ग रसके को वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हँदा िनजका नाउँमा दता कायम नरहेको भ ने मालपोत इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
कायालयको िमित २०६२।९।१३ को प मा उ लेख क यटु र: िव णदु ेवी े
भई आएको िमिसल संल न कागजबाट देिखने ।
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
बकसप बाट ा िक.नं.१६३ र हक यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
ह ता तरण भई गइसके का िक.नं.१७४, २५२ का फै सला भएका छन्:
ज गा ततु मु ामा ब डा हने सगोलको स पि मा न
§ ०६९-CI-०४५२, बकसप बदर, महादेव
नसिकने भनी ब डा नला ने ठहर गरी भएको फै सला
यादव िव. सागैरदेवी यादव
िमलेकै देिखयो । अ य माग दाबीका तायदातीमा
§ ०६९-CR-०२९१ र ०६९-CR-०२९२,
उि लिखत िक.नं.१८८, ३०, १३४, २५६ का
जालसाजी, महादेव यादव िव. सागैरदेवी
ज गाह समेत सगोलको आय आ दानीबाट ख रद
यादव र सागैरदेवी िव. महावीर यादव
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शङ् का र अनमु ानको अव था िव मान देिखयो ।
इजलास नं. १०
शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउने फौजदारी यायको
मा य िस ा तलाई हा ो अदालतले वीकार गरेको
१
देिख छ । साथै अनमु ानको आधारमा ितवादीलाई गौ
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी वधज तो ग भीर कसरु मा कसरु दार ठहर गरी सजाय
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०६६७, गनु यायसङ् गत हने नदेिखने ।
आगलागी, नेपाल सरकार िव. सरोजकुमार म डल
अत: ितवादी सरोजकुमार म डललाई
जाहेरवालालगायत मौकामा कागज गन चौपाया महलको ११ नं. बमोिजम १२ वष कै द गन र
यि राम सागर ठाकुरसमेतले अदालतमा बकप जाहेरवालालाई दईु लाख पचास हजार भराइिदने गरी
गदा गो समेत जली वध भएको स ब धमा फरकफरक भएको िमित २०७०।०९।२४ को सु धनषु ा िज ला
त य उ लेख गरेको देिखयो । य दश भिनएका अदालतको फै सला निमलेको देिखँदा के ही उ टी
रामसागरले एउटा गो रोडमा आएर पछा रएर तु तै गरी चौपायाको महलको अिभयोग दाबीबाट सफाइ
मरेको हो, अ ३ वटालाई दवा पानी गदागद १५ िदन िदई ितवादी सरोज म डललाई मल
ु क
ु ऐन, आगो
पिछ मरेका भनी लेखाएकोमा अका य दश भिनएका लगाउनेको ५ नं. बमोिजम ४ वष कै द र ऐ. को १० नं.
राजकुमार राय आमातले २ वटा गो जलेर म यो भनी बमोिजम जाहेरवालाको नो सान भएको िबगो घर -१
सु अदालतमा बकप गरेको देिखयो । अिभयोग प र कोरासमेत गरी ज मा .१,५०,०००।- (एक लाख
साथ त वीर देिख छन् । ती त वीरमा यो भसी यो गो
पचास हजार) ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराइिदने
भनी बेहोरा खल
ु ेको देिखँदैन । साथै व तु भाउ जलेको ठह याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
भ ने त य पिु गन त काल यित थान भसी, गो , २०७२।०२।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
बा छा जली न ट भएका हन् र ती शवह को अव था सदर हने ।
क तो िथयो ? कित भाग कित अव थास म जलेको इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
िथयो ? सो स ब धमा घट् ना थल मचु ु का पिन क यटु र: च शेर राना
भएको देिखँदैन । बा छी र अ य व तु भाउ मरेकोमा इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् ।
शव परी ण ितवेदन पिन िमिसल संल न रहेको
२
देिखँदैन । त य ट देिखने कानूनी आिधका रक मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िलखतको अभाव देिख छ । साथै वादी प ले अ य काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०७६०, ठगी,
कुनै भरपद माण पेस गरेको िमिसल संल न नेपाल सरकार िव. ड बरबहादुर तामाङ (ब जन) समेत
नदेिखने ।
जाहेरवालालाई िदने भिनएको ज गाको
जाहेरवालाको गोठ घरमा आगो लगाई लट नं. िब-७ े फल ०-४-०-० ज गा ितआना
गोठघरमा भएका व तु भाउ नै जलेको भ ने अिभयोग
.५,००,०००।- का दरले ज गाको कूल मोल
दाबी पिु हने व तभु ाउको शव परी ण नै नभएको .२०,००,०००।- कायम गरी .५,००,०००।ि थितमा सोतफको दाबी व तिु न तवरबाट समिथत बैनाबापत िलई िमित ३५ िदनिभ ज गा रिज ेसन
भएको देिखएन । फौजदारी दािय व संल न कसरु पास ग रिदने िलने उ लेख गरी िमित २०६६।४।२१
शङ् कारिहत तवरमा पिु हनपु दछ । ततु मु ामा मा भएको स झौता भएको देिख छ । उ स झौता
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यी ितवादीह र जाहेरवालाबीच नभई क पनीका ड बरबहादरु तामाङ र िसजना थापा मगर (दाहाल)
अ य ितवादी सरु जबहादरु दाहाल र ख रद कता ले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई
एवम् जाहेरवाला शंकर साद पोखरेलबीच भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।८।२१
देिख छ । साथै स झौताको ज गा िदने भनी पटकपटक मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जाहेरवालाबाट रकम तथा चेक बु ने र भाखा सान इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
काम पिन ितवादी सरु जबहादरु दाहालबाट भएको क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
देिख छ । यी ितवादीह ले रकम बझ
ु ेको पिन इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् ।
देिखँदैन । हाउिजङका अ य सँग स झौता भएको
३
यी ितवादीह उ हाउिजङको सद य नभएबाट मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िनजह को उ क पनीमा कुनै हैिसयत देिखँदैन । काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०८४२,
ितवादी िड.िव. व जन त काल गोखा डेभलपमे ट जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. सिवन (नाम
बैङ्क िल. को अ य रहेका र िववादको ज गा िधतो प रवतन)
राखी कजा वाहस म गरेको र ज गा ख रद िब मा
ितवादी सिवनले अनस
ु धानका ममा
आ नो कुनै संल नता नरहेको भनी इ कारी बयान तथा अदालतमा गरेको बयानमा पीिडताले खे ने
गरेको देिख छ । य तै अक ितवादी िसजना थापा
ममा योिनितर देखाई दु यो भ दा िनजले लगाएको
मगर (दाहाल) पिन कसरु दार हन भिन जाहेरीमा र हाफपे ट खोली हेदा योिन व रपरी सिु नएको देखे।ँ
मरु ारी भ राईको िमित २०६८।१०।३ को हरी मैले पीिडतालाई घरमा आमालाई देखाउनु भनेको
ितवेदनमा नामस म उ लेख भई िनजउपर अिभयोग िथएँ । मैले पीिडता ग-२ लाई जबरज ती करणी
दायर भएको देिख छ । ितवादी िसजना थापा गरेको होइन भनी आरोिपत कसरु गरेकोमा इ कार
मगरको नाउँमा सु अदालतबाट याद जारी भएकोमा भई बयान गरेको पाइ छ । पीिडताले गरेको मौकाको
उ याद िमित २०६८।११।०९ मा बेप े तामेल कागजमा ितवादीले आ नो िलङ् ग योिनको व रप र
भएको देिख छ । िनज अदालतमा उपि थत भएक दलेको भनी र अदालतमा गरेको बकप मा ितवादीले
देिखँदैनन् । साथै ितवेदन िदने हरी कमचारीलाई छाडा काम गय भनी लेखाएक िछन् । जाहेरवाली
बु ने आदेश भएकोमा िनजसमेत अदालतमा उपि थत पीिडताक आमाले पीिडताले मलाई भनेपिछ थाहा
भएको देिखँदैन । जाहेरीबाहेक अ य कुनै कागज पाएको र सोही आधारमा जाहेरी दरखा त िदएक
माणबाट उ ठगी काय िनजह को िमलोमतोमा भ ने देिख छ । जाहेरवाली वयम्मा य दश
भएको िथयो भनी पिु गन कागज माण वादी प बाट होइन । जाहेरीलाई पिु गन ठोस माण शारी रक
पेस हन सके को िमिसल संल न कागजबाट देिखँदनै । परी ण ितवेदन हो । उ िमित २०७०।४।९ मा
साथै माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा अिभयोग भएको पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदनमा
दाबी मािणत गन भार वादी प को ह छ भ ने उ लेख पीिडताको हाइमन न याितएको तथा िनजको योिनको
भएको देिख छ । यी ितवादीह समेतले ठगी गरेको व रप र घाउचोट पटक नभएको भनी उ लेख भएको
भ ने ठोस सबदु माण वादी प बाट पेस भई अिभयोग देिख छ । साथै ितवादी पिन १४ वष उमेर भएको
पिु हन सके को नदेिखने ।
नाबालक रहेको देिख छ । जबरज ती करणी भएको
अत: ितवादी िड.िव. ब जन भ ने शारी रक परी णबाट पिु हन आएको नदेिखने ।
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तथािप ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, जाहेरवालालाई जापान पठाउन भनी िनजसँग कुनै
पीिडतले मौकामा तथा अदालतमा गरेको बयानमा रकम िलएको छै न । िमित २०७०।४।३० को िलखत
ितवादीले छाडा काय गरेको भनी कागज लेखाएक जबरज ती गराएको हो भनी आरोिपत कसरु मा
अव था तथा ितवादीले पीिडतको यौनाङ् ग हेन इ कार रही बयान गरेको भएपिन िनज ितवादीले
काय गरेको भनी अदालतमा समेत वीकार गरेको अनस
ु धान अिधकृतसम जाहेरवाला पेमा िछ रङ
माणह बाट िनज ितवादीले जबरज ती करणी गन तामाङलाई वैदिे शक रोजगारमा जापानमा पठािद छु
उ ोग गरेको पिु हन आउने ।
भनी .७,२०,०००।- बिु झिलई उ रकम उिमला
तसथ, ितवादी सिवनलाई जबरज ती लामालाई बझ
ु ाएको हो, सो रकम बझ
ु ेको भरपाई
करणी महलको ५ नं. बमोिजम जबरज ती करणी बनाइन् । िनज उिमलाले मबाट बिु झिलएको रकम
उ ोगको कसरु गरेको ठह याई जबरज ती करणी िवदेश पठाउने एजे ट सु दरलाई बझ
ु ाएको हो भनी
महलको ५ नं. कसरु मा ५ वष कै द हने, अव था उिमला लामाले भनेक िथइन् । िवदेश पठाउन
भएपिन ितवादीको उमेर १४ वषको देिखँदा नसके पिछ जाहेरवाला आफै ँ फक आएको हो ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) िमित २०७०।४।३० मा भएको िलखतको सहीछाप
आकिषत हने हँदा ितवादी सिवनलाई सो दफाले मेरै हो भनी सो कागजको अि त वलाई वीकार
आधी सजाय २ वष ६ मिहना कै दको सजाय हने भनी गरी बयान गरेको देिख छ । साथै जाहेरवाला पेमा
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७३।४।१८ िछ रङ तामाङले यायािधकरणसम उपि थत भई
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आ नो जाहेरीलाई पिु हने गरी बकप ग रिदएको
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
देिखने ।
क यटु र: िव णदु ेवी े
ितवादीले उ
कागज डरधाकबाट
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् । पीिडतह ले जबरज ती बनाएको हन् भनी
४
यायािधकरणसम िजिकर िलए पिन उ कागज
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी बदर गराउनतफ कुनै उजरु बाजरु गरेको छै न भनी
काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-१४४८, वैदेिशक आ नो बयानमा उ लेख गरेबाट िनज ितवादीबाट
रोजगार कसरु , िच बहादुर काक िव. नेपाल सरकार पीिडतलाई गरी िदएको कागज स य साँचो नै मा नु पन
िमिसल
संल न
ितवादीम येका देिखयो ।
िच बहादरु काक ले जाहेरवालालाई ग रिदएको िमित
ितवादी इजाजत ा वैदेिशक रोजगार
२०७०।४।३० को स कल िलखत हेदा िच बहादरु
यवसायी नभएको भ ने कुरा िनज वयम्को बयानबाट
काक ले तपाई धनी पेमा िछ रङ तामाङलाई वैदेिशक देिख छ । तथािप यी ितवादीले जाहेरवालालाई िवना
रोजगारको लागी आजको िमितले ६ मिहनािभ मा इजाजत वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाइिद छु
िवदेश जापान पठाई रोजगारसमेत िदलाउनको लािग भनी झु ो आ ासन िदई लोभनमा पारी वैदेिशक
नगद . ७,२०,०००।- िलएको ठीक साँचो हो भ ने रोजगारको कागज गरी वैदेिशक रोजगारमा नपठाई
बेहोरा उ लेख गरेको देिखने ।
रकमसमेत िफता गरेको नदेिखएको त य थािपत हन
ितवादी िच बहादरु काक ले वैदेिशक आउने ।
रोजगार यायािधकरणसम गरेको बयानमा आफूले
पीिडतको िकटानी जाहेरी, मौकामा
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ितवादीले ग रिदएको िलखत माण तथा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा बयान गरेको
जाहेरवालाको बकप समेतका उि लिखत िववेिचत देिखने ।
त य माण तथा कानूनसमेतको आधारमा ितवादी
िलखतको बेहोरामा नै वैदेिशक रोजगारको
िच बहादरु काक समेतले वैदिे शक रोजगार ऐन, लािग रकम िलएको भ ने उ लेख भएको र ितवादीको
२०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु गरेको पितसमेत सा ी बसी िलखतको बेहोरा पढी वाची
पिु हन आएको देिखने ।
सनु ाई सहीछाप गरी तयार भएको िलखत ितवादीले
अत: ितवादी िच बहादरु काक ले आरोिपत िजिकर िलएझ झु याई तयार गरेको हो भनी िनज
कसरु गरेकोले िनज ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार ितवादीले कानूनस मत कुनै चनु ौती िदएको
ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक पाइँदैन । ितवादीले सो िलखतलाई कानूनबमोिजमको
वष छ मिहना) कै द र .१,५०,०००।- (एक लाख चनु ौित िदन नसके को ि थितमा दाबीको िलखतलाई
पचास हजार पैयाँ) ज रवाना हने र िबगोको हकमा अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अिभयोग मागदाबीबमोिजम हजानासमेतको िबगो
िलखतमा उि लिखत बेहोराबाट वैदेिशक
िनज ितवादीसमेतबाट जाहेरवालाले भ रपाउने रोजगारीमा पठाई िदनको लािग रकम िलएको त य पिु
ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित भएको छ । सो िलखतमा उि लिखत बेहोरा साँचो होइन
२०७२।१०।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भनी िजिकर िलने ितवादीले नै सो कुरा माणबाट पिु
हने ।
गनपदछ
। अ यथा िलखतलाई माणमा हण गन पन
ु
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
ह छ । ितवादी मैया े ठले दाबीको िलखतबमोिजम
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा अमे रका पठाई
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् । िदने भनी िनजबाट .१९,००,०००।- बिु झिलएकोमा
५
रोजगारमा नपठाई .९,००,०००।- रकम िफता गरी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
.१०,००,०००।- िफता नगरेको देिखँदा वैदेिशक
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-१२९८ र ०७१- रोजगारको कसरु गरेको देिखन आउने ।
CR-१४८३, वैदेिशक रोजगार कसरु , डेिवड े समेत
ितवादीले िवना वैदेिशक रोजगारको
िव. मैया े र मैया े िव. नेपाल सरकार
इजाजत वैदिे शक रोजगारमा पठाउने भनी जाहेरवाला
ितवादी मैया े ठले अनस
ु धानको डेिवड े बाट रकम िलएको तर िवदेश नपठाएको
मबाटै जाहेरवाला डेिवड े ठसँग आ नो िचनजान र रकमसमेत सबै िफता गरी नसके को अव थामा
रहेको, िनज जाहेरवालाबाट .१५,००,०००।- ऋण वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट ितवादीलाई ऐ.
यापार यवसाय गन िलएको तर वैदिे शक रोजगारमा ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय तथा िबगो कायम
जाहेरवालाई पठाउन भनी निलएको, आफू सामा य गरी िनज जाहेरवाला डेिवड े ठको हकमा गरेको
लेखपढ गन मा जा ने भएकाले जाहेरवालाले झु याई फै सला अ यथा भ न िमलेन । ितवादी मैया े ठको
िलखत तयार गरेको, िलएको रकम पटकपटक गरी पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ित रसके को, िलखतमा भएको सहीछाप आ नै रहेको
जाहेरवालाह िकशोर पोखरेल, शंकर नेपाल
भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको एवम् संिजव पा डे र ितवादी मैया े बीच दाबीको
पाइ छ । िनज ितवादी मैया े ले सोही बेहोरामा िलखत िमित २०६७।०८।०१ मा िलखत कागज गनपु ूव
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नै िविभ न िमितमा ितवादीले चेक िदएकोमा चेक
वारदातको समयमा यथ ितवादीले
अनादर भई मु ासमेत अदालतमा चली फै सलासमेत मादक पदाथ सेवन गरेको िथयो भनी वा य परी ण
भएको देिखँदा जाहेरवालाह र ितवादीबीच ितवेदक डा. िमथलेस ठाकुरले अदालतसम बकप
लेनदेनको कारोबारमा िववाद भएको देिखन गदा यिकनसाथ भ न सके को पाइएन । डा. िमथलेस
आयो । चेकबाट रकम ा त नगरेको यि बाट वैदेिशक ठाकुरको अदालतसम को बकप ि गत गरी हेदा
रोजगारीमा पठाई िदने भनी .६५,००,०००।- िनज ितवेदक डा. िमथलेस ठाकुरले अनमु ानको
रकम िदएको भ ने त यगत माणबाट िम दो देिखन आधारमा यथ ितवादीको वा य परी ण
नआउने ।
ितवेदन िदएको देिख छ । अनमु ानको आधारमा
ितवादी मैया े उपरको कसरु पिु नभएको िदएको य तो वा य परी ण ितवेदनलाई भरपद
अव थामा सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट माणको पमा हण गन िम ने नदेिखने ।
जाहेरवालाह िकशोर पोखरेल, शंकर नेपाल र संिजव
ितवादीले सवारी चालक अनमु ित-प ा
पा डेको हकमा अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहर गरेको गरेको देिख छ । ितवादीले आ नो बयानमा दघु टना
फै सला अ यथा भ न निम ने ।
हँदाका अव थामा गाडीको गित ४५ िकलोिमटर
अतः जाहेरवाला डेिवड े को हकमा ितघ टा रहेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । वादी
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी मैया े लाई वैदेिशक प ले आ नो पनु रावेदनमा गाडीको गित ती रहेको
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम २ (दईु ) भनी उ लेख गरेकोमा दघु टना हँदाका बखत गाडी
वष कै द, .२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ) ज रवाना के कित गितमा िथयो भनी यिकनसाथ भ न सके को
र िबगो र हजानासमेत गरी .१५,००,०००।- (प
पाइँदैन । िमिसल संल न घटना थलको फोटोबाट
लाख पैयाँ) जाहेरवाला डेिवड े ठले ितवादीबाट मािनसह को िभडभाड हने कृितको घटना थल रहे
भरी पाउने र जाहेरवालाह िकशोर पोखरेल, शंकर भएको देिखएन । ऐनको दफा १६१(२) अनस
ु ारको
नेपाल र संिजव पा डेको हकमा अिभयोग दाबी पु न कसरु यी यथ ितवादीले गरेको त य िमिसल
नस ने ठहर गरेको वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको संल न माणबाट पिु हन आएको पाइएन । तसथ
िमित २०७०।११।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा दफा १६१(२) अनस
ु ार ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ
सदर हने ।
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
सहमत हन सिकएन ।
क यटु र: देिवना खितवडा
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट यथ
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादी राजन खड् काले लापरवाहीपूवक सवारी
चलाएको कारणले दघु टना भई मतृ क कमल काक को
इजलास नं. ११
मृ यु भएको भ ने अिभयोग मागदाबी माणबाट पिु
हन सके को नदेिखँदा िनज ितवादीलाई सवारी तथा
१
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३)
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी बमोिजमको कसरु मा सोही दफाबमोिजम ५ मिहना कै द
आन द मोहन भ राई, ०७२-CR-१००७, सवारी र . २,०००।– ज रवाना हने गरी मकवानपरु िज ला
यान, नेपाल सरकार िव. राजन खड् का
अदालतले िमित २०७२।१।८ मा गरेको फै सला
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सदर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित फरक िकिसमको देिखन आउने ।
२०७२।५।१६ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
सामा यतया झिु डएर मरेको लासको िभ ी
सदर हने ।
नरम त तु तथा हड् डीह मा य तो कुनै र ाव
इजलास अिधकृत: िवकास े
वा चोटह नहने भए तापिन पूण पमा झिु डएको
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् । अव थामा घाँटीमा पन चापको मा ा पूरा शरीरको
२
चापभ दा बढी भई घाँटीको मांशपेसी त कने ममा
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी ती ल णह देिखन स ने स भावनातफ डा.झिप
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०८१४, ०७१- पोखरेलको बकप मा के ही उ लेख भएको देिखएन ।
CR-१०५९ र ०७१-CR-११४८, कत य यान, मतृ कको शव परी ण गन िचिक सकह डा.िकरण
टेक नारायण े िव. नेपाल सरकार, स तमान े सोती र डा.झिप पोखरेलको बकप मा समेत
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. स तमान एक आपसमा एक पता रहेको देिखन आएन । शव
परी ण गन िचिक सकह ले मृ यक
े समेत
ु ो कारण वै ािनक
अ यथा मािणत नभएमा झिु डएको अथात् िचिक सक य मा यताका आधारमा िव ानको
अव थामा पाइएको शवलाई आ मह याको पमा सू अनस
ु ार राय य गन हो । शङ् का र स भावना
मा नपु न ह छ (All hanging deaths are देखाई आपसमा िवरोधाभाषपूण बेहोरा उ लेख गन
considered as sucidal unless proved िवशेष को रायलाई भरपद माणको पमा हण गन
otherwise) भ ने मा यता रहेको छ । मतृ कलाई नसिकने ।
मारेर झु डाइएको हो वा आफ झिु डई मरेको हो भनी
वारदातको च मिदद गवाह कोही पिन
िनधारण गन मु य ल ण मतृ कको घाँटीमा परेको डाम देिखएन । लास कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन
(ligature mark) लाई मा नपु दछ । िविध िव ान तथा शव परी ण गन िचिक सकह को िवरोधाभाषपूण
(Forensic Science) ले समेत ligature mark को बकप बाट पिन मतृ कलाई कत य गरी मारी झु डाएको
आधारमा झु डी मरेको हो होइन भनी छुट्याउन सिकने भनी यिकनसाथ भ न सिकने अव था देिखएन ।
कुरा वीकार गरेको पाइ छ । अ य भागको तल
ु नामा मतृ कको मख
ु बाट रगत ज तो रातो पदाथ िन के कै
घाँटीमा परेको डाम के ही कडापन हनल
ु ाई पिन झु डी आधारमा कत य गरी मारेको भनी िन कष िनका नलाई
मरेको अक िवशेषता मािनने ।
िचिक सा िविधशा ले अनमु ित िदँदनै । मतृ कको लास
लास कृित मचु ु काबाट मतृ कको घाँटीमा कृित मचु ु काबाट मतृ कको घाँटीमा V आकारको
V आकारको डाम रहेको भ ने देिखँदा डा. िकरण डाम रहेको भ ने त यले मतृ क आफै ँ झिु डएको भ ने
सोतीको बकप तथा A Jay Chapman को ितवादीको िजिकरलाई समथन िमलेको देिखने ।
पु तकमा उि लिखत धारणाअनस
मतृ कलाई कत य गरी मारी िदनरात
ु ार पिन मतृ क आफै ँ
झिु डएको भ ने दाबीलाई समथन िमलेको देिख छ । सवारी साधन गिु डरहने पृ वी राजमागको पल
ु मा
लास कृित मचु ु कामा मतृ कको घाँटीमा औ ंलाको मतृ कलाई झु ड् याउन लिगयो होला भनी मा न
डाम रहे भएको भनी उ लेख भएको देिखँदैन । मतृ कको सिकने अव था देिखँदैन । अपराध गरेको भए
घाँटीमा औ ंलाको ज तै डाम छ भ ने डा.िकरण यसको ढाकछोप गन झाडी, जङ् गल वा मािनसको
सोतीको बकप को बेहोरा लास कृित मचु ु काभ दा आवागमन नहने ठाउँतफ जाने र अपराध लक
ु ाउने
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विृ रहने गदछ । िनर तर सवारी साधन च ने बकप समेतबाट देिखन आएको छ । िनज वारदातको
मूल सडकमा लास बोक याएर झु ड् याउने कुरा समयमा माइतीघरमा रहेको भ ने देिखन नआएको र
वाभािवक हँदैन । ितवादी टेकनारायण े मतृ क शिमला े को ह या भएको भ ने त य नै पिु
एपेि डसाइिटसको िबरामी भई अपरेसनसमेत गरेको हन नसके को अव थामा िनजको हकमा समेत आरोिपत
भ ने िमिसल संल न उपचारस ब धी काजगप ह बाट कसरु मा संल नता रहे नरहेको भनी थप िववेचना गनको
ु
देिख छ । िनजले के कसरी को कसको सहयोगमा कुनै योजन देिखएन । िनज ितवादीह ले अिभयोग
मतृ कलाई मारी के कुन तरहसँग राजमागमा लिग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी सु तथा पनु रावेदन
झु डाएका हन् भ ने त य अनस
ु धानबाट खल
ु ेको अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
छै न । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट शिमला
फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार े को मृ यु कत यबाट भएको भ ने त य मािणत
वादीको ह छ । कसरु मािणत हन िव वसनीय सबतु हन नआएको र िनजको मृ यु झिु डएको कारणले
माणको ज रत पदछ । ितवादीह ले आपरािधक आ मह याको तवरबाट भएको देिखएको हँदा ितवादी
काय गरेको भ ने नै पिु हन नसके को अव थामा टेकनारायण े लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
अपराध हन स ने कारणह दसाई य ग रएका महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
शङ् का र अनमु ानका कुराह ले अकाट् य माणको तथा ितवादी स तमान े लाई यानस ब धी
प हण गन नस ने ।
महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द
िव वसनीय सबतु माणबाट पिु नभई सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको
वारदातपूव मतृ क र ितवादीबीच असमझदारी रहेको िमित २०७१।७।२४ को फै सला िनजह को हकमा
भ ने आधारले मा ितवादीह ले आरोिपत कसरु उ टी भई ितवादीह टेकनारायण े र स तमान
गरेका हन् भनी ठहर गनु यायोिचत हने नदेिखने ।
े ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ ।
मतृ कको मृ यु कत यबाट नै भएको हो भ ने ितवादीह जौमाया े तथा पावती े ले आरोिपत
नै पिु हन सके को अव था नहँदा ितवादीह लाई कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरेको हदस मको उ
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदनु पनमा ितवादी िमितको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
टेकबहादरु े लाई मल
ु क ऐन, यानस ब धी इजलास अिधकृतः महेश खनाल
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द क यटु र: मि जता ढुंगाना
र ितवादी स तमान े लाई ऐ. को १७(३) नं. इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभु म् ।
बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द सजाय हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सला सो हदस म
इजलास नं. १२
िमलेको देिखन नआउने ।
ितवादी पावती े वारदातको िदन
१
माइतीघरमा नभई आ नै घर ढोरिफद भाटडाँडामा मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
रहेको भ ने कुरा िनजको अनस
ु धान अिधकारी र ी बमकुमार े , ०६७-CI-१३९३, बाटो कायम
अदालतसम भएको बयान, शाि त थापा, िललबहादरु िखचोला मेटाई पाऊँ, ेमभ तुलाधर िव. लवकृ ण
थापा एवम् सिु नता े ले गरेको कागज तथा े
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िमिसल संल न न सा कु डलीको ि थित र आएको न सा कृितसमेतबाट न.नं.३ बाटोकै भाग
कृितसँग तुलना गरी हेदा न.नं.५ िक.नं. २५२ को भ ने मािथ उि लिखत िमिसल संल न उि लिखत
ज गाको उ रमा न.नं.४ सािबक िक.नं.३ िक.नं.१८६ माण कागजह बाट देिखँदा सु अदालतको
भई जसमा घरसमेत देिख छ । सो न.नं. ४ को उ रमा फै सलालाई उ टी गरी वादी दाबीअनस
ु ार िक.नं.१८६
न.नं.३ िक.नं. १८६ रही यो ज गाले उ रतफ िभ देिखएको िववािदत न.नं. ३ को ज गालाई बाटो
न.नं.१ को बाटोलाई छोएको प देिख छ । यसरी कायम गरी वादीले ितवादीको िखचोला मेटाई
बकसप को िलखतमा िक.नं. २८३, २८५, १९६ र पाउनेसमेत ठह याएको इ साफ मनािसब नै देिखने ।
२५२ को ज गा बाटोसँग जोिडएको छ भनी उ लेख
अतः पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
भएको अव था र न.नं.१ बाटो रहेको भ ने कुरा वयम् २०६७।९।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
ितवादीले हक छािडिदएको िलखतमा नै प उ लेख हने ।
भएबाट अिहले बाटो छै न भनी भ न िम ने नदेिखने । इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
संवत् २०६१ सालको दे.प.ु नं.९१६६ क यटु र: प ा आचाय
पनु रावेदक ितवादी लवकृ ण े
यथ वादी इित संवत् २०७५ साल माघ १८ गते रोज ६ शभु म् ।
२
ेमभ तल
ु ाधर भएको हटक िखचोला मेटाई पाउँ
भ ने मु ामा सव च अदालतबाट भएको फै सला मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
हेदा िववािदत िक.नं.१८६ म ये २०५७।२।२३ को ी टंकबहादुर मो ान, ०६८-CI-०२२४, िलखत
न साको न.नं.३ को ज गा यथ वादी ेमभ
बदर, दता बदर, दता कायम, ल मणलाल माझी िव.
तल
ु ाधरको िनजी भोगको नभई सावजिनक बाटोको शोभालाल माझीसमेत
पमा योग भएको र बाटो कायम भइसके कोले यसमा
वादी शोभालाल माझी र ितवादी
ितवादी लवकृ ण े ले िखचोला ग यो भ ने वादी ल मणलाल माझी भएको दे.नं.१६७।१०७३ अंश
दाबी पु न नस ने ठहराउनु पनमा वादी दाबीबमोिजम मु ामा भएको िमित २०६६।५।९ को फै सलाबाट
हटक िखचोला गरेको ठह याई भएको सु फै सलालाई वादी ल मणलाल माझी र ितवादी शोभालाल माझी
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको सगोलका अंिशयार दाजभु ाइ रहेको देिखने ।
फै सला उ टी भई वादी दाबी नपु ने ठहरी फै सला
वादीले ितवादीबाट २ भागको १ भाग अंश
भएको देिखने ।
पाउने ठहरी फै सला भए तापिन तायदाती फाँटवारीमा
उ फै सलाबाट िक.नं.१८६ को न.नं.३ कुनै स पि उ लेख गरेको नदेिखँदा ब डा ग ररहनु
को िववािदत ज गा िनजी नभई सावजिनक बाटोको परेन भ ने उ लेख भएको पाइयो । यसबाट िववािदत
पमा योगसमेत भएको देिखएको य तो अव थामा ज गाबाहेक अ य ज गा यी वादी ितवादीसँग रहेनछ
वादीसमेतले योग गद आएको बाटोलाई ितवादीको भ ने देिखयो । यस अव थामा िववािदत िलखत बदर
हकको भनी भ न िम ने नदेिखने ।
नहँदा यी वादी िनरंशी हन जाने ि थित देिखने ।
तसथ वादीले ियनै ितवादीबाट िलएको
ितवादी शोभालालले िववािदत ज गा िमित
ज गास म पगु ी ज गाको े फल बढी नदेिखएको, २०६४।२।३१ मा राजीनामा रिज ेसन गरी िलएको
वयम् ितवादी आफै ँ ले ज गा छािडिदँदा ज गाको देिखएको छ । सोही ज गा िमित २०६४।१०।३ मा
उ रमा बाटो भनी प लेखाएको, आदेशानस
ु ार भई ितवादी शोभालाल माझीले आ नै छोरी िकसनी
54

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, जेठ - १
देवी थ नीलाई हालैको बकसप ग रिदएको
हालैको बकसप गरी िकसनी देवीलाई वादी
देिख छ । हालैको बकसप गरी िकसनी देवीलाई दाबीबमोिजमको ज गा िदएको देिखँदा घर यवहार
िदएको ज गाको ोत शोभालालको िनजी ान, सीप चलाउन िदएको भ न िमलेन । आ नो मा हक नपगु ी
र यासबाट आजन गरेको भ ने िजिकर पिु नभएको सगोलको अंिशयारको समेत हक ला ने स पि िनजको
अव थामा मानो नछु ई सँग बसेका अंिशयारम ये समेत म जरु ी िलएर िदनपु नमा म जरु ी निलई िदएको
जनु सक
ु ै अंिशयारले सगोलको खेती, उ ोग, यापार ि थितमा िलखत कायमै रहन स ने अव था नहने ।
यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आजनमा मानो
यसथ, आधार कारणबाट वादी
नछु ई सँग बसेका सबै अंिशयारह को समान हक दाबीबमोिजमको िज ला सनु सरी तनमनु ा गा.िव.स.
ला ने नै देिखन आउने ।
वडा नं. ६(ख) िक.नं. २०९, २१०, २५६ ज गाको २
अंश मु ामा वादी ितवादीबीच मानो भागको १ भाग ज गा बकसप िलखत बदर, दता बदर,
छु एको िमित २०६४।१०।२१ कायम भएको दता कायम हने गरी सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
छ । उ मानो छु एको िमितपूव नै िववािदत ज गा िमित २०६६।५।९ मा भएको फै सला सदर गनपनमा
ु
ख रद भएको देिखयो । वादी ितवादीका बीच मानो उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
छु एको िमितको िववादको िन पण अंश मु ाबाट २०६८।१।७ को फै सला उ टी भई वादी दाबीबमोिजम
भई सो मु ा अि तम भएर बसेको अव थामा मानो िलखत र दता बदर भई २ भागको १ भाग ज गा वादीका
छु नअ
ु िघ ितवादीको नाउँमा ख रद भएको ज गामा नाउँमा दतासमेत हने ।
वादीको अंश हक रहेको देिखने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
वादी ितवादीको िववािदत ज गाबाहेक अ य क यटु र: प ा आचाय
स पि नदेिखएको अव थामा उ ज गा बेचिबखन इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
वा हक ह ता तरण गदा सगोलको अंिशयारको म जरु ी
३
िलनपु न ह छ । यसै स दभमा लेनदेन यवहारको १० मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
नं. को यव था हेदा अंश नभएका अंिशयारले सगोलको टंकबहादुर मो ान, ०७१-CI-०६११, िलखत बदर,
अचल स पि बेचिबखन गदा वा कुनै िकिसमले िनतान द आचाय िव. गोिव द साद आचाय
हक छाडी िदँदा ऐनले आफूखस
जयबहादरु आचाय र भैर आचायको हकवाला
ु ी गन पाउने अ को
म जरु ी िलनु नपनमा बाहेक अ मा एकाघरसँग बसेका संर क गोिव द साद आचायको रोहबर र म जरु ीबेगर
अंिशयार सबै सा ी बसेको वा िनजह ले म जरु ीको िनजह को नाउँबाट भएको राजीनामा िलखतले
िलखत ग रिदएको भए मा प का ठहछ भ ने देिखने । कानूनी मा यता ा गन स ने हो होइन भ ने स दभमा
वादी र ितवादी सगोलका अंिशयार देिखएको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २४ र २५ नं. को कानूनी यव था
अव थामा सगोलको स पि हालको बकसप हेनु पन देिखन आयो । अ.बं. २४ नं. मा उि लिखत
गरी हक ह ता तरण गदा वादीलाई सा ी नराखी, कानूनी यव थाबमोिजम कुनै पिन िकिसमको रोगले
म जरु ीको िलखत गरेकोसमेत नदेिखएको अव थामा होस ठेगानमा नभएका बौलाएका मािनससँग कागज
लेनदेन यवहारको १० नं. लाई आधार िलएर िलखत गराउनु पदा उसको संर क वा हकवाला नराखी कुनै
भएको िमित २०६४।१०।३ बाट एकवषिभ ै परेको कागज गराउनु हँदैन भ ने उ लेख भएको पाइने ।
िफराद कानूनअनक
ितवादी िनतान द आचायले अ.बं. ७८ नं.
ु ू लकै देिखने ।
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बमोिजम गरेको बयानमा समेत िनजह का हकदार जु ला िज ला अदालतको िमित २०६८।५।१९ को
गोिव द साद आचाय हन् भनी वादीको दाबी र सजिमन फै सलालाई सदर गन गरी र िलखत बदरको माग गरी
मचु ु काका मािनसह को भनाइलाई समथन हने गरी दायर भएको िफरादमा हककायम हने गरी भएको फै सला
बयान गरेको पाइ छ । ितवादीको बयानसमेतबाट र िबराट नमनु ा गा.िव.स.को िबगो नखल
ु ेको िसफा रस
ब कलाटा जयबहादरु आचाय र भैर आचायको हकवाला प जालसाजी भनी दाबी गन यी ितवादी िनतान द
संर क गोिव द साद आचाय भएको अव थामा आचायको सोतफको दाबी नपगु ेकोमा द.स.को १८ नं.
िनजको रोहबर तथा अनमु ित िबना मालपोत कायालय, को अि तम वा यांशले ज रवाना गनु नपनमा ज रवाना
मगु बु ाट िमित २०६४।१०।२४ मा जु ला िज ला गन गरेको फै सला सोहदस म निमली उ टी गरेको
िबराट नमनु ा गा.िव.स. वडा नं.७ को िक.नं.१८२, पनु रावेदन अदालत, जु लाको िमित २०६८।९।५ को
३३४, ५५१ र ३१९ को जयबहादरु आचाय र भैर फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आचाय नाउँको ज गा राजीनामा िलखत पा रत गरी इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
िनतान द आचायलाई हक ह ता तरण गरेको देिखन क यटु रः िमनु शाही
आउने ।
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
उ हक ह ता तरण गन काय मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. २४,२५ नं., रिज ेसनको १०(३),१४, २२
इजलास नं. १३
र २३ नं. को कानूनी यव थाको ितकूल रहेको
पाइयो । यस त यबाट मालपोत कायालय, मगु बु ाट
१
िमित २०६४।१०।२४ मा पा रत राजीनामाको मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना
िलखत वादी दाबीबमोिजम बदर हने भई गोिव द साद धान म ल, ०७२-CR-०५७९, ाचार, नेपाल
आचायको संर क वमा उ ज गाह जयबहादरु सरकार िव. मनोज े समेत
आचाय र भैर आचायको संयु नाउँमा दता कायम हने
िववािदत बेिलि ज अ थायी कृितको
देिखयो । वादीह को हकवाला संर क गोिव द साद रहेबाट के ही समयको लािग पल
ु यव थापन भएको
आचायले यी वादीह को हकको ज गाको राजीनामा देिख छ । यसको िनमाण अविध नै िमित २०७०।१।८
िलखत बदरतफ मा माग गरी दायर भएको िफरादमा देिख २०७०।२।३१ स म रहेको देिखएकोमा छोटो
हककायम हने गरी भएको फै सला र िबराट नमनु ा समयमा तयार गरी अ थायी पमा सवारी साधन
गा.िव.स.को िबगो नखल
ु ेको िसफा रस-प स े भई सचु ा ग रने य ता बेिलि ज िनमाणमा दीघकालीन
जालसाजीतफको ितवादीको दाबी नपु ने भएकाले कृितबाट ब ने पल
ु ज तो गरी माटो परी ण ग रने
ितवादी िनतान द आचायलाई जालसाजीमा द.स.को अव था नहन स छ । िनमाणप ात् २०७० साउन
१८ नं. को अि तम वा यांशले ज रवाना गनु नपनमा ७ मा रा ी नदीमा पचास वषपिछको सबैभ दा ठुलो
ज रवाना गन गरेको फै सला सो हदस म निमली उ टी बाढी आई नदीको पानीको बहावले खोला काटी ओभर
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन लो हँदा उ बेिलि जमा ितपु न गई भि कएर
आउने ।
के ही बगाएको बेिलि जको फलाम, ढुङ्गाह र
अतः त य, आधार कारण एवम् माणबाट यािबन वायर वरपर छ रएको अव थामा रहेको भ ने
वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर हने ठह याई गरेको िमिसल संल न कागजातह बाट देिखइरहेको छ । धेरै
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पानी बहाब हँदा उ पल
ु भि कन गई ित भएको र अिभ यि िदएको पाइँदैन । मख
ु िज ला इि जिनयर
ितपूितका लािग बीमा दाबी गरेको पिन देिखयो । यस गौरीकुमार े ठको ितवेदनबाट पिन बेिलि जको
अव थामा मौकामा रकम ा नहँदा पनु ः िनमाण गन पान १५ िमटर रही Bridge Abutment, Stone।
नसिकएको भ नेसमेत देिखएको र पल
ु ित थल Boulder Filled Gabion बाट ठड् याइएको, लागत
वरपर फे ला परेका भौितक सामानबाहेक हन गएको अनमु ानबमोिजम िनमाण साम ी योग भएको र नदीको
वा तिवक ितबापत .८१४,२०४।– िबमा ा त सतह एवम् सो े को भू-बनोट नदीको बहावमा हने
भई को.ले.िन.का. बाँकेको खातामा ज मा भएको मौसमी प रवतनसँगै नदीको माग र चौडाई प रवतन
भ नेसमेत देिखने ।
भइरहने कृितको रहेको र उ संरचनाले त कालमा
ततु िववादमा उि लिखत बोलप आ ान थान िवशेष भई ब ने भङ् गालोको बहाव मा समेट्न
ि यामा कुनै टाचारज य काय भएको भ ने दाबी िडजाइन रहेको भ ने मािणत भएको अव थामा
छै न । रीतपूवक स झौता भएको, स झौता अनु प काय उ ाकृितक कोप एवम् वषाको कारण हन स ने
ार भ भई क रब २ मिहनािभ ै स झौताबमोिजमको ितलाई पूवानमु ान नगरेको भ ने मा कारणबाट
काय स प न भएको र Approach Road मा
ततु िवषयमा ाचार भएको छ भनी अनमु ान
ाभेिलङ गन तथा के ही थप Gabion Protection ग रहा नु यायोिचत नदेिखने ।
को काम बाँक रहेकोले साना सवारी तथा या हु ले
अतः िववेिचत आधार माणसमेतबाट
सो पल
ु योग गरेको भ ने िमिसल संल न ितवेदनबाट िववािदत बेिलि ज असामा य बाढीको कारणले
खु न आएको छ । हलाक राजमागमा थायी पल
ु नबने भि कएको भ ने कुरामा िववाद नदेिखएको,
स मको लािग अ थायी सडक डाइभसन र बेिलि ज ितवादीह ले ािविधक िु ट गरेको भ ने आरोप
िनमाण गन सडक िवभागको अनरु ोधमा भौितक पूवाधार भए पिन ितवादीह ले दाबीअनु प कसरु गरेको
तथा योजना म ालयबाट िमित २०६९।१०।०५ भ ने िमिसल संल न माणबाट देिखन नआउँदा
मा वीकृत भई ा त बजेटको आधारमा बोलप
ितवादीह मनोज े , खगे बहादरु शाही, स तोष
आ ान गरी िनमाण स प न भई हलक
ु ा सवारी साधन भ डारी र जयबहादरु ख ीले आरोिपत कसरु गरेको
योगसमेत गरेको अव था देिखएको हँदा काम नै नदेिखँदा िनजह ले आरोिपत अिभयोग दाबीबाट
नगरी िमलेमतोबाट नेपाल सरकारलाई हािन नो सानी सफाइ पाउने ठहरी सु िवशेष अदालत, काठमाड बाट
गराएको भ ने देिखएन । अि तयार दु पयोग िमित २०७२।३।२३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
अनस
ु धान आयोगका इि जिनयर स पत यौपानेले सदर हने ।
पेस गरेको ितवेदनमा बेिलि ज बनाउन ािविधक इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
ान, सीप र अनभु वको कमी देिखएको भ ने उ लेख क यटु र: म जु खड् का
भएको देिख छ । सोही ितवेदनमा Cost Estimate इित संवत् २०७३ साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् ।
मा उ लेख भएबमोिजम िनमाण साम ी योग
२
भएको, रा ती नदीले आ नो Water-way वषातमा मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
प रवतन गरेको पाइएको र यािवयन ब सको स ा पु षो म भ डारी, ०७१-CI-१२४७, घर भ काई
Stone Masonary योग गनपन
ु भ नेज ता राय ज गा िखचोला मेटाई चलन, िटके रोका े ी िव. देउसी
िदएबाट पिन ततु िववादमा टाचार भएको भ ने राना
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ितवादी िटके े ीले वादी देउिसं रानाको िलखत ग रिदएको देिखयो । उ िलखत रिज ेसन
नाममा रा ती अ चल बसोबास कायालयबाट दता नभएको कारण यसबाट अचल स पि को हक
भएको रामघाट गा.िव.स. वडा नं.६ िक.नं. ११ को ह ता तरण हन स ने देिखँदैन, तथािप उ िलखतमा
े.फ.७-१-२-० ज गाम ये पूवतफबाट ३-८-०- लेिखएको बेहोराले घर िनमाण किहले भएको
० ज गा र सोमा बनेको ३ कोठे प क घर, िक.नं. भ नेबारे त य थािपत हनस ने अव था ह छ ।
१२ को ६-०-०-२ ज गाम ये पूवतफबाट २-८- उ िलखतका स ब धमा वादीले कुनै िजिकर िलन
०-० ज गा र सोमा बनेको घरसमेत .७ लाख नसके को एवम् नाप न सा सजिमनमा समेत घरह
िलई वादीले ितवादीलाई िब गरेको भ ने िमित ितवादीले २०६१ सालमै िनमाण गरेका हन् भनी
२०६५।१०।१४ को िलखतको बेहोराबाट देिख छ । लेखाएको देिखएबाट वादीले उ लेख गरेको िमितमा
पनु रावेदक ितवादीबाट सक
ु ु बासी सम या समाधान घर िनमाण गरेको पाइएन । २०६१ सालमै िनमाण
सिमितले िमित २०६७।१२।८ मा ततु ज गाको भएको घरको िवषयमा हाल आएर घर भ काई पाउँ
ितरो रकमबापत .१२,७०४।- बिु झिलएको रिसद, भनी वादीले िलएको दाबी ज गा िम नेको १, १८
िक.नं.११ र १२ का ज गाह आवादी कालदेिख नं. र घर बनाउनेको १, ११ नं. समेतको ितकूल
िटके े ीले भोग चलन गरेकाले े ता िनजकै नाममा देिखयो । यस अव थामा ितवादीले िक.नं.११ मा
बनाइिदनु भनी गा.िव.स. को कायालयले सक
ु ु बासी बनाएको घरको हकमा स म वादी दाबी नपु ने गरी
सम या सामाधान आयोगलाई िमित २०६७।६।२ मा फै सला गनपनमा
ितवादीले िनमाण गरेको उ घर
ु
िसफा रस गरेको प एवम् ितवादीकै नाममा अ थायी भ काई वादीले चलनसमेत चलाई पाउने ठह याई
ज गाधनी माणप बनी ज गाधनी माणपज
ु ाको सु सख
ु त िज ला अदालतबाट भएको फै सला र
ितिलिपसमेत िमिसल सामेल रहेको देिखने ।
सो फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
सु िज ला अदालतबाट भएको न सा सख
ु तबाट भएको फै सला कानूनस मत् देिखन
मचु ु कामा न.नं. २ मा उि लिखत िक.नं. ११ को नआउने ।
ज गा सक
अतः िववेिचत आधार माण र कारणबाट
ु ु बासी आयोगले िदएको ज गा भएको,
लालपज
ु ा ा भएपिछ राजीनामा ग रिदने सतमा िक.नं.११ मा िनमाण गरेको घरसमेत भ काई
ितवादीले वादीबाट २०५४ सालमा िकिन २०६१ वादीले चलन चलाई पाउने गरी भएको सु फै सला
सालमा घर हाली भोगचलन गद आएका हन् भनी र सो फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
उ लेख भएकोसमेत पाइयो । यस अव थामा िक.नं. सख
ु तबाट भएको फै सला निमलेको हँदा उ टी भई
११ मा बनेको घर ितवादीले नै िनमाण गरेकोमा ितवादीले िनमाण गरेको घरले चचको ज गास ममा
िक.नं.१२ को हकमा पिन ०७८-०६५-००६४८ वादी दाबी नपु ने ठहरी बाँक ज गाको हदस म िफराद
को मु ा परेकोमा उ मु ा मा े.फ. ६-०-०-२ म ये मागबमोिजम चलन चलाई पाउने ठहछ । साथै वादी
पूवतफबाट २-८-०-० ज गा ितवादीले भोगचलन गन िटके े ी र ितवादी देउिसं राना भएको िबगो भराइ
गरी र ितरो भरो चलेपिछ िनजकै नाममा राजीनामा गन पाउँ भ ने मु ामा वादीले ितवादीबाट भरी पाउने
गरी िमित २०६५।१०।१५ मा िमलाप भएको पाइने । ठहरेको िमित २०६५।१०।१४ को कागजबमोिजमको
िमित २०६५।१०।१४ मा भएको िलखतमा रकमबापत ततु िक.नं. ११ को पूवतफबाट ३-८घर भएको कुरा वादीले नै उ लेख गरी घरसारको ०-० र िक.नं. १२ को पूवतफबाट २-८-०-० ज गा
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प चकृते मू य कायम गरी सकार गरी िलई वादीले बरामद भएको छ ती ितवादीह ले अिभयोग दाबी
चलन पाएको पज
ु समेत िमिसल सामेल रहेको देिखँदा अथात् हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को
ततु मु ाबाट के ही बोिलरहनु नपन ।
दफा ३(२) तथा ५(१) िवपरीतको कसरु गरेको कुरा
इजलास अिधकृत: राजे वा ले
उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट थािपत भई
क यटु र: मि दरा रानाभाट
माणह बाट पिु भइरहेको देिखने ।
इित संवत् २०७५ साल पस
अब अ य ितवादीह चतर यादव, िवनेश
ु १९ गते रोज ५ शभु म् ।
पि डत र हकुम यादवसमेतको कसरु मा के क तो
इजलास नं. १४
संल नता छ भनी िमिसल हेदा िनज ितवादीह का
नाउँमा याद जारी भएकोमा उपि थत नभएको
१
अव थामा िनजह बाट हातहितयार खरखजाना
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी बरामद भएको छ भ ने आधार िलन स ने अव था
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०१८७, हातहितयार देिखएन । िनजह लाई प ाउ परी आएका
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. चतर यादवसमेत
ितवादीह बाट पोल गरेको देिख छ । तथािप उ
वादी प का सरकारी गवाह हरी नायब पोल समिथत हने गरी व तिु न आधारबाट पिु हन
उपरी क गोिव द थपिलयाले ितवादी सिु नलकुमार नसके को र िनजह को घरबाट अपराधसँग स बि धत
यादव, दीपे यादवको साथबाट ी-िफि टन कुनै पिन व तु बरामद भएको अव था देिखँदैन । उ
नलकटुवा ब दक
ु नाल १।१, गोली थान १।१ बरामद वारदातमा फरारी ितवादीह संल न रहेको त यगत
गरेको र मधस
पले िववादरिहत माणह बाट समिथत भएको
ु दर यादवको घरको धानको भकारीमा
नलकटुवा ी-िफि टन १ थान र गोली राउ ड १ नदेिखँदा माणको अभावमा िनजह को संल नता
थान बरामद भएको र सके ट बम िड पोज गरेको भनी िथयो भनी मा न निम ने ।
बकप समेत गरेको अव थासमेतबाट ितवादीह ले
तसथ, ितवादी चतर यादव, िवनेश पि डत,
अिभयोग दाबीअनस
ु ार कसरु गरेको त य खि बर हकुम यादवले कसरु बाट सफाइ पाउने र ितवादीह
पमा पिु गरेको देिख छ । सोबाट माण ऐन, २०३१ दीपे यादव, सिु नलकुमार यादव, मधस
ु ु दर यादवले
को दफा २५ अनस
ु ार वादी दाबीअनु प कसरु थािपत हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
हन आएको देिखने ।
३(२) र ५(१) अनस
ु ार कसरु गरेको देिखँदा सोही
मौकाको ितवादीह को बयान, घटना ऐनको दफा २०(२) अनस
ु ार जनही .६०,०००।िववरणका यि को कागज र बरामदी मचु ु कासमेतका ज रवाना तथा ऐनको दफा २०(३) (क) अनस
ु ार
कागज आधारबाट अपराधसँग स बि धत हातहितयार जनही .२०,०००।– समेत ज रवाना हने ठहर याई
तथा खरखजाना ितवादीम येका दीपे यादव, पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६९।१२।०७
सिु नलकुमार यादव र मधस
ु ु दर राय यादवसमेतबाट मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बरामद भएको अव था देिख छ । िनजह साथ रहेका इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
उ हातहितयार खरखजाना िलने रा नेसमेत अनमु ित क यटु र: संजय जैसवाल
ितवादीह ले िलएको भ ने देिखँदैन । यसरी जो जो इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादीह को सँगसाथबाट हातहितयार खरखजाना
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२
कुटेका िथए भ ने कुरा त ययु माणबाट पिु हन
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी सके को अव था नदेिखने ।
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०९५७, कत य
तथािप ितवादीह सतन पासीको घरमा
यान, नेपाल सरकार िव. सतन पासीसमेत
मतृ कका छोरा अयो या पासी र अ य ितवादीह का
मतृ कको शरीरमा कुटिपटको कुनै िच बीच झगडा भई तनाव त रहेको माहोलमा मतृ क
नरहेको कुरा लास कृित मचु ु का र शव परी ण च मती पासीसमेत आएको देिख छ । सोही
ितवेदनबाट देिखएको छ । लाठी र सावल ज ता तनाव त अव थाको वातावरणमा ितवादीह बाट
व तक
ु ो योग गरी ितवादीह ले च मती पासीलाई धके लाधके ल वा उ थानमा नआउनको लािग
िहकाएका िथए भनी अदालतसम बकप गदा मनाही गदा के ही भई िनज च मती पासी िबरामी
िकटानी साथ लेखाएको बेहोरा लास कृित मचु ु का परेक र उपचारको ममा मृ यु भएको अव था हँदा
एवम् शव परी ण ितवेदनमा उि लिखत बेहोराबाट भिवत यबाट िनजको मृ यु भएको देिखन आउने ।
खि डत भएको अव थामा जाहेरवालालगायतका
सु मा फरार भई पिछ मल
ु तबी जागी
यि ह बाट घटनालाई अितरि जत गरी ततु गरेको कारबाही भएका ितवादीह राजकुमार पासी, वासदु ेव
देिख छ । जाहेरवालाका छोरा अयो या पासीसँग यादव, रघु भ ने अिमरकालाल यादव र च माहे भ ने
ितवादीम येका सतन पासीको राजनीितक कारणबाट तल
ु सीराम यादवलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
सामा य मनमटु ाव रहेको भ ने कुरा अयो या िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
पासीको भनाइबाट देिखएको भए पिन सतन पासी २०७२।१२।१७ को फै सलाउपर समेत पनु रावेदन
र िनजका सहयोगी भिनएका अ य ितवादीह ले परेको देिख छ । सोतफ हेदा यी ितवादीह समेतले
िनज अयो या पासीलाई कुनै कारको घाउचोट कुटिपट गरेका कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने
देिखने िकिसमबाट कुटिपट गरेकोस म देिखएको जाहेरी परेको र जाहेरी बेहोरालाई समथन हने गरी पोल
छै न । ितवादी सतन पासीको घरस म बोलाइएका बकप गरेको देिख छ । यी ितवादीह ले आफूह
अयो या पासीलाई कुटिपट भएको कारणबाट उ वारदात थलमा नभएको भनी कसरु मा समेत
छोराको बचाउको िनिम आएक भिनएक मतृ क इ कार रही अदालतसम बयान गरेको देिख छ । यी
च मती पासीलाई यी ितवादीह ले मरणास न ितवादीह पिन वारदात थलमा उपि थत िथए भनी
हने गरी कुटिपट गनपन
ु अव था र कारणसमेत रहे वादी प बाट त ययु आधार माण िदई पिु गन
भएको भ ने कुरा िमिसल संल न कागजबाट किहँकतै सके को देिखँदैन । धैरै जनाको कुटिपटबाट मतृ कको
देिखँदैन । साथै फौजदारी कसरु कायम हन कुनै पिन मृ यु भएको भनी जाहेरवालाले भने पिन िमिसल संल न
अपराधमा काय र मनसाय त वको अिनवायता हनपु न लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदनको त य र
ह छ । ततु वारदातमा च मती पासीलाई मानपन
िचिक सकको बकप समेतबाट जाहेरवालासमेतको
ु
कारण र िनजलाई मान मनसाय, तयारी आिद अपराध बकप कथन स यत यमा आधा रत देिखएन । यी
हनको लािग आव यक पन त वको अभाव रहेको ितवादीह को उ कसरु मा संल नता रहेको त य
देिख छ । ितवादीह ले मतृ कलाई हातपात गरेर माणबाट पिु हन सके को देिखएन । के वल यी
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ितवादीह सरहका अ य ितवादीह लाई सजाय भएको बयानअनु प अदालतमा समेत ितवादी
भएको आधारमा मा यी ितवादीह पिन कसरु दार िकशोर झाँ ले बयान गरेका र मतृ कको मृ यक
ु ो कारण
हन भनी ठहर गन निम ने ।
Combination of blunt force injury to head
तसथ, िववेिचत आधार कारण र माणबाट in setting of alcoholic intoxication भ ने लास
ितवादीह गडु ् डु भ ने देवी साद कहार, जबािहर जाँच ितवेदन (Post Morten Report) बाट देिखएको
मरु ाउ, स तराम लोिनया (स ते) र सतन पासीलाई र मौकामा बिु झएका रामबहादरु झाँ , मीना पनु , कृ ण
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ न बरको प थ, िजतेन ीपाली, स तोष सनु ारसमेतले ितवादी
देहाय ३ बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु िकशोर र मतृ क िवशालले सँगै कृ णको होटलमा र सी
किपलव तु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।३।१३ खाई मोबाइल साटासाट गरेका, सोही मोबाइलका
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िवषयमा िववाद भई ितवादीले लौराले हा दा
िनज ितवादीह लाई यानस ब धीको महलको ६ मतृ कको मृ यु भएको भनी लेखाइ िदएका र मौकाको
न बरको देहाय ५ बमोिजम जनही दईु सय पैयाँ उ कागज भनाइलाई पिु हने गरी अदालतमा समेत
ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलले बक लेखाइ िदएबाट ितवादी िकशोर झाँ को बयान
िमित २०७०।१।१५ मा गरेको फै सला र अ य िमिसल संल न वत माणबाट समिथत भइरहेको
ितवादीह राजकुमार पासी, वासदु ेव यादव, रघु देिखएकाले िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
भ ने अिमरकालाल यादव र च माहे भ ने तल
ु सीराम ऐन, यानस ब धीको महलको १३ (३) नं बमोिजम
यादवलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी सु सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको सु
किपलव तु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गु मी िज ला अदातलको फै सला सदर गन गरेको
गन गरी िमित २०७१।१२।१७ मा भएको पनु रावेदन उ च अदालत, तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको फै सला
अदालत, बटु वलका दवु ै फै सला िमलेकै देिखँदा सदर िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हने ।
ितवादीले मतृ कलाई मानपन
ु कुनै कारको
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
रसइबी योजना रहेको नदेिखएको, ितवादी र मतृ क
क यटु र: संजय जैसवाल
एउटै उमेर समूहका रहेका र आपसमा िम ने साथी
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभु म् । रहेका, घटना घट् नअ
ु गािड दवु ैले सँगै बसी र सी
खाएका भ ने थािपत त य रहेको, ितवादीले आ नो
इजलास नं. १५
मोबाइल मतृ कसँग मा दा िनजले नै ितवादीलाई
छातीमा बि सङले हानेको कारण ितवादीले
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी घटना थलमै ा लौरोले मतृ कको टाउकोमा हार
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-००३७, कत य गदा र सीको नशामा रहेका मतृ क अिनयि त भई
यान, नेपाल सरकार िव. िकशोर झाँ
कुलको चौरमा लड् न गई मृ यु भएको देिखएको
कानूनबमोिजम सजाय भएमा म जरु छ समेत र िकशोर अव थाको ितवादीको उमेरसमेतलाई
भनी कसरु मा सािबत रही अनस
ि गत गदा ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय गदा
ु धान अिधकारीसम
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चक पन जाने देिखएकाले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी गरेको िट पणी आदेश, िनणयलगायतका स पूण काम
महलको अ.बं. १८८ बमोिजम ितवादीलाई कै द वष कारबाहीह र िनवेदकह का जायजेथा रो का रा ने
५ (पाँच) सजाय गन भनी जाहेर गरेको सु गु मी स ब धमा अथ म ालयलाई िमित २०७०।३।११
िज ला अदालतको रायसमेत सदर गरेको उ च मा ेिषतप समेत उ ेषणको आदेशले बदर गरी
अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको रायसमेत िनवेदकह को बक खाता तथा लकरह , सेयर
मनािसब देिखने ।
ख रद िब र जायजेथाह स चालनमा कुनै बाधा
तसथ, आधार र कारणसमेतबाट ितवादी नगनु नगराउनु भनी िवप ीका नाउँमा िनषेधा ाको
िकशोर झाँ लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. आदेश जारी गरेउपर िवप ीम येका नेपाल रा बक र
तथा १३(३) नं. को कसरु मा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको यस अदालतमा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी ऐ. अ.बं. १८८ पनु रावेदन पन आएको पाइने ।
नं. बमोिजम ितवादीलाई ५ (पाँच) वष कै द गन गरी
िनवेदकह
रामे र साद
े समेतले
रायसमेत जाहेर गरेको सु गु मी िज ला अदालतको बंगलादेश बकबाट िलएको ऋण िनवेदकह नै संल न
िमित २०७३।३।२८ को फै सलालाई सदर गन गरेको रहेको फम क पनी एवम् बकले सोही बंगलादेश बकबाट
िमित २०७४।४।३१ को उ च अदालत, तल
ु सीपरु , नै िलएको ऋण ितन एवम् अ य हक द सेयर ख रद
बटु वल इजलासको फै सला िमलेकै देिखँदा पेस हन गन कायमा योग गरी यसरी िलएको कजा सो कजाको
आएको साधक सदर हने ।
उ े यिवपरीतको कायमा ऋण योग गरी ऋणको
इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
अपचलन गरेको भ ने नै िनवेदकह उपर मु य पमा
क यटु र: प ा आचाय
अिभयोग लगाउन खोजेको देिखने ।
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २८ गते रोज ६ शभु म् ।
िनवेदकह उपर बिकङ कसरु को वारदात
भएको भनी िवप ीह ले िमित २०६१।३।२४ देिख
इजलास नं. १६
२०६३।११।३ को बीचको अविधलाई इङ् िगत गरेको
देिख छ । बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
१
सालमा मा ै लागू भएको हँदा सो ऐन, जारी हनपु ूव
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी बमकुमार भएको वारदातमा सोपिछ आएको ततु ऐनबमोिजम
े , ०७१-CI-०४१४ र ०७१-CI-०४३४, उ ेषण कारबाही चलाउन ऐनले अि तयारी दान गरेकोसमेत
/ िनषेधा ा, डा. युवराज खितवडा िव. रामे र साद नदेिखँदा बिकङ कसरु को वारदातपिछ आएको उ
े समेत र लोकदशन रे मी िव. रामे र साद े समेत ०३४ सालको ऐनअ तगत ग रएको कारबाहीलाई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित कानूनी पमा मा यता दान गन यायोिचत नहने
२०७१।१।१५ मा िनवेदकह को मागबमोिजम नेपाल भनी पनु रावेदन अदालतले गरेको या यालाई अ यथा
रा बङ् क, सपु रीवे ण िवभागबाट नेपाल रा बक, मा नु पन नदेिखने ।
िव ीय सं था िनयमन िवभागलाई िमित २०६९।९।२
चिलत कानूनबमोिजम नेपाल रा बकले
मा लेखेको प , सो स ब धमा िवप ीह बाट भए सपु रीवे ण र िनयमन गरी कारबाही गन पाउने यव था
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रहेको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफको बेहोराको िवचार गदा, बिकङ कसरु स ब धी ऐन, ०६४
स ब धमा िवचार गदा नेपाल बंगलादेश बकबाट आउनभु दा अगािड भएको वारदातको स ब धमा
भएका ऋण वाहका कामकारबाहीबाट उ बंगलादेश वारदातपिछ आएको उ ऐनबमोिजम कारबाही
बकको खराब कजा बढी भई असल
ु ी हन नसक चलाउन कानूनको प चात्दश असर (ex-post
उ बक स चालन नै हन नसक रहेको अव थामा Facto law) स ब धी फौजदारी कानूनको सवमा य
पगु ेको कारणले नेपाल रा बकले नेपाल बंगलादेश िस ा तले निम ने हँदा य तो कानूनले अि तयारी
बकको स चालक सिमित िनल बन गरी उ बकलाई नै दान नगरेको अनस
ु धान कायको योजनको
िनय णमा िलनक
ु ा साथै ऋणी क पनीह लाई कजा लािग भनी यि को संिवधान द वत ता र
वाह गदा भएको कमजोरीको कारणलाई िलएर नेपाल स पि स ब धी मौिलक हकको बिखलाप हने गरी
रा बक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोिजम िनवेदकह को बङ् क खाता, सेयर, चल, अचल
सो बकका त कालीन अ य जीतबहादरु े लाई स पि तथा जायजेथा रो का रा ने गरी भएको
सचेत गराएको भ ने िमिसलबाट देिखने ।
कामकारबाही एवम् प ाचारले ार भबाट नै कानूनी
नेपाल बंगलादेश बकबाट िनवेदकह लाई मा यता पाउने अव था रहन नजाने ।
वाह गरेको ऋणह मा देिखएका कमजोरीका
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
आधारमा सो बकका त कालीन अ य लाई एकातफ आउनपु ूवको वारदातपिछ बनेको उ ऐनबमोिजम
सचेत गराइसके को अव था रहेको स दभमा सँगसँगै बिकङ कसरु मा गरेको अनस
ु धान तहिककातस ब धी
अक तफ सोही ऋण वाह गदाको समयमा भएको काय एवम् सोको आधारमा सोको योजनको लािग
कमी कमजोरीलाई सोपिछ बनेको बिकङ कसरु िनवेदकको सेयरलगायत अ य अचल स पि रो का
तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोिजम अनस
ु धान तथा रा ने गरी भएका कामकारबाही, आदेश, िनणय एवम्
तहिककातको कारबाही गन निम ने भएबाट नेपाल प ाचारह लाई कानूनअनक
ु ू ल काय भएको भनी भ न
रा बकको िनदशनबमोिजम के ीय अनस
ु धान िम ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालतबाट यस स ब धमा
यरु ोले महानगरीय हरी प रसर हनमानढोकालाई जारी भएको आदेशलाई बदर गनपन
ु अव था
प लेखेको आधारमा उ प रसरले सो स ब धमा नदेिखने ।
गरेको वा गन अनस
अतः िववेिचत आधार कारणबाट बकबाट
ु धान एवम् तहिककातको कायलाई
कानूनी एवम् यायोिचत भ न िम ने अव था देिखन वाह भएको कजा असल
ु ीका स ब धमा ऋण असल
ु ी
नआउने ।
यायािधकरणमा कारबाही चली सो मु ाको फै सलाबाट
बिकङ कसरु स ब धी ऐन, २०६४ बमोिजम ऋण असल
ु ीका स ब धमा आव यक कारबाही अगािड
कारबाही चलाउन सो कसरु को अनस
ु धान योजनको बढेको भ ने देिखएको र नेपाल रा बकको िमित
लािग भनी िनवेदकह का नाउँको बक तथा िव ीय २०६९।९।२ को प मा उि लिखत यि ह तथा यी
सं थाको खाता सेयर तथा अचल स पि ह रो का
यथ रट िनवेदकह ितवादी रहेको नदेिखएको
गरेको िवप ीह को काय कानूनअनक
ु ू ल नै रहेको भ ने एवम् कजामा संल न रहेकोसमेत नदेिखँदा ऐन, जारी
िवप ी पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हनपु ूव भएको वारदातमा िनवेदकह उपर वारदातपिछ
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बनेको उ बिकङ कसरु स ब धी ऐन, २०६४
२
बमोिजम कारबाही गन निम ने स दभमा िनवेदकह को मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
मागबमोिजम नेपाल रा बक सपु रीवे ण िवभागबाट ड बरबहादुर शाही, ०६८-CR-१४२७, ठगी,
नेपाल रा बङ् क, िव ीय सं था िनयमन िवभागलाई जनादन साद अयाल िव. नेपाल सरकार
िमित २०६९।९।२ मा लेखेको प एवम् सोका
पीिडत जाहेरवालाह ले आफूह सँग
आधारमा िवप ीह बाट भए गरेका िट पणी, आदेश, इन वा नगरपािलका वडा नं.७ ि थत रामभजन
िनणयलगायतका स पूण काम कारबाहीह र मेहताको घर भाडा िलई बसेका कृ ण साद अयालसँग
िनवेदकह का जायजेथा रो का रा ने स ब धमा िचनजान भई िनजको भाडाको घरमा बोलाई िवदेश
अथ म ालयलाई िमित २०७०।३।११ मा ेिषतप मलेिसयामा रोजगारीका लािग पठाइिद छ भनी
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकह समेतको जाहेरवालाह बाट नगद .१६,७५,०००।- िलई
बक खाता तथा लकरह , सेयर ख रद िब र काठमाड ि थत डेि टनेसन ओभरिसजमा बोलाई
जायजेथाह स चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगनु २५ िदनस म राखी मलेिसया नपठाएकोले रकम िफता
नगराउनु भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित मा दा मलेिसया पठाउन सिकएन, अब रोजगारीमा
२०७१।१।१५ मा जारी भएको िनषेधा ाको आदेश मालिद स पठाउँछ भनी रकम िफता निदई भारतको
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
के रला रा यको ितनवु नतपरु म पु याई होटलमा राखी
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
भागी गएकोले ितवादीह लाई ठगीमा कारबाही गरी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
ठगी ग रिलएको हामीह को रकम िफता िदलाई पाऊँ
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभु म् । भनी जाहेरी िदएको र जाहेरी बेहोरा पिु हने गरी बकप
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ग रिदएबाट जाहेरवालाह लाई िवदेश मलेिसयामा
फै सला भएका छन् :
रोजगारीमा पठाइिद छ भनी रकम िलई िवदेश नपठाई
§ ०७१-CI-०४१२ र ०७१-CI-०४३३, रकम ठगी गरेको पिु हन आउने ।
उ ेषण / िनषेधा ा, डा. युवराज खितवडा
ितवादी जनादन साद अयाल मौकामा
िव. पूणबहादुर े समेत र लोकदशन रे मी र अदालतसम कसरु मा इ कार रहेका छन् ।
िव. पूणबहादुर े समेत
जाहेरवालाह ले ितवादी कृ ण साद अयालसँग
§ ०७१-CI-०४१३ र ०७१-CI-१३६४, िचनजान भई िनजलाई रकम िदएको भनी जाहेरी र
उ ेषण / िनषेधा ा, डा. युवराज खितवडा बकप मा लेखाएका छन् । जाहेरीको बेहोराअनस
ु ार यी
िव. पूणबहादुर े समेत र हरी धान ितवादी जनादन पिन कृ ण साद अयालले भाडामा
कायालय, के ीय अनुस धान युरो िलएको इन वा नं.७ ि थत रामभजन मेहताको घरमा
महाराजग ज िव. पूणबहादुर े समेत
भेट भएको भने पिन िनजले यी जाहेरवालाह लाई पिन
§ ०७१-CI-०४१५, उ ेषण / िनषेधा ा, िवदेश पठाउन आ ासन िदएको र आफूह ले िनज
डा. युवराज खितवडा िव. पूरामे र साद ितवादी जनादन साद अयाललाई रकम िदएको भ न
सके का छै नन् । जाहेरवालाह सँग िवदेश पठाइिद छु
े समेत
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भनेर आ ासन िदई रकम िलई रिसद िदएको अव था जनादन साद अयालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पिन छै न । यी ितवादीका भाइ कृ ण साद अयालले पाउने ठहराएका आधार माण एवम् िमिसल संल न
भाडामा िलएको घरमा गएर बसेको भएपिन िनजले यी त यबाट यी ितवादीह को जाहेरवालाह बाट रकम
जाहेरवालाह लाई िवदेश पठाइिदने भनेर कुराकानी ठगी गन कायमा के कुन भूिमका रहेको हो भ ने खु न
गरेको, आ ासन िदएको, रकम मागेको र िलएको तथा र जाहेरवालाह लाई िवदेश मलेिसयामा रोजगारीमा
जाहेरवालाह बाट रकम बझ
ु ेको भरपाईसमेत िदएको पठाइिदने गरी रकम िलएको भ ने अिभयोग व तिु न
अव था देिखँदैन । यस कार यी ितवादी जनादन माणबाट पिु भएको नदेिखँदा मािथ िववेिचत आधार
सादसमेत भई जाहेरवालाह लाई िवदेश मलेिसयामा माणह बाट यी ितवादीह को हकमा सु फै सला
रोजगारीको लािग पठाइिद छ भनी रकम िलई ठगी सदर गन पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला
गन कायमा संल न रहेको भ ने अिभयोग दाबी वादी सो हदस म उ टी भई बदर ह छ । िनज ितवादीह
प बाट व तिु न तवरले मािणत गन सके को नगे साद अयाल र निवनराज स यालले अिभयोग
देिखएन । अक तफ जाहेरीमा जाहेरवालाह ले दाबीबाट सफाइ पाउने ।
ितवादी कृ ण साद अयालसँग िचनजान भई िनजसँग
ितवादी कृ ण साद अयालले िवदेश
छलफल गरी िवदेश रोजगारीमा जानको लािग िनजलाई रोजगारीमा पठाउने काम गरी आएको, सो कामका
रकम िदएको भनी लेखाइिदएको बेहोरा समिथत हने लािग सनु सरी बिबयाि थत नम ते नेपाल नामक
गरी अदालतमा बकप गरेको पाइ छ । सोसमेतका कायालय खोली सोमाफत काय स चालन गद आएको
आधार माणबाट यी ितवादीउपरको अिभयोग पिन देिख छ । कायालयसरह रहेको इन वा न.पा.वडा
दाबी पिु नहँदा सु सनु सरी िज ला अदालतबाट नं. ७ ि थत िनजले भाडामा िलएको रामभजन मेहताको
अिभयोगप दाबीबमोिजम यी ितवादीलाई सजाय घरमा बोलाई ज मा गराई मािसक .१५,०००।–
गनगरी गरेको फै सला सदर गन पनु रावेदन अदालत, तलब पाउने गरी मलेिसयामा रोजगारीमा पठाउँछ भनी
िवराटनगरको फै सला सो हदस म िु टपूण देिखएकोले जाहेरवालाह बाट .१६,७५,०००।– रकम िलई
के ही उ टी भई िनज ितवादी जनादन साद अयालले िवदेश रोजगारीमा नपठाई हामी जाहेरवालाह बाट
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
िलएको रकम िफता निदई ठगी गरेको भनी मौकामा
ितवादीह नगे साद अयाल र निवनराज िकटानी जाहेरी परेको छ । सरु स
े यादवसमेत र
स याल सु यादिभ अदालतमा उपि थत भई मौकामा बिु झएका देवे मेहताले जाहेरी तथा
आफूउपर लागेको अिभयोग दाबीको स ब धमा अिभयोग दाबीलाई समथन गरी सु अदालतमा
आ नो सफाइको सबदु माण गज
ु ान स नु पनमा िकटानीसाथ बकप ग रिदएको देिख छ । अ य
सो गन सके को नदेिखए तापिन िनज ितवादीह ले सहअिभयु म ये मौकामा प ाउ परेका सहअिभयु
जाहेरवालाह लाई िवदेश मलेिसयामा रोजगारीमा जनादन साद अयालले ततु वारदातमा मेरो भाइ
पठाइिदने गरी रकम िलई ठगीको कसरु मा संल न रहेको कृ ण साद अयालको संल नता भएज तो ला छ भनी
देिखने अिभयोगप दाबी व तिु न माणबाट पिु हन मौकामा बयानसमेत गरेका छन् । जाहेरवालाह ले
सके को देिखएन । अक तफ, पनु रावेदक ितवादी जाहेरीलगायत अदालतमा आई गरेको बकप मा
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आफूह ले कृ ण साद अयाललाई रकम िदएको हने ठहछ । जाहेरवालाह ले िनजबाट उ िबगोसमेत
भनी उ लेख गरेबाट जाहेरवालाह को िकटानी भरी पाउने ।
जाहेरीको बेहोरा, मौकामा प ाउ परेर अिधकार ा इजलास अिधकृतः नरह र ढकाल
अिधकारीसम भएको सहअिभयु जनादन साद क यटु र: देिवना खितवडा
अयालको बयान र जाहेरवालाह कै अदालतसम को इित संवत् २०७५ साल पस
ु ११ गते रोज ४ शभु म् ।
बकप को बेहोराबीचको साम ज यताबाट पिन यी
जाहेरवालाह लाई िवदेश मलेिसया पठाइिद छु भनी
एकल इजलास
यी ितवादी कृ ण साद अयालले नै रकम िलएको
भ ने पिु हन आउने ।
१
ितवादी कृ ण साद अयालउपर लागेको मा. या. ी सपना धान म ल, ०७५-WH-००८८,
अिभयोग दाबी कसरु स ब धमा सु यादमा ब दी य ीकरण, प रवितत नाम (जनसेवा ४०), िव.
अदालतसम हािजर भई िनजले आ नो सफाइको काठमाड िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
सबदु पेस गन सके कोसमेत देिखएन । अत: ततु
िनवेिदकाको उमेर स वष मा रहेको भ ने
मु ामा मािथ िववेचना ग रएका त य एवम् माणका कुरा िनवेदनबाटै देिख छ । िनवेिदका र सनाउ ला
आधारबाट यी ितवादी कृ ण साद अयालले हक म सरु भागी काठमाड आई मामा के शर कहाँ
जाहेरवालाह लाई िवदेश रोजगारीमा पठाउँछौ भनी बिसरहेको अव थामा बाबु आमाले जबरज ती फकाई
रकम िलई िवदेश रोजगारीमा नपठाई भागी अिभयोग लगेप ात् िनज सनाउ ला िव जबरज ती करणी
दाबीबमोिजम ठगीको कसरु गरेको देिखन आयो । मु ा दता गरी हाल काठमाड िज ला अदालतमा
उपयु िववेिचत त य, कानून र माणका आधारमा जबरज ती करणीमा मु ा चिलरहेको, सोही कारणबाट
यी ितवादी कृ ण साद अयालले जाहेरवालाह लाई सनाउ ला हक म सरु मािथ मु ा चली थनु ामा रहेको
िवदेश मलेिसयामा रोजगारीमा पठाइिद छु भनी रकम त य िनवेिदका वयंले रट िनवेदनमा ट पारेको
िलई रोजगारीमा नपठाई अिभयोग दाबीबमोिजम ठगीको देिखने ।
कसरु गरेकोले ियनीलाई मा अिभयोग दाबीबमोिजम
अतः उि लिखत कारण, माण तथा
सजाय गनपनमा
अ य सबै ितवादीह लाई नै आधारह बाट रट िनवेिदका पीिडत प रवितत
ु
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी सजाय गन नाम (जनसेवा ४०) ले ितवादी सनाउ ला हक
गरेको सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सला सदर म सरु समेत उपर िकटानी जाहेरी िदई जबरज ती
गन पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला सो करणीको मु ा दता भई ितवादीउपर जबरज ती
हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादी करणी मु ा चली िवचाराधीन रहेको र उ जबरज ती
कृ ण साद अयाललाई मा सािबक मल
ु क
ु ऐन, ठगीको करणी मु ामा काठमाड िज ला अदालतबाट नै
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको ४ मु ाको त य माण बझ
ु ी जबरज ती करणी हो वा
नं. बमोिजम १ (एक) वष कै द र जाहेरवालाह बाट होइन, अिभयु कसरु दार हो वा होइन भ ने िवषयमा
िलएको िबगोबमोिजम .१६,७५,०००।- ज रवाना याय िन पण हने नै हँदा साधारण े ािधकार
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अवल बन नगरी असाधारण अिधकार े योग अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत
गरी रट िनवेदन दायर भएको देिखयो । साधारण
िमित २०७५।३।१७ को ब डा मचु ु का
अिधकार े बाट पया उपचारको यव था रहे भएको बेहोरा हेदा “उ घर ज गाको नरम गरम िमलाई ब डा
अव थामा असाधारण अिधकार े को योग हन गनपदा
ु उ घर ज गाको दि णतफ रहेको क ची
स ै न । मु ाको त य माणबाट नै जबरज ती करणी मोटर बाटोलाई आधार मानी सव थम िववाह हन
हो वा होइन, अिभयु कसरु दार हो वा होइन भनी बाँक वा ती जोशीको िववाह खचबापत ५% उ
िन पण हने िवषयमा ब दी य ीकरणको रटबाट घरको पि चमतफ छुट्याई बाँक रहेको घर ज गालाई
िववादको त यिभ वेश गरी थनु ाको औिच य खोजी ४ भाग लगाई बराबर मोहडा र े फल पन गरी उ र,
गन नसिकने भ ने िस ा त रट नं.०६७-WF-००३१ दि ण िचरा पारी तफ स ब धमा गोला हा दा उ
को रामदेव यादव िव
नेपाल सरकारको िक ा घर ज गाको सबैभ दा पि चमतफ ४ भागको
मु ामा पूण इजलाससमेतबाट या या भइसके को १ भाग परी सो पि चमतफको १ भाग घर ज गा वादी
छ । तसथ िवचाराधीन मु ालाई नै भािवत पान गरी वा ती जोशीलाई छुट्याई सोभ दा पूवतफ १ भाग
यी रट िनवेिदकाले साधारण अिधकार े योग नगरी ितवादीम येक सरोज जोशीलाई सोभ दा पूवतफ १
असाधारण अिधकार े को योग गद रट िनवेदन भाग ितवादीम येको मनमोहन वज जोशीको भागमा
दता गन आएको देिख छ । िनवेिदका वयम्ले जाहेरी परेका ३ भाग घरज गा छुट्याई बाँक रहेको सबैभ दा
िदई काठमाड िज ला अदालतले नै त य माण र पूवतफको १ भाग घर ज गा ितवादी सज
ु न वज
कानूनको मू याङ् कन गरी िनणय गन िवषय रहेकोले जोशीलाई पर सा रएको घर ज गा िक ा-१” भनी
थुनामा राखी अनस
ु धान तहिककात भइरहेको छुट्याइएको देिखने ।
अव थामा िवचाराधीन जबरज ती करणीको मु ालाई
मचु ु कामा स पूण घर ज गासिहतको
नै असर पान गरी दायर भएको ब दी य ीकरणको े फललाई १०० मानी ५% िववाह खच अगािड /
िनवेदनले अदालतको साधारण अिधकार े स ब धी पछाडी दवु ैतफ ३‘३” िलने र अ य बाँक ज गा पछाडी
संवैधािनक तथा फौजदारी कानूनको यव था नै उ रतफ १३‘५” दि णतफ १७‘३” िलने गरी येक
अथहीन हन जाने हँदा ततु िनवेदनको त यबाट नै अंिशयारलाई समान े फल भाग िह सामा परेको
थम ि मै कारण देखाउ आदेश जारी ग ररहनु पन भ नेसमेत देिख छ । उ े फलिभ यी िनवेदक /
देिखन नआएकोले िवप ीह लाई िलिखत जवाफ ितवादी सज
ु न वज जोशीको घरको े फल (ल बाई
मगाउनु पन अव थाको िव मानता रहेको नदेिखँदा र चौडाई) गरी १० िफट जिमनको भाग ५ िफट ९ इ च
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
भ ने देिखने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
िमित २०७५।३।१७ को मचु ु कामा िववाह
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
खच ५% पर सारी असल कमसल िमलाइतफ कायम
२
स ब धमा गोला हाली समान े फल ब डा गरेको
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी., ०७५-WO-०५२६, मचु ु काबाट देिख छ । उ मचु ु कामा यी ितवादीको
उ ेषण / परमादेश, सुजन वज जोशी, िव. उ च वारेससमेतले वीकार गरेको छन्, यसमा िनजले कुनै
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िवरोध जनाएको अव था पिन देिखँदैन र थानीय ि या ाकृितक यायको िस ा त ितकूल हनक
ु ा
ितिनिधसमेतको रोहवरमा रीतपूवक ब डा मचु ु का साथै यादै नै ग भीर ि यागत िु ट भएको अव थामा
तयार भएको देिखने ।
बाहेक फै सला काया वयनको कामकारबाहीमा िढलाइ
मु ामा फै सला काया वयनको चरणस म हने गरी य ह त ेप ग रिदन यायको रोहमा
आइपु दा थु ै हैरानी बेहोनु परेको अव था तथा समय उपयु हने नदेिखने ।
पिन यितत भइसके को ह छ । मु ाको अि तम चरण
िनवेदक छोरा अंिशयार रहेका र घर
फै सला काया वयनको चरणलाई पिन िढलाइ ग रिदने स पि को कानूनबमोिजम रीतपूवक तयार भएको
हो भने फै सलाबाट ा हने याय नै ा गनमा अझ ब डा मचु ु काबाट िनजलाई कुनै ग भीर मका पन
िढलाइ हन गई याय ा गरेको यि नै हतो साही जाने र परेको अव थासमेत नदेिखँदा ततु रट
ब न जाने ।
िनवेदकको मागदाबीबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु
अंश ज तो मु ामा ब डा छु ् याउने ममा अव थाको िव मानता देिखएन । तसथ ततु रट
असल कमसल, कम बेसीको अव था यादै नै िनवेदन खारेज हने ।
अस तल
ु न हने गरी निमलेको, ब डाबाट ा भएको इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
स पि ा कताले भोग गन लायकको े फलमा क यटु र: संजय जैसवाल
नभएको वा अनक
ु ू ल िनकास नभएको र ब डा छु याउने इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २५ गते रोज ३ शभु म् ।
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