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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 पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद

-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 ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी गोपी िव कमा
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

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

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

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

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
७
इजलास नं. १०
१५
इजलास नं. ११
३
इजलास नं. १२
३
इजलास नं. १३
७
इजलास नं. १४
११
इजलास नं. १६
६
इजलास नं. १७
३
एकल इजलास
४
५
१५
ज मा
७९
कूल ज मा ७९ + २१ = १००

५
४
४
२
१
२
२
१
२१

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.
५.
६.
७.
८.
९.

िवषय
प / िवप
पृ
पण
१-३
ू इजलास
कै लाश नायक सडु ी िव.
उ ेषण /
िनजामती िकताबखाना, १
परमादेश
ह रहरभवन
झु ा
िमनबहादरु िज.सी. िव.
िववरणका नेपाल सरकार
आधारमा
कजा
१
लेनदेन गरी
ाचार
गरेको
संयु इजलास
३ - १२
जैसीलाल यादव िव. ी
उ षे ण / नेपाल राि य उ च
३
परमादेश मा यािमक
िव ालयसमेत
िलखत दता के शरीकुमारी थापा िव.
४
बदर दता
णय े
ीमती िम ा े िव.
लेनदेन
५
ेमबहादरु काक
दीपकुमार चौधरी िव.
उ षे ण /
भूिमसधु ार कायालय, ६
परमादेश
मोरङसमेत
ज गा
भृकुटी काक िव.
७
िखचोला सिु नताकुमारी गैरेसमेत
नामसारी िवजयकुमार राजवंशी
८
हाल सािबक िव. साइदोदेवी राजवंशी
रमेशकुमार यादवसमेत
राजीनामा
िव.
ीमती ८
दता बदर
कौिश यादेवी ह रजन

१०.

११.
१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.
१८.

i

िमरे िकशोर झा िव.
कायालय
मख
ु ,
परमादेश
९
मालपोत कायालय,
सलाही
महेशकुमार े िव.
उ ेषण
१०
उगा े समेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
( ाउन ल मी राईसमेत
११
सगु र)
अपहरण नेपाल सरकार िव.
तथा शरीर गाय गौतमसमेत
११
ब धक
उ ोग
इजलास नं. १
१२ - १४
शभु ाषच कुइके ल िव.
िज ला
िवकास
परमादेश सिमितको कायालय, १२
खाँदबारी
संखवु ासभासमेत
मैती थापा िव. मोहन
परमादेश
१३
िसंह थापासमेत
जमनु ा थापा िव.
बागलङ
ु दु ध सहकारी
परमादेश
१३
( यवसायी)
संघ,
बागलङ
ु समेत
इजलास नं. २
१४ - १७
रमेशराज दाहाल िव.
िनषेधा ा
१४
देवी साद आचायसमेत
याम साद िनरौला िव.
उ ेषण /
ीय िश ा कायालय, १५
परमादेश
पूवा चल धनकुटासमेत

१९.

२०.

२१.

२२.
२३.

२४.

२५.

२६.
२७.
२८.

ि यंका थापा िव.
उ ेषण / काठमाड
१६
परमादेश िव िव ालय, धिु लखेल
का ेपला चोकसमेत
इजलास नं. ३
१७ - २३
संजयकुमार यादव िव.
जनता उ च मा यिमक
उ ेषण
१७
िव ालय
बनौटा
(महो री) समेत
मानव
नेपाल सरकार िव.
बेचिबखन
ीमती लीला तु बापो
१८
तथा ओसार (अयाल) समेत
पसार
िपता बर के .सी. िव.
िनषेधा ा
१९
िसनज फाइना स िल.
िनषेधा ा / िभमसेनकुमार े िव.
२०
परमादेश खड् गबहादरु आलेसमेत
ा रका साद नेपाल िव.
पा पा िज ला तानसेन
िनषेधा ा
२०
नगरपािलका कायालय,
पा पासमेत
गोपीलाल महजनसमेत
िनणय दता
िव. भूिमसधु ार तथा
बदर हक
२२
यव था
म ालय,
कायम दता
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. ४
२३ - २९
पबहादरु काक िव.
परमादेश मालपोत कायालय, २३
दोलखासमेत
परशरु ाम यादव िव.
उ षे ण
२३
ल ण यादवसमेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
२४
ाउन सगु र आिशष िल बूसमेत

रामशंकर खड् का िव.
अदालतको
मु य सिचव िललामणी २५
२९.
अवहेलना
पौड् यालसमेत
गोवधन साद तेली िव.
३०. लटु िपट
२६
मोहर अली फक रसमेत
चोक साद भ डारी िव.
उ ेषण /
पनु रावेदन अदालत २६
३१.
परमादेश
तुलसीपरु , दाङसमेत
ह रशंकर साद यादव
३२. उ ेषण िव. पनु रावेदन अदालत २७
हेट डा, मकवानपरु समेत
लिलताकुमारी पि डत
३३. उ ेषण िव. उ च अदालत, २८
जनकपरु समेत
मानबहादरु डाँगी िव.
उ ेषण /
तुलसी
बढु ाथोक २८
३४.
परमादेश
डाँगीसमेत
इजलास नं. ५
२९ - ३३
वीणता व ती पोदल
उ ेषण /
िव.
िवजय २९
३५.
परमादेश
पोखरेलसमेत
च बहादरु शाही िव.
३६. गौवध
३०
नेपाल सरकार
जबरज ती नेपाल सरकार िव. कृ ण
३७.
३१
करणी
िव.क.
आशाकुमारी साह िव.
३८. लेनदेन
३२
सल
ु णा देवी साह
इजलास नं. ६
३३ - ३६
कु जिवहारी
साद
अदालतको
चौधरी िव. च काश ३३
३९.
अवहेलना
मैनालीसमेत
ii

िमलाप
लालपरू ा म लसमेत िव.
बदर गरी नेपाल सरकार
४०.
३४
हक कायम
ग रपाऊँ
कत य नेपाल सरकार िव. देव
४१.
३५
यान
म लसमेत
इजलास नं. ७
३६ - ४०
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
४२. रोजगार फ ेराम घितमगरसमेत ३६
कसरु
अवैध काठ नेपाल सरकार िव.
पिनलाल चौधरीसमेत ३७
४३. चोरी
िनकासी
कत य नेपाल सरकार िव.
४४.
३८
यान
पूणबहादरु धामी
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
४५. रोजगार िह मत तुलाचनसमेत ३९
कसरु
इजलास नं. ८
४० - ४५
ब चा ज माई छिवमाया साक िव.
४६. गाडेको नेपाल सरकार
४०
(कत य यान)
ाचार गोमादेवी जोशी िव.
४७. (न कली नेपाल सरकार
४२
माणप )
नेपाल सरकार िव.
४८. बहिववाह
४३
अिजजु रहमानसमेत
यान मान नेपाल सरकार िव.
४९.
४४
उ ोग
सिु म ा राई
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
५०.
४४
करणी
िवजयकुमार पटेल

५१.

५२.

५३.
५४.

५५.

५६.

५७.
५८.

५९.
६०.

iii

इजलास नं. ९
४५ - ४८
िदनेश चौधरीसमेत िव.
अंश दता
४५
रामच चौधरीसमेत
सडक
रामिदनेश राय यादव
िखचोला िव. गणेश राय यादव
४६
घर भ काई
पाऊँ
िलखत दता यामकुमारी सा समेत
४७
बदर
िव. बादल े समेत
वैदेिशक सिु मरा ब नेत िव.
रोजगार नेपाल सरकार
४८
कसरु
इजलास नं. १०
४८ - ५२
यामबहादरु िज बा िव.
ब दी
मकवानपरु
िज ला ४८
य ीकरण
अदालतसमेत
कृ ण साद
आचायसमेत
िव.
उ ेषण
४९
वा य
म ालय,
िसंहदरबारसमेत
जबरज ती काश े िव. नेपाल
५१
करणी
सरकार
जबरज ती स तबहादरु तामाङ िव.
५१
करणी
नेपाल सरकार
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तसथ, िनवेदकको ज मिमित २०१८।४।१४
पूण इजलास
भ ने त यमा एक पता रहेको देिखँदा सोिवपरीत
िनवेदकको ज मिमित २०१७।३।२७ कायम गरी िमित
१
२०७५।३।२७ देिख अिनवाय अवकाश िदने भ ने
मा. या. ी दीपककुमार काक , मा. या. ी ह रकृ ण िवप ी िनजामती िकताबखानाको िमित २०७४।६।१
काक र मा. या. ी ड बरबहादुर शाही, ०७५-WF- को प एवम् िमित २०७४।९।११ को िनणय
०००१, उ ेषण / परमादेश, कै लाश नायक सुडी िव. तथा प समेत उि लिखत आधार कारणह बाट
िनजामती िकताबखाना, ह रहरभवन
कानूनअनक
ु ू ल नदेिखँदा सो कामकारबाहीह
िनवेदकले सेवा वेश गदा पेस गरेको शैि क उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी शैि क यो यता,
यो यताको माणप तथा वैयि क िववरण (िसटरोल) नाग रकता र िसटरोलसमेतमा िनवेदकको ज मिमित
मा उ लेख भएको ज मिमित नै िनजले ा गरेको २०१८।४।१४ भनी उ लेख भएको हँदा सोही
नाग रकतामा समेत उ लेख भएको अव था छ । यसरी आधारमा उमेर गणना गरी िनवेदकलाई ५८ वष
िनवेदकको नाग रकतामा ज मिमित २०१८।४।१४ अथात् िमित २०७६।०४।१३ स म यथावत् पमा
उ लेख भई िनजको शैि क यो यताको माणप , कामकाज गन िदनू भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशको
नाग रकता र िसटरोलमा रहेको ज मिमितमा समेत आदेशसमेत जारी हने ठह याएको माननीय यायाधीश
एक पता देिखएको अव थामा सोही ज मिमितलाई ी पु षो म भ डारीको राय मनािसब देिखँदा सदर
आधार मानी िनजको उमेर गणना ग रनपु न देिखने ।
हने ।
िमित २०३४।३।२७ मा जारी भएको वष इजलास अिधकृत: ठाकुर साद खरेल
मा उ लेख भएको भिनएको नाग रकताको पिु हने क यटु र: िवके श गरु ागाई
कृितको माण िवप ीबाट उपल ध हन नसके को इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभु म् ।
र िवप ीले उ लेख गरेअनस
२
ु ारको नाग रकता हाल
अि त वमा रहेको नदेिखएको ि थितमा के बल मा. या. ी सारदा साद िघिमरे, मा. या. ी
िवप ीको कथनका आधारमा मा ामािणक पमा पु षो म भ डारी र मा. या. ी ड बरबहादुर
मा यता दान गन सिकने अव था नरहने । िनवेदकको शाही, ०७५-NF-०००४ र ०७५-NF-०००४, झु ा
शैि क यो यताको माणप मा उि लिखत ज मिमित, िववरणका आधारमा कजा लेनदेन गरी ाचार गरेको,
नाग रकतामा िकिटएको ज मिमित र िसटरोलमा िमनबहादुर िज.सी. िव. नेपाल सरकार र गोिव द साद
उि लिखत ज मिमितिबच एक पता रहेको अव थामा जोशी िव. नेपाल सरकार
उ
माणह लाई आधार निलई अ मािणत
कुनै रा सेवकले बदिनयत िचताई आफू
िवषयलाई आधार मानी िनवेदकको उमेर गणना वा अ कुनै यि लाई गैरकानूनी लाभ पु याउने वा
गरेको िनजामती िकताबखानाको िनणय तथा प लाई नेपाल सरकार वा सावजिनक सं थालाई गैरकानूनी
कानूनस मत मा न सिकने अव था नहँदा ततु हािन पु याउनेज ता काय गन िनषेध गरेको छ । कसैले
रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको यस अदालतका बदिनयत िचताई गरेको कायको प रणाम व प आफू
माननीय यायाधीश ी सपना धान म लको रायसँग वा अ कुनै यि लाई गैरकानूनी लाभ र तत्तत्
सहमत हन नसिकने ।
िनकायलाई हािन नो सानी पगु ेमा मा उि लिखत
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दफाबमोिजम सजाय हन स ने देिख छ । तर िसिजत दािय व हो । बकबाट वाह भएको रकम ऋणीबाट
उि लिखत सजाय हन कुनै रा सेवकले सावजिनक असल
ु उपर नभएमा कजा वाह गन ममा रािखएको
सं था वा नेपाल सरकारलाई आिथक हािन पु याई िधतोबाट बकले असल
ु उपर गन स ने नै देिखने ।
आफूले लाभ िलएको देिखनु पन ।
ऋणीले कजा ितरेन र िधतोबाट पिन असल
ु उपर भएन
पनु रावेदक ितवादीह ले बदिनयत िचताई भने वाह भएको कजा बराबरको रकम बकलाई हािन
ऋणीलाई वाह गरेको कजा बकलाई समयमा नै नो सानी हने हो । ऋण असल
ु उपर नभएमा अि तम
भु ानी नभएको कारण बकलाई हािन नो सानी पगु ेको अव थामा कजा वाह गन ममा िधतो मू याङ् कन
हो, होइन भ ने तफ िवचार गदा कृिष िवकास बक गन र कजा सिमितका रा सेवकले बदिनयत िचताएर
कानूनबमोिजम गठन भएको सावजिनक िनकाय हो । काय गरेका िथए िथएनन् भनेर हेन सिक छ र हेनु
कानूनबमोिजम गठन भएको िनकायले कानूनबमोिजम पिन पदछ । यस िववादमा पनु रावेदकसमेतले वाह
गरेको काय प रणाम व प उ प न भएको िववाद गरेको ऋण ऋणी ितवादीबाट लामो समयस म
स बि धत कानूनबमोिजम िन पण हन वा छनीय असल
ु उपर नभएको कारण यी पनु रावेदक ितवादीको
ह छ । कृिष िवकास बकले ऋण माग गन ऋणीलाई काय बदिनयतपूण भएको भ ने आधारमा पनु रावेदक
कजा वाह गन नपाउने यव था पिन देिखँदैन । ितवादी िवशेष अदालत र यस अदालतको संयु
कृिष िवकास बक आफै ँ ले ऋण वाह गदा अवल बन इजलासको फै सलाबाट कसरु दार भएको देिखने ।
गनपन
बकले ऋण वाह गदा ऋणीसँग कजा
ु कुरा यवि थत गन र तदनु प काया वयन गन
वािण य कजा कायिविध, २०५० जारी गरेको देिखने । ितन सत र सीमा राखी कबिु लयत गरेको देिख छ ।
कजा सिमितको िनणयअनस
ु ार ऋणी कबिु लयतनामामा रािखएका सतअनस
ु ार ऋणीले कजा
ितवादीले कजा िलएर समयमा नै कजा भु ानी नगरेको नितरेमा िधतो ज गा िललाम गरी पगु स
े मको कजा
कारण आरोपप मा उ लेख भएअनस
ु ार कृिष िवकास उठाउनु पदछ । िललाम गदा पूरै कजा चु ा नभए
बकलाई हािन नो सानी भई ऋणी र यी ितवादीलाई ऋणीको अ य स पि बाट पिन असल
ु उपर गन सिकने
समेत फाइदा भएको भनी वादी नेपाल सरकारले यी देिख छ । तर वादी नेपाल सरकारले ऋणीले िलएको
पनु रावेदक ितवादीसमेत, ज गाको चारिक ला ऋण चु ा गन िधतो िललाम गन ि या अवल बन
मािणत गन गा.िव.स. का सिचव र ज गाको ेस नगद मु ा दायर गरेको देिखने ।
न सा मािणत गन नापी कायालयका कमचारीउपर
ऋणीलाई कजा वाह हँदा ज गाको
िवशेष अदालतमा आरोपप पेस भएकोमा िवशेष चारिक ला मािणत गन, नापी न सा र लिु ट
अदालतले ज गाको ेस न सा मािणत, चारिक ला उपल ध गराउने कमचारीसमेतको संल नता देखाई
मािणत गन गा.िव.स. सिचव र नापी कायालयका ऐनको दफा ९ बमोिजम सजाय हन माग दाबी भएकोमा
कमचारीलाई सफाइ िदएको देिख छ । यसउपर वादी ती कमचारीलाई िवशेष अदालतले सफाइ िदएउपर
नेपाल सरकारले पनु रावेदन नगरी उ फै सलालाई वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन नगरेको एउटा
वीकार गरेको देिखने ।
अव था र ऋणीले बकबाट वाह भएको कजा भु ानी
बकसँग िलखत गरी कजा िलने यि ले भइसके को अक अव था देिखएकोसमेतका आधार र
बकबाट वाह भएको रकमको साँवा याज बझ
ु ाउनु कारणबाट यस अदालतको संयु इजलासको फै सला
पदछ । यो उसको बैकसँग गरेको कबिु लयतनामा ारा सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
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अतः उ लेख ग रएको त य, कानूनी यव था मा यािमक िव ालयसमेत
र ितपािदत िस ा तको रोहमा यस अदालतको
ततु िववादमा पनु रावेदकले यथ
संयु इजलासले पनु रावेदक ितवादीलाई िमित िव ालयको िमित २०६४।४।१७ को िनणयले पोखरी
२०६८।७।१ मा कसरु दार ठहर गरेको फै सला िमलेको ठे का पाएअनस
ु ार िव ालय यव थापन सिमित
नदेिखँदा पनु रावेदक ितवादी गोिव द साद जोशी र पनु रावेदकिबच िमित २०६४।४।२४ मा ठे का
र िमनबहादरु िज.सी. को हकमा स म उ टी भई सझौता भएको देिख छ । उ स झौतामा िविभ न
पनु रावेदक ितवादीह ले यायको रोहमा आरोिपत सतह रािखएको पिन देिख छ । ठे का पाएको पोखरी
कसरु बाट सफाइ पाउने ।
भोगचलन गन गराउने, रकम िव ालयको खातामा
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
ज मा गनलगायतका काय यथ िव ालयको हो भने
इित संवत् २०७५ साल पस
धरौटी रकम, थम िक ताबापतको रकम ितन बझ
ु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
ु ाउने
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार दािय व वभावतः पनु रावेदकको हो । पनु रावेदकले
फै सला भएका छन्:
पाएको ठे काको कृित हेदा दवु ै प को आपसी
§ ०७५-NF-०००३ र ०७५-NF-००११, सहमितमा स झौतामा उि लिखत काय स प न हने
झु ा िववरणका आधारमा कजा लेनदेन देिख छ । करारमा उ लेख भएका स प न हनपु न
गरी ाचार गरेको, िमनबहादुर िज.सी. िव. काय करार वा स झौतामा उ लेख भएअनस
ु ार नै हने
नेपाल सरकार र गोिव द साद जोशी िव. हो । करार वा स झौता उ लङ् घन गनउपर अक
नेपाल सरकार
प ले कानूनी उपचार खो न नपाउने होइन । यस
§ ०७५-NF-०००५ र ०७५-NF-०००९, िववादमा करार वा स झौता यथ िव ालयले पालना
ाचार, िमनबहादुर िज.सी. िव. नेपाल नगरेको अव थामा यी पनु रावेदकले कानूनी उपचार
सरकार र गोिव द साद जोशी िव. नेपाल खो न नपाउने होइन । करार वा स झौताबमोिजम
सरकार
काय नभएको हकमा रट े बाट अदालत वेश गन
§ ०७५-NF-०००६, ाचार, गोिव द साद िम दैन । यो करारीय दािय वबाट िसिजत िववाद भएको
जोशी िव. नेपाल सरकार
हँदा रट े बाट याय िन पण हन स ने नदेिखने ।
§ ०७५-NF-०००७, ाचार, गोिव द साद
यथ िव ालयको िलिखत जवाफमा
जोशी िव. नेपाल सरकार
िमित २०६४।६।२ पिछ िव ालय यव थापन
§ ०७५-NF-००१०, ाचार, गोिव द साद सिमित गठन नभएको भ ने उ लेख भएकोमा
जोशी िव. नेपाल सरकार
िव ालयबाट ा भएको िव ालय यव थापन
सिमितको स कल िनणय पिु तका हेदा िव ालय
संयु इजलास
यव थापन सिमितको िमित २०६३।१।२४, ऐ. २८,
ऐ. ३१, िमित २०६३।२।५, िमित २०६३।५।१२,
१
ऐ. िमित २०६३।६।१८, िमित २०६३।७।२६,
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी मीरा िमित २०६३।८।१७, िमित २०६३।९।२०, िमित
खडका, ०६९-CI-०९७७, उ ेषण / परमादेश, २०६४।१।८, िमित २०६४।२।४, ऐ. ८, १९, िमित
जैसीलाल यादव िव. ी नेपाल राि य उ च २०६४।३।४, ऐ. २५, ऐ. ३०, िमित २०६४।४।१४,
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ऐ. १७ र िमित २०६४।६।२ गतेस म बैठक बसेको
२
देिख छ । पनु रावेदकले तदथ सिमितको अक िनणय स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पिु तका छ, यो िनणय पिु तकामा आफूले पेस अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०७३५, िलखत दता
गरेको िमित २०६७।१२।१९ को िनणय भएको छ, बदर दता, के शरीकुमारी थापा िव. णय े
पनु रावेदन अदालतले यो िनणय पिु तका िझकाएको
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा ितवादी
छै न भनी िजिकर गरे पिन िज ला िश ा कायालयको बिु बहादरु थापाका ीमती, छोरा र छोरी तथा आमा
िमित २०६९।९।१२ को प बाट िव ालय यव थापन पनु रावेिदका वादीको हकमा एउटै कानूनी यव था
सिमित गठन भएको देिखँदैन । आिधका रक िनकायबाट कसरी लागू हने भ ने स ब धमा कुनै िववेचना भएको
नै िव ालय यव थापन सिमित गठन नभएको भ ने देिखँदनै । एकासगोलका आमा छोराको िबचमा ब डा
जवाफ ा भएको अव थामा िव ालयमा अक िनणय ला ने सगोलको िववािदत ज गा ितवादी छोराले
पिु तका छ, यो िनणय पिु तका िझकाउनु पदछ भ ने िब गदा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं.
पनु रावेदन िजिकरले मा यता पाउन स दैन । यसरी समेत बमोिजम पनु रावेिदका आमाको म जरु ी र
िव ालयले पठाएको िव ालय यव थापन सिमितको सहमित िलएको देिखनु अिनवाय ह छ भने बिु बहादरु
िनणय पिु तकामा िमित २०६४।६।२ भ दा पिछ थापाका ीमती, छोरा र छोरीको म जरु ी र सहमित
बसेको नदेिखएको अव थाले यथ िव ालयको नभए पिन अंशब डाको महलको १९ नं. को देहाय
िलिखत जवाफ बेहोरा समिथत भएको देिखने ।
२ बमोिजम िब यवहार गरेको काय सदर ह छ ।
यसरी यथ िव ालयमा सािबकमा गिठत अंशब डाको महलको १९ नं. को देहाय २ बिु बहादरु
िव ालय यव थापन सिमितको िमित २०६४।६।२ थापाका ीमती, छोरा र छोरीको हकमा जसरी आमा
याद समा भएप ात् अक िव ालय यव थापन पनु रावेिदका वादीको हकमा समान पमा लागू गन
सिमितको गठन भएको नदेिखएको अव थामा िम दैन । िकनभने अंशब डाको महलको १९ नं. को
िव ालय यव थापन सिमितले पनु रावेदकलाई २५ देहाय २ िनता त आ नो पालामा आ नो िनजी ान
ितशत थप रकम िदने गरी िमित २०६७।१२।१९ वा सीप वा याससमेतबाट आजन गरेको वा ा गरेको
मा िनणय भएको भनी पेस गरेको ितिलिपले चल अचल सबै स पि आजन गनको एक ीमती,
आिधका रकता ा गनस ने अव था नदेिखँदा िनजप को छोरा एकासगोलक छोरी भएकाले वा
दाबीको िमित २०६९।३।१८, च.नं. ५३ को प बदर िनजह मरेको अव थामा आफूखस
ु गन पाउने ।
ग ररहन पन देिखएन । य तो अव थामा पनु रावेदन
स पि आफूखस
ु गदा कुनै पिन पमा
अदालत हेट डाले उ िमित २०६७।१२।१९ को उठ् नु हँदैन ।
उठे र अदालतबाट याय िन पण
िनणयको ितिलिप िनिववाद नरहेको भ ने आधारमा गदा ग रएको यवहार कानूनस मत हनपु दछ ।
रट िनवेदन खारेज गरेको फै सला अ यथा देिखएन । ितवादी बिु बहादरु थापाले िववािदत ज गा िब
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पनु रावेदन अदालत गरेको कायलाई उठाई पनु रावेिदका वादी अदालत,
हेट डाको िमित २०६९।३।१० को आदेश (फै सला) वेश गरेपिछ तहतह अदालतबाट फै सला भई यस
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अदालतस म िववाद आएको छ । एकै मा सु र
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
पनु रावेदन अदालतले फरकफरक कानूनको योग
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् । गनले
ु पिन पनु रावेिदका वादीले उठाएको ले मह व
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राखेको देिखयो । कुनै पिन िववादमा समावेश भएका
३
त यअनस
ु ारको कानून योग भएमा सही याय स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
स पादन भएको मािन छ । त यअनस
ु ारको कानून अिनलकुमार िस हा, ०७२-CI-००७८, लेनदेन,
योग नभएमा वाभािवक पमा याय भािवत ीमती िम ा े िव. ेमबहादुर काक
ह छ । पनु रावेिदका वादीले उठाएको यस मा
सु अदालतको िमित २०६७।९।४ को
सु अदालतले माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) आदेशअनस
ु ार यथ वादीले पेस गरेको िमित
आकिषत हने भनी िववेचना गरेकोमा पनु रावेदन २०५६।१०।२४ को िलखत परी ण गन आदेश
अदालतले सो दफा िकन आकिषत हने नहने स ब धमा गरेअनु प उ िलखत यस अदालतका िवशेष बाट
कुनै िववेचना नगरी वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको परी ण भई परी ण ितवेदन िमिसल संल न रहेको
पाइयो । त यह को पिहचानबाट यस िववादमा उ
देिख छ । िववादको िवषयमा उ परी ण ितवेदन
दफा ६(क), लेनदेन यवहारको १० नं. र अंशब डाको अवलोकन गदा िमित २०५६।१०।२४ को िलखतमा
महलको १८ तथा १९ समेत आकिषत हने देिखएको परेको सिहछाप, या चे र अ र पनु रावेिदका
छ । य तो अव थामा पनु रावेदन अदालतले ितवादीको अदालतबाट िलएको नमूना सिहछापमा
अंशब डाको महलको १९ नं. को देहाय २ को समेतमा र िववािदत िलखतमा परेको कारणीको
आधारमा समेत वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको सिहछापमा लेखन गणु , आकृित र रेखाका गणु ह
फै सला िमलेको नदेिखने ।
आपसमा िभडी िमलेको भ ने बेहोरा भएको देिख छ ।
अतः पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०५६।१०।२४ को िलखतमा परेको सिहछाप
िमित २०७०।३।१६ को फै सला मािथका करण आ नो हो भनी पनु रावेिदका ितवादीले ितउ रप ,
करणमा ग रएका त यगत िववेचना, कानूनी अ.बं.७८ नं. बमोिजम गरेको बयान, पनु रावेदन अदालत
यव था र ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा र यस अदालतमा गरेको पनु रावेदनमा वीकार गरेको
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई सु अदालतले िमित देिखने ।
२०६८।९।२० मा वादी दाबी पु ने ठहर गरेको फै सला
माण ऐन, २०३१ को दफा २८ अनस
ु ार
सदर हने ।
िववािदत िलखत यथ वादीले िकत गरी बनाएको
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
कुराको माण पु याउने भार यी पनु रावेिदका
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभु म् । ितवादीमा िनिहत रहेको छ । पनु रावेिदका
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ितवादीले िलखत िकत भ ने िजिकर गरेको भए पिन
फै सला भएका छन्:
वादीले िलखत िकत गरेको माण पु याउन सके को
§ ०७०-CI-०७३६, िलखत दता बदर दता, देिखँदनै । सु र पनु रावेदन अदालतले परी ण
के शरीकुमारी थापा िव. सुिनता े
ितवेदनसमेतका आधारलाई माणमा हण गरी
§ ०७०-CI-१५०८,
जालसाजी, फै सला गरेको देिख छ । ती आधारलाई ख डन हने
के शरीकुमारी थापा िव. बुि बहादुर थापा
माण पनु रावेिदका ितवादीले ख डन गन सके को
§ ०७०-CI-१५०९,
जालसाजी, पाइँदैन । के बल पनु रावेदन प मा पनु रावेदन अदालतको
के शरीकुमारी थापा िव. बुि बहादुर थापा
फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को
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िु ट भनेर मा पु दैन । अदालतले मु ाको त य र आधार देिखएको अव थामा समयमा नै य तो िनकाय
प को यवहार पिन हेनपन
ु ह छ । उ ऐनको दफा वा पदािधकारीले गरेको िनणय बदर गराउन माग नगरी
२३ को उपदफा (७) अनस
ु ार िलखत परी ण गरी राय िढला गरी माग गन नपाइने मा यता रा छ । अनिु चत
िदने िवशेष ले राय समथन गरी गरेको बकप माणमा िवल बको िस ा तले सम यायलाई परािजत गन अक
िलनु पन ह छ । यसैअनस
ु ार यस अदालतबाट मु ा यायको मह वपूण िस ा त हो । याय समयमा नै माग
दोहो याई हेन िन सा दान भएको भए पिन िवशेष ले गनपछ
ु । यावहा रक िनि तता दान गन, माण
िववािदत िलखतमा परेको या चे, सिहछाप र अ र फे रबदल, लोप हन निदन र स बि धत यि लाई
कारणीको नमनु ा सिहछापसँग आपसमा िमले िभडेको अन तकालस म मु ा मािमला गरी रा नु पन
भनी िदएको रायअनस
ु ार नै पनु रावेिदका ितवादीले जोिखमबाट मु रा न अनिु चत िवल बको िस ा त
िलखतमा लागेको सिहछाप र या चे आ नो भनी ितपादन भएको देिख छ । मु ा मािमलामा हद यादको
वीकार गरेको देिखँदा िलखत परी ण गन िवशेष को िस ा तलाई कठोर पमा िलइ छ भने रट िनवेदनमा
बकप गराई फै सला गनपन
ु अव था नदेिखँदा यस अनिु चत िवल बको िस ा तलाई अवल बन ग रने ।
अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन दान भएको िन सा
कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले गरेको गलत
आदेशसँग सहमत हन सिकएन । तसथ पनु रावेदन िनणय वा आदेश वा कामकारबाहीबाट असर प यो भ ने
अदालत पाटनको फै सला अ यथा नदेिखने ।
यि ले आ नो हक अिधकारको खोजीमा समयमा नै
अतः उि लिखत आधार एवम् कारणबाट याियक उपचार नखोजेमा य तो हक अिधकारको
पनु रावेिदका ितवादीबाट यथ वादीले साँवा खोजी नगनलाई अदालतले म त गन स दैन भ ने
.३,००,०००।- र सोको याज .३,००,०००।- गरी कुरा अनिु चत िवल बको िस ा तले अवल बन गन ।
ज मा .६,००,०००।- भराई िलन पाउने ठहर गरेको
मोहीका का छा छोराले िवप ी भूिमसधु ार
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।६।२२ को कायालय, मोरङमा िमित २०३७।७।२६ को िनणयको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितिलिप पाउन िमित २०४७।१०।२ मा िनवेदन
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
िदई कोवीलाल माझीको नामको िववािदत ज गाको
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभु म् । मोही लगत क ा भएको िनणयको ितिलिप िलएको
४
देिख छ । यसरी मोहीका छोराले आफै ँ ले मोही
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी लगत क ा भएको िनणयको ितिलिप िलएर पिन
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-००८६२, त काल सो िनणय बदर गराउन कुनै कानूनी उपचार
उ ेषण / परमादेश, दीपकुमार चौधरी िव. भूिमसुधार नखोजी िनणयको ितिलिप िलएको २३ वषपिछ सो
कायालय, मोरङसमेत
िनणय बदर माग गरी िनवेदक अदालत वेश गरेको
पनु रावेदन अदालतले रट िनवेदन खारेज देिख छ । य तो अव थामा पनु रावेदक र िनजका
गदा अनिु चत िवल बको िस ा त अवल बन गरेको तफबाट उपि थत िव ान् कानून यवसायीले यस
देिख छ । अनिु चत िवल बको िस ा त (Doctrine िववादमा ाकृितक यायको िस ा त आकिषत
of laches) ले आ नो िव
कुनै िनकाय वा ह छ । अनिु चत िवल बको िस ा त आकिषत हँदनै
पदािधकारीले गरेको िनणयको जानकारी पाएको वा भनी गनभएको
बहस िजिकर स ब धमा िवचार गदा
ु
सो जानकारी िनजले वाभािवक पले पाउने पया के कुन कारणले यस िववादमा अनिु चत िवल बको
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िस ा त आकिषत हँदैन भ ने देखाउन सके को छ भ ने स ब धमा सािबक र हालको राजमागको
नपाइँदा पनु रावेदकका कानून यवसायीले यस नापसिहत न सा ेस िझकाई अ.बं. १७१ नं. बमोिजम
िववादमा अनिु चत िवल बको िस ा त आकिषत हँदैन नाप न सा गरी याय िन पण गनु भ ने बेहोराले
भनी गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । िमिसल कै लाली िज ला अदालत पठाएको देिखने ।
ु
अतः पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले िमित
मु ामा माणह बु ने कुरामा मु ाका प ले
२०७१।१।८ मा पनु रावेदकले दायर गरेको रट िनवेदन िववाद गनपन
ु हँदनै । अदालतले माण बझ
ु ेर नै फै सला
अनिु चत िवल बको िस ा तको आधारमा खारेज हने गन हो । पनु रावेदन अदालतको फै सलाले मु ा अि तम
ठहर गरेको आदेश (फै सला) िमलेकै देिखँदा सदर हने । भएको अव था होइन । के बल पनु : नाप न सा गरी
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
याय िन पण गन उ लेख भएको छ । पनु रावेिदका
इित संवत् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभु म् । वादीले ४ पटक भएका न सा मचु ु का आपसमा िमले
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०८६३, उ ेषण / िभडेको र ती न सा मचु ु का ितवादीह ले वीकार
परमादेश, दीपकुमार चौधरी िव. भूिमसुधार गरेको िजिकर गरे पिन धनगढी-डडे धरु ा राजमागको
कायालय, मोरङसमेत भएको मु ामा पिन सािबक र हालको े फल, ज गाको भोगचलन,
यसैअनस
वादी र ितवादीह को ज गाह को िबचमा भएका
ु ार फै सला भएको छ ।
५
नाला (कुलो) ह को अव था प खु न सके को
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देिखँदनै । पनु रावेिदका वादीले िफरादमा नै आ नो
काशमान िसंह राउत, ०७३-CI-०७०५, ज गा ज गाको पूव-दि णतफ नेपाली सेनाको यारेकछे उ
िखचोला, भृकुटी काक िव. सुिनताकुमारी गैरस
र पि मतफ रहेको कुलो (नाला) पिन ितवादीह ले
े मेत
पनु रावेदन अदालतको फै सलाले यथ माटो भरी संकेत मेटाई िखचोला गरेको उ लेख गरेको
ितवादीह ले पनु रावेिदका वादीको ज गा िखचोला अव थामा अदालतले सो कुलो (नाला) ितवादीह ले
गरेको होइन भनी ठहर गरेको देिखँदैन । वादीको माटो भरी संकेत मेटाई िखचोला गरे नगरेको भ नलाई
िफराद दाबीबमोिजम वादीको ज गा िखचोला भएको पिन सािबक सव न सा र ेस न सा िभडाई भएको
हो, होइन भ ने स ब धमा पनु रावेदन अदालतको न सा मचु ु का आव यक पन ।
आदेशले न सा मचु ु का, सािबक सभ नापी न सा,
यसरी पनु रावेिदका वादीले िफरादमा
नापी कायालयबाट न सा ेस िलई नाप न सा उठाएका िवषयलाई नै याियक पमा स बोधन गन
नभएकोले ज गाको भोगचलन, धनगढी-डडे धरु ा सु अदालतको िमित २०७१।३।२४ को फै सला
राजमागको सािबकको नाप, े फलसमेतका कुराह
पनु रावेदन अदालत िदपायलले बदर गरी अ.बं.१७१
नखल
ु ेको कारण पनु रावेदन अदालतले सािबकको नं. अनस
ु ार नाप न सा गरी याय िन पण गन िमिसल
सव न सा, ेसअनस
कै लाली िज ला अदालत, पठाउने गरी गरेको ठहर
ु ार भोगचलन, े फल उ
राजमागको सािबक नाप, े फल, हाल सो राजमाग फै सलाले पनु रावेिदका वादीको याय पाउने हक समा
बढाउँदा राजमागमा िववािदत ज गाबाट सािबकभ दा भएको नहँदासमेत पनु रावेदन अदालत िदपायलको
बढी कित नाप र े फल परेको, पनु रावेिदका वादी र फै सला अ यथा नदेिखने ।
ितवादीह को ज गाको िबचको नाला क तो अव था
अतः पनु रावेदन अदालत िदपायल
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डोटीले सु अदालतको फै सला बदर गरेको िमित उपयु हने र आ नो हकमा हक कायम गरी िलन
२०७३।३।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । पाउने भएकै हँदा य तो िनणयबाट कसैको हकमा
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
आघात पारेको समेत नदेिखने भ नेसमेत बेहोराले
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २४ गते रोज १ शभु म् । ितपादन भएको िस ा तले समथन गरेको देिखएको
६
र सोहीअनु प िववादमा तेरो मेरोको
समावेश
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी भएको देिखँदासमेतका आधार र कारणबाट पनु रावेदन
काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-११३२, नामसारी अदालत िवराटनगरको िमित २०७२।२।२६ को
हाल सािबक, िवजयकुमार राजवंशी िव. साइदोदेवी फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
राजवंशी
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
ततु मु ामा वादी तथा ितवादीले क यटु र: रामशरण ितिमि सना
आमाको नाममा रहेको ज गामा दाबी िलएको इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २४ गते रोज १ शभु म् ।
देिख छ । पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
७
आदेशबमोिजम भएको थानीय सजिमन मचु ु कामा स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
मतृ क भालोसरी राजवंशीलाई जीवनकालमा यथ
काशमान िसंह राउत, ०७३-CI-१६२०,
ितवादी साइदोदेवीले पालनपोषण, हेरचाह गरेको र राजीनामा दता बदर, रमेशकुमार यादवसमेत िव.
मृ यु पिन साइदोदेवीको घरमा भएको उ लेख भएको ीमती कौिश यादेवी ह रजन
देिख छ । यस मु ामा वादीले हकदारको हैिसयतले र
पनु रावेिदका वादीले आ ना छोरा
ितवादीले अपतु ालीको हैिसयतले ज गा आआ नो छोरीसमेतको संर क भई ीमान् दधु कुमार यादव
नाममा नामसारी ग रपाउन माग गरेको देिख छ । र िनजका बबु ा, आमा, दाजस
ु मेतलाई ितवादी
तर यस िववादमा तेरो मेरोको
उपि थत भएको बनाई किपलव तु िज ला अदालत, संवत् २०६८
देिखयो । िववादमा हक बेहकको समावेश भएको सालको दे.नं.१०८९ नं. को अंश मु ा दायर गरेको
देिखएमा प ह ले अदालतबाट हक कायम गराई देिख छ । उ मु ाको फै सला हेदा वादीका ीमान्
याउनु पन याियक मा यता रही आएको छ । यस ितवादी दधु कुमारह िबच मूल ७ अंिशयार कायम
कुरालाई य तै िववादमा समावेश भएको मु ामा भई ७ भागको १ भाग दधु कुमारले अंश पाउने र सो १
यस अदालतबाट ०५४ सालको दे.प.ु नं. ४१४५, भागलाई ६ भाग गरी ५ भाग पनु रावेिदका वादीह ले
िदलबहादरु िव सक
ु ु माया भएको उ ेषणको रट अंश पाउने ठहर भएको देिख छ । साथै फै सलाको
िनवेदनमा िमित २०५८।१।१२ मा प ह को िनवेदन तपिसल ख डमा ठहर ख डमा उ लेख भएअनस
ु ार
र ितउ र प समेतबाट हक बेहकको उपि थत िक.नं. ७८० को ज गा पिन ब डा ला ने उ लेख भएको
भएपिछ अदालतबाट हक बेहक छुट्याई याउनु भनी देिखयो । यसरी िववािदत िक.नं. ७८० को ज गा पिन
मालपोत कायालयले प िवप ीलाई सनु ाई िदनु अंश मु ाका वादी ितवादीिबच ब डा ला ने ठहर
पछ” भ ने र पूण इजलासबाट कोषराज उपा याय भएको अव थामा उ ज गा िमित २०६९।८।२४ गते
िव शरणलाल े (ने.का.प. २०३३, अङ् क १, दधु कुमारले बेचन साद वारीलाई र बेचन साद वारीले
िनणय नं. ९८३) भएको उ ेषणयु रट िनवेदनमा िमित २०६९।१०।२१ गते यथ ितवादीलाई
पिन हकबेहक कायम गराई याउने गरी िनणय गन िब को मा यमले एकासगोलको अंिशयारको म जरु ी
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र सहमित निलई हक ह ता तरण गरेको कुरा िमिसल िमलेको देिखँदा सदर हने ।
संल न माण कागजबाट देिखने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
ततु िववादमा िक.नं.७८० को ज गा इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २४ गते रोज १ शभु म् ।
दधु कुमार यादवले आ नो िज मामा रहेको भनी अंश
८
मु ामा तायदाती फाँटवारी पेस गरेको देिख छ । िनज स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी बमकुमार
दधु कुमार िज माको उ ज गा अंश मु ामा ७ भाग ला ने े , ०७१-CI-०८०५, परमादेश, िमरे िकशोर झा
गरी फै सला भएको छ । अि तम भएको अंश मु ाले ७ िव. कायालय मुख, मालपोत कायालय, सलाही
भाग ला ने ठहर ग रसके को अव थामा अब अंश मु ाको
िनवेदकले उ लेख गरेको ज गा िव ालयकै
पनु रावेदन हेरस
े रह गरी यस फै सलालाई ितकूल भए नापीका अव थामा दता हन छुट भएको भए पिन
असर पन गरी फै सला गन थािपत याियक िस ा तले नापीले ज गा नापजाँच गरी सूचना कािशत गरेको
िम दैन । वादी आफै ँ ले मािथ उ लेख भएअनस
ु ार अंश िनिद समयाविधिभ िनवेदकले उजरु ीको िनवेदन
मु ाको फै सलाले मूल ७ अंिशयार कायम गरेको फै सला िलएको नदेिखएको, िफ डबक
ु मा पत भनी लेिखएको
वीकार गरेको देिख छ । यसरी अंश मु ाले िववािदत र सरकारी ज गामा ितकूल भोगािधकार ा हने
ज गासमेत ब डा ला ने ठहर गरेको अव थामा सोही अव था पिन नदेिखएको तथा ज गाधनी महल खाली
ज गा िब भएमा दाबीबमोिजम दाबीकताको हकमा रहेको ज गालाई िव ालयको ज गा हो भनी सव नापी
स म िलखत बदर हने याियक अ यास रहेको भएको ४५ वषपिछ िवल ब गरी ततु िनवेदन िलई
देिख छ । पनु रावेिदका वादीले ०६९-CP-०५१० को अदालत वेश गरेको देिखने ।
मु ाको फै सलाबमोिजम सु अदालतको फै सला सदर
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको ज गा
हनपु न िजिकर गरेको देिख छ । उ राजीनामा दता िनवेदकले नै भोग गरेको देिखएको अव थामा समेत
बदरतफ कायम मु ामा उ िक.नं.७८० को ज गा पत देिखइ सरकारी जिनएको ज गालाई सािबक दता
दधु कुमार यादवले आफूखस
ु गन पाउने उ लेख भए माणसमेतका कागजात पेस गरी आ नो नाउँमा
पिन अंश मु ामा ७ भागबाट १ भाग दधु कुमारले पाउने दता वा सरकारी दता भएकोमा दता बदर गनपन
ु
र सो १ भागबाट ६ भाग लगाई वादीह ले ५ भाग ह छ । िनवेदकले सािबक माण देखाइ छुट ज गा दता
पाउने ठहर भएको र सोही ज गाबाट समेत वादीह ले नगरेको अव थामा सािबक दता ितरो माण पेस नगरी
अंश पाउने देिखएकोसमेतका आधार र कारणबाट वा कानूनबमोिजम भोगािधकार ा समेत के ही नगरी
पनु रावेदन अदालत बटु वलले िमित २०६९।८।२४ मा के बल ततु िनवेदन दाबी िलएकै भरमा कुनै िनकायले
वेचन साद वारीको नाममा र िमित २०६९।१०।२१ िसफा रस ग रिदनु पन कानूनी आधार देिखँदैन । साथै
मा यथ ितवादी कौिश या देवी ह रजनको नाममा सािबक दता ितरोको माण कागजात नगरी य तो
तहतह पा रत िलखतम ये ७ भागको १ भागम येबाट ६ िसफा रस भए तापिन छुट दता हन स ने कानूनी
भागको ५ भाग िलखत र सोबमोिजम भएको दतास म आधार के हो भनी ततु िनवेदनमा खल
ु ेको देिखएन ।
बदर हने ठहर गरेको फै सला अ यथा नदेिखने ।
परमादेश सावजिनक अिधकारीले आफूलाइ तोिकएको
अतः मािथका करण करणमा ग रएका कानूनी कत य पूरा नगरेमा वा पूरा गन इ कार गरेमा
त यगत िववेचनासमेतको आधारमा पनु रावेदन जारी हने हो तर ततु िनवेदनमा िनवेदकको नाउँमा
अदालत बटु वलको िमित २०७३।३।५ को फै सला दता ग रिदनु भनी गा.िव.स.ले िसफा रस गन पन
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बा यकारी कानूनी आधार अव था के हो नखल
ु ाइ को ज गा फुकुवा भएको भ ने िनवेदन बेहोरा देिखई
सोको अभावमा दाबीको आधारमा मा परमादेशको रहेबाट िनज नेटकाजीको उपचारसमेत िनयिमत
आदेश जारी हनस ने अव था नहने ।
खच कायमा उषा े ले असहयोग गरेको भ नेसमेत
िव ालयको वािम व पु ाइँ हने गरी दाबीको देिखन आउँदैन । िनवेदक नेटकाजीको िहतको लािग
ज गा िनवेदकको देिखने सािबक दता ितरो माणको िवप ी िज ला शासनसमेतले पूण पमा असहयोग
अभाव रहेको र सरकारी ज गा भनी िव ालयले गरेको वा िहतिवपरीत काय गरेको भ ने पिन िमिसल
अ वीकार ग ररहेको भए पिन दाबीको ज गा पत संल न कागजातबाट देिखँदैन । िनवेदक नेटकाजी े
देिखएको अव थामा कानूनबमोिजम वािम व वा हालको अव थामा बाँक रहेको घरज गा भोगचलन
भोगािधकार िव ालयले ा गरेको नदेिखएबाट तथा िनजको संर क व स ब धमा िनणय हनपु ूव
िनवेदकलाई यथ ले िसफा रस िदनु पन कानूनी िनजलाइ कसले पालेको हो, िनज लाटोको संर क
यव थाको अभावमा आदेश जारी हनस ने अव था को हने हो भ नेसमेतका िनवेदक महेशकुमार े र
नै देिखएन । अक तफ सािबक दता ितरो भए िवप ी उषा े ले एकापसमा िववाद उठाइरहेको
माणसिहत आएमा दाबीको ज गा नेपाल सरकारको अव था नेटकाजीको संर क महेशकुमार े हन् वा
नाउँमा दता भएकोमा दता बदरतफ र छुट ज गा िवप उषा े हन् भ ने यिकन नभई िववािदत रहेको
दतास ब धमा िनवेदकले अ य कानूनी बाटो समाई अव था देिख छ । संर कको िववादस ब धी िवषयमा
आउन स ने नै हँदा वैकि पक कानूनी उपचारसमेत कानूनबमोिजम साधारण े ािधकारबाटै िन पण
सरु ि त नै देिख छ । साधारण े ािधकारबाट उपचार हनपु न देिखएकोले असाधारण े बाट ह त ेप गन
ा गन स ने वा माणको िववेचना गरी िनणय गनपन
िम ने देिखएन । साधारण े ािधकारअ तगत सु
ु
कुनै िवषयमा रट े ािधकार आकिषत नहने तथा अदालतबाटै कानूनी उपचार माग गरी संर क स ब धमा
िनवेदकले उ लेख गरेको ज गा िनवेदकको हो भ ने उिचत िनकासा िलनु पन देिखएकोले यी िनवेदक वा
माण कागजातको अभावमा के बल िनवेदन दाबी अ य यि संर क कायम हँदाको अव थामा पिन
िलएकै भरमा मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने िनज ब क लाटो नेटकाजीको अिधक म िहत हने गरी
अव थाको िव मानता नदेिखने ।
ब क लाटोको स पि संर ण, उपभोग र यसको
तसथ िनवेदन दाबीबमोिजम आदेश जारी हने यव थापन गनपन
ु कत य हन आउने ।
अव थाको िव मानता नदेिखँदा िनवेदन दाबी नपु ने
तसथ ब क लाटोको संर क को हने भ ने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित िववािदत को िनणय साधारण े ािधकारबाटै
२०६९।११।८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । हनेमा रट े ािधकारबाट ह त ेप गन निम ने भई
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
संर कको टुङ्गो नलागी हालको अव थामा िनवेदन
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् । दाबीबमोिजम संर कको हैिसयतले एकलौटी पमा
९
ब क लाटो यि को रो का रािखएको घरज गा
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. स पि फुकुवा गन निम ने भई ततु िनवेदन खारेज
ड बरबहादरु शाही, ०६९-WO-०००३, उ ेषण, हने ।
महेशकुमार े िव. उषा े समेत
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
नेटकाजीको पेटको उपचार गन िक.नं.५८६ इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् ।
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१०
िजिकरतफ हेदा िनजबाट लागु औषध बरामद भएको
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देिखँदनै । अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-०१२०, लागु औषध लागु औषध ख रद गरी िब गन गरेको भनी कसरु मा
( ाउन सगु र), नेपाल सरकार िव. ल मी राईसमेत
सािबत भए पिन अदालत बयान गदा इ कार रही बयान
ितवादी भ बहादरु
ीसको घर गरेको देिखयो । ितवादीको इ कारी बयानलाई पिु गद
कोठाबाट १० ाम लागु औषध बरामद भएको िनजका सा ीले बकप गरेको देिखयो । यी ितवादी
अव थामा यसलाई के बल सेवनको लािग मा कसरु दार हन भ ने पिु हने वत माण वादी प ले
ख रद, ओसारपसार वा स चय गरी राखेको हो भ न पेस गन सके को नदेिखँदा यी ितवादी कसरु दार भएको
िम दैन । बरामद भएको लागु औषधको प रमाणले भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
सेवनस म गन योजनका लािग ख रद गरेको हो वा सहमत हन नसिकने ।
ओसारपसार र स चयसमेत गरेको हो भ ने टसँग
तसथ उि लिखत आधार र कारणह बाट
छु ् याउने हँदा यसमा ट हन ज री ह छ । लागु ितवादी भ बहादरु ीसलाई लागु औषध (िनय ण)
औषधको ओसारपसार र स चय हनु आफै ँ मा कसरु ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १ वष
हो । लागु औषधको सेवन स चयको िभ नता भनेको कै द सजाय गरेको हदस म सु
प देही िज ला
सेवन गन प रमाण र सेवन ग ररहँदाको अव थामा अदालतबाट भएको फै सला सदर ठह याई पनु रावेदन
बरामद भएको प रमाण नै हो । १० ाम लागु अदालत बटु वलबाट िमित २०६७।१०।१९ गते भएको
औषध घरकोठाबाट बरामद हनु र यसको स चय फै सला के ही उ टी भई ितवादी भ बहादरु ीसलाई
ितवादीबाट हनल
ु ाई सेवन मा को कसरु हो भ ने लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को
अथ गन िम दैन । सेवन नै भए पिन ठुलो मा ा (१० ख ड (च) र (छ) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४ को
ाम) मा बरामद भएबाट स चय ह छ । लागु औषध ख ड (१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष कै द र .५,०००।(िनय ण) ऐन, २०३३ ले लागु औषधको सेवन र ज रवाना हने ठहछ । ितवादी रािधका भ ने ल मी
स चयलाई अलगअलग कसरु को पमा प रभािषत राईलाई सफाइ िदने गरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
गरी अलगअलग सजायको यव था गरेको देिखँदा सदर हने ।
ितवादी भ बहादरु ीसलाई लागु औषध (िनय ण) इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (च) र (छ) को क यटु र: िवके श गरु ागाई
कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
कै द वष ५ र ज रवाना ५ हजार ठहर गनपनमा
सो
११
ु
नगरेको सु
प देही िज ला अदालतको िमित स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
२०६६।८।१८ को फै सलालाई नै सदर हने ठह याएको टंकबहादुर मो ान, ०७०-CR-०८८८, अपहरण
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६७।१०।१९ तथा शरीर ब धक उ ोग, नेपाल सरकार िव. गाय
को फै सला सो हदस म िमलेको देिखन नआउने ।
गौतमसमेत
अका ितवादी रािधका गु ङ भ ने ल मी
ितवादीह बाट
बरामद
भएको
राईलाई सफाइ िदएको िमलेन भ ने पनु रावेदन .७५,०००।– बाहेक अिभयोग दाबीमा उि लिखत
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.४,००,०००।– (चार लाख) ितवादीह ले थानीय िनकायमा पदपूित गनपन
ु भ ने बेहोरा उ लेख
िफरौती िलएको पिु हन नसके कोमा बरामद िबगोस म भएको एवम् संघीय मािमला तथा थानीय िवकास
जाहेरवालाले भ रपाउने ठहर भएको फै सला िमलेकै म ालयको च.नं. ३७८५ िमित २०७०।३।२८ को
देिखन आउने ।
िनदशनसमेतमा िनवेदकले उ लेख गरेको दरब दी
ितवादी गाय गौतमले अपहरण गन उ ोग वीकृत भएको नपाइने ।
गरेको भ ने त यलाई माणबाट समिथत हन नसक
तालक
ु िनकाय म ालयको अनदु ानमा खच
त य र माणको संयोजन नभएको र िनद िषताको बेहोन गरी कमचारी िनयिु गन, पिहले िज.िव.स. को
अनमु ानलाई दोष िस गनले माण पु याउन पनमा
ोतबाट खच यय हने गरी िनयिु भएका िनवेदकज ता
वादी प बाट सो पिु हन सके को नदेिखँदा यी कमचारीलाई म ालयको अनदु ानतफ पा तरण गन
ितवादी गाय गौतमलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पिन म ालयको सहमित र वीकृितिबना गन निम ने
िदने गरी पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट भएको िमित भ ने नै देिखन आउने ।
२०७०।३।२३ को फै सला िमलेकै देिखने ।
िनवेदकले अिधकारको पमा चलन
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
गराई पाउन दाबी गरेको पद नै संघीय मािमला तथा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
थानीय िवकास म ालयबाट वीकृत नभएको
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् । अव था हँदा उ पदमा िनवेदकको कानूनी हक
िसजना भइसके को मा न िमलेन । तालक
ु िनकायको
इजलास नं. १
सहमित चािहने िवषयमा उ िनकायले सहमित दान
नगरेको अव थामा पिन काया वयन गनपछ
ु भनी
१
िवप ीह लाई आदेश िदनु अिधकार र कत यस ब धी
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िविधशा ीय मा यताको ितकूल हन जाने ।
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CI-००३५, परमादेश,
िनवेदक अिधकृत तर छै ठ तहमा थायी
शुभाषच कुइके ल िव. िज ला िवकास सिमितको
पमा कायरत रिहरहेको र िनजले थाना तरण हन
कायालय, खाँदबारी संखुवासभासमेत
चाहेको पदसमेत सोही बराबरको भएको अव थामा
तालक
अप रप क िनणयबमोिजम िनजलाई
ु िनकायको नीित एवम् प ाचार प रषदको
्
बेहोरालाई अ यथा भनी पनु रावेदनमा िनवेदकले थाना तरण नगदा पदीय मयादा तथा आिथक
िजिकर िलन सके को देिखँदैन । साथै िनवेदकले
पमा समेत िनजलाई मका पन अव था देिखँदनै ।
आफू कायरत िज.िव.स. को तफको अिधकृत तर पनु रावेदकले दाबी गरेको म ालयको अनदु ानतफको
छै ठ तहबाट थाना तरण हन चाहेको शासन पदमा पा तरण हनका लािग म ालयबाट दरब दी
अनदु ानतफको पद संघीय मािमला तथा थानीय वीकृत हनपु नमा सो भएको नपाइँदा पनु रावेदक
िवकास म ालयबाट वीकृत भएको माण पेस गन िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी नहने ठह याई
सके को अव था पिन छै न । सु िमिसल संल न थानीय पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको आदेशमा कुनै
िवकास म ालयको च.नं.१८५ िमित २०६२।४।२ कानूनी िु ट रहेको देिखन नआउने ।
को प रप मा यस म ालयको पूव वीकृित िलएर मा
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट िनवेदन
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खारेज हने गरी पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित दता नग रिदनु हन भनी िमित २०७३।२।५ मा
२०७२।१२।१८ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा आ नै सहोदर बिहनीको रोहबरमा कागज ग रिदएको
सदर हने ।
पाइ छ । त लो िनकायमा िवचाराधीन मु ाका िवषयमा
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
के कसरी क तो फै सला गन भ ने स ब धमा मािथ लो
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
तहबाट बो न िम ने नहने ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
त लो िनकायबाट भएको फै सलाउपर
२
पनु रावेदन गन अिधकार पनु रावेिदकामा रहेको नै
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ि थित छ । ततु वारदातका िवषयमा साधारण
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CI-०३७६, परमादेश, अिधकार े अ तगत मु ा दता भई िवप ी िज ला
मैती थापा िव. मोहन िसंह थापासमेत
शासन कायालयमा िवचाराधीन रहेको अव थामा
आ नै सहमितमा जाहेरी दता नभएउपर सोही िवषयमा उही ितवादीउपर यान मान उ ोग
परमादेशको आदेश माग गरी पनु रावेिदका पनु रावेदन र अङ् गभङ् गको जाहेरी दता गरी कारबाही चलाउनु
अदालत बागलङ
ु मा गएको पाइयो । यही वारदातमा संिवधान र कानूनिवपरीत हने हँदा िनवेिदकाको
ितवादीउपर के ही सावजिनक अपराध मु ा िज ला मागबमोिजमको आदेश जारी नहने ठह याई पनु रावेदन
शासन कायालय, या दीमा िवचाराधीन रहेको र अदालत बागलङ
ु बाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी
एउटै कसरु मा दोहोरो सजाय गन निम ने भनी िनवेदन िु ट रहेको देिखन नआउने ।
खारेज गन पनु रावेदन अदालतबाट आदेश भएउपर
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट िनवेदन
ततु पनु रावेदन पन आएको पाइने ।
खारेज हने गरी पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित
िनवेदक पनु रावेिदका मैती थापाले के ही २०७३।३।१४ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
सावजिनक अपराध मु ा िज ला हरी कायालयमा हने ।
िदई सोमा अनस
ु धान पूरा भई मु ा िज ला शासन इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
कायालयमा कारबाहीयु अव थामा रहेको ि थितमा क यटु र: रामशरण ितिमि सना
सोही वारदातका िवषयमा मु ाको प र प रणाम इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
िवचार गरी यान मान उ ोग र अङ् गभङ् ग मु ाको
३
जाहेरी हलाकमाफत िदएको देिखन आयो । एक पटक मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
के ही सावजिनक अपराध मु ा दायर भई कारबाहीयु
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CI-०४९६, परमादेश,
अव थामा हँदाहँदै पनु ः सोही िवषयमा अक मु ा दायर जमुना थापा िव. बागलुङ दु ध सहकारी ( यवसायी)
गनु वा चलाउनु फौजदारी यायको सवमा य िस ा त संघ, बागलुङसमेत
दोहोरो खतराको िस ा त (Principle of Double
दु ध पदाथको सहज िब िवतरण गनका
Jeopardy) िवपरीत हन जाने देिखने ।
लािग थानीय उ पादकह ले सहकारी थापना
पनु रावेिदका मैती थापाले िज ला हरी गरेका ह छन् । ख रद मू य र िब मू यमा यायोिचत
कायालय‚ या दीमा हलाकबाट पठाएको जाहेरी अ तर होस् । बढीभ दा बढी उ पादक िकसानको
सनाखत गदा उपचार खच धेरै भएको कारण िनवेदन िहत होस भ ने उ े य य ता सं थाको रहेको ह छ ।
पठाएको हो । उपचार खच ा हने भएमा जाहेरी थानीय समदु ायको राजनीितक ितिनिध रहने िनकाय
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नगरपािलकाले सं थाले िब िवतरण गरेको दु धज य असर पन गएको हो भ ने प दाबीको अभाव रहेको
पदाथको गणु तर र मू य स ब धमा कुनै गनु ासो छै न देिख छ । दाबीको स यतामा नै खडा भएको ि थित
भनी िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको पाइने ।
हँदा िनवेदन खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालतको
िनयमन अनगु मन गन काय आ नो भएको आदेशमा कुनै कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
र िवप ी दु ध उ पादक यवसायी संघबाट भएको
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट िनवेदन
मू य विृ स ब धमा आफूकहाँ कसैले पिन िसकायत खारेज हने गरी पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित
नगरेको र सं थाले मू य विृ स ब धमा प पि कामा २०७३।३।७ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
सूचना कािशत गरी पारदश कारोबार गरेको छ । हने ।
अिहलेस म कुनै पिन उ पादन कता र उपभो ाबाट इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
गनु ासो उजरु ी नपरेको, परेमा कानूनबमोिजम कारबाही क यटु र: रामशरण ितिमि सना
गन ितब ता िवप ी िज ला शासन कायालयले इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
िलिखत जवाफमा य गरेको पाइने ।
िनवेिदका जमनु ा थापाले ित िलटर
इजलास नं. २
१० पयाँ मू य विृ भएको भनी दाबी िलएपिन
उ पादकबाट यो य तो दरमा िकनी यो य तो कानूनले
१
तोके भ दा बढी मनु ाफा राखी मू य विृ गरेको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
भ नेसमेतका कुनै व तगु त आधार कारण उ लेख गरी अिनलकुमार िस हा, ०६९-CI-०५६८, िनषेधा ा,
िनवेदनमा दाबी गन सके को पाइँदैन । िवप ीबाट िमित रमेशराज दाहाल िव. देवी साद आचायसमेत
२०७२।११।२२ मा दु ध पदाथको मू य समायोजन
पनु रावेदक रमेशराज दाहालले ग ध नआउने
गरी लागू ग रसके को अव था छ । ततु परमादेशको गरी कुखरु ा पा ने सतमा िज ला शासन कायालय,
िनवेदनबाट मू य विृ को िनणय बदर हन स ने लिलतपरु मा िमित २०६७।१२।२१ गते यथ िगता
ि थित भएन । पनु ः मू य बढाउने आशंका िनवेदनबाट गु ङ, लोकबहादरु कुँवरसमेतले िदएको िनवेदनमा
नदेिखने ।
िमलाप भएको र सोहीबमोिजम दगु ध नआउने गरी
िनवेदनमा कुन कानूनअ तगतको के EM े औषधी योग गरी आएको भ ने िजिकर
क तो अिधकारमा िवप ीको िनणयले असर गरेको िलएबाट यी पनु रावेदकले आ नो नाम दताको ज गामा
हो ? र दु ध ज य पदाथको उ पादन लागत के कित कुखरु ा पालन यवसाय गद आएको भ नेमा िववाद
हनपु न हो‚ िब मू य के कित हनपु न भ ने प नदेिखने ।
पमा दाबी पिन नरहेको एवम् कृि म मू यविृ भए
िमिसल संल न माण कागजह बाट उ
गरेमा कानूनबमोिजम कारबाही गन अिधकार पाएको कुखरु ा पालनलाई यवि थत गनको लािग पनु रावेदक
सािधकार िनकाय थानीय जन ितिनिध सं था रमेशराज दाहालले िमित २०६८।४।६ मा क पनी
नगरपािलका र िवप ी िज ला शासन कायालयले रिज ारको कायालयमा दाहाल पो ी फाम नामको
िनर तर अनगु मन िनरी ण गरी य तो पाएमा कारबाही क पनी दता गरेको देिख छ । औ ोिगक यवसाय
ग रने ितब तासमेत िलिखत जवाफमा य गरेको ऐन, २०७३ को दफा ३ मा “कसैले यस ऐनबमोिजम
हँदा िवप ीबाट िनवेदकको के क तो अिधकारमा दता नगराई उ ोगको थापना वा स चालन गन वा
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गराउन हँदैन” भनी उ लेख गरेको छ । उ कानूनी आदेश जारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
यव थाबमोिजम पनु रावेदकले स बि धत िनकायबाट भएको आदेश सदर गन गरी फै सला भएको हँदा उ
कानूनअनस
ु ार िलनपु न अनमु ित िलएर मा क पनीको मु ा र ततु मु ाको िवषय एउटै भई अ तर भावी
उ े यअनस
घरेलु तथा भएकोले लगाउको उ मु ामा िववेिचत आधार
ु ार उ ोग स चालन गनपनमा
ु
साना उ ोग कायालयको िमित २०६८।३।१६, च.नं. कारणको आधारमा ततु मु ामा खारेज गन गरी
१३६६ को प बाट उ कायालयमा िनजले उ ोग पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१०।११
दता गरी कुखरु ा पालन यवसायको लािग अनमु ित मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िलएको भ ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
व छ वातावरणमा बाँ न पाउने यि को क यटु र: कृ णमाया खितवडा
नैसिगक हक हो । जन वा यमा असर पु ने गरी कोही इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
कसैले काय गरेमा यसलाई िनय ण गन अिधकार
२
रा यशि मा रहेको ह छ । नाग रकले आ नो पेसा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
यवसाय स चालन गन पाउने अिधकारको योग अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०६८९, उ ेषण
गदा अ य यि वा समदु ायलाई अपूरणीय ित पु ने / परमादेश, याम साद िनरौला िव. े ीय िश ा
त रकाले काय गन िम दैन । आ नो अिधकारको कायालय, पूवा चल धनकुटासमेत
योग गदा अकाको अिधकारमा आघात पन गरी काय
िमिसल संल न कागजातह बाट िश क
गन कानूनले कसैलाई छुट िदएको हँदनै । कुनै पिन अिभभावक संघको कायकारी सिमितको िनवाचन भई
पेसा यवसाय गदा यसको उिचत ि या पूरा गरी उ सिमितको लािग िनवािचत भएका उ मेदवारह को
मापद डअनस
भ ने कुरामा िमित २०७१।३।३२ मा सूचना कािशत भएको
ु ार स चालन गनपदछ
ु
िववाद हन नस ने ।
देिख छ । उ िनवािचत सिमितले हालस म िविभ न
ततु मु ामा बहसको ममा यी कायसमेत स पादन ग रसके को देिख छ । िश ा ऐन,
पनु रावेदकतफबाट उपि थत कानून यवसायीले हाल २०२८ को दफा १२(६) ट तथा िश ा िनयमावली,
उ थानमा कुखरु ा पालन उ ोग स चालन नरही २०५९ को िनयम ३०(१) मा िश ाको गणु तर कायम
सो थानमा खेती स चालन भइरहेको भ ने िजिकर गन स ब धमा िश क अिभभावक संघ गठन गन भनी
िलएको देिख छ । सो भनाइलाई यथ तफबाट पिन उ लेख गरेको पाइ छ । ऐ. िनयमावली को िनयम
समिथत गरेको देिखँदा ततु पनु रावेदनलाई ख डन ३०(३) मा िश क-अिभभावक संघको कायकारी
गनपन
सिमितका सद यको पदाविध २ वषको रहनेछ भ ने
ु अव था नदेिखने ।
पनु रावेदक रमेशराज दाहालले यसै लगाउको कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उि लिखत कानूनी
मु ा नं. ०६९-CI-०५६९ मा िदएको पनु रावेदनमा यव थाअनस
ु ार नै िवप ी िव ालयमा िश क
आज यसै इजलासबाट िनवेदकह लगायत स पूण अिभभावक संघ गठन भएको पाइयो । यसैगरी सो
टोल िछमेक लाई ितकूल असर पान, दगु ध कानूनी यव थामा उ लेख भएबमोिजम िववािदत
फै लाउनेसमेत गरी कुखरु ा पालन उ ोग स चालन संघको अविध यितत भई हाल उ संघको अि त व नै
नगनू नगराउनू भनी दाहाल पो ी फाम ा.िल. का िव मान नरहेको देिखँदा उ सिमितलाई उ ेषण ारा
स चालक रमेशराज दाहालको नाममा िनषेधा ाको बदर ग ररहन नपन ।
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िनवेदकले िश क अिभभावक संघको गनु गराउनहु ोला भनी िनदशना मक आदेश जारी हने ।
कायकारी सिमित गठनस ब धी कायिविध, २०७० इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
को िनयम "३.२.ग मा िव ालयका िश कह ले इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् ।
आफूम येबाट छानी पठाएको एक मिहलासिहत २
३
जना सद य रहने, ३.घ मा सद यको लािग थनीय मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
िनकायको ितिनिध रहने, ३.ङ. मा िव ालयको अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-१३५०, उ ेषण /
सहायक धाना यापक सद य सिचव रहने, ४.क. परमादेश, ि यंका थापा िव. काठमाड िव िव ालय,
मा अ य को लािग यो यता एस.एल.सी. वा सो सरह धुिलखेल का ेपला चोकसमेत
उ ीण गरेको हनपु न, ७(७) मा बैठकमा िव ालयको
िवप ी िव िव ालयले िनवेिदकालाई एम.बी.
तहगत इ चाज र स. .अ. लाई आमि त सद यको बी.एस. काय ममा भनाको लािग यो यता परी ण
पमा बोलाइनेछ र ९(१) मा संघको िवघटन" स ब धी गन स चािलत वेश परी ामा उ ीण गराई आ नो
यव थाह िश ा ऐन, २०२८ र िनयमावली, २०५९ स ब धन ा िवप ी मेिडकल कलेजमा भना हँदाको
िवपरीत रहेको भ ने िजिकर िलएको देिखने ।
बखतस म पिन िनवेिदकाको यो यतामा कुनै
िश क अिभभावक संघको कायकारी उठाएको देिखँदैन । िवप ीह ले आ नो आचरण र
सिमित गठनस ब धी कायिविध, २०७० ले िश ा यवहारबाट िनवेिदकालाई यो य ठह याई कलेजमा
िनयमावलीले यव था नगरेको अ य को लािग भना िलई के ही स अ ययनसमेत गराइसके पिछ
यो यता ज तो यव थासमेत गरेको देिखयो । िश ा िनजको भनास ब धी यो यतामा उठाई रिज ेसन
ऐन तथा िनयमावलीले यव था नगरेको िवषयमा गन इ कार गनु िववेकस मत नदेिखने ।
अ य को शैि क यो यता तोके को हदस म िश क
िवप ी काठमाड िव िव ालय र नेपाल
अिभभावक संघको कायकारी सिमित गठनस ब धी मेिडकल कलेजले समिु चत यान नपु याउँदा
कायिविध, २०७० को दफा ४(क) को यव था िनवेिदकाले वैध अपे ा (Legitimate Expectation)
कानूनअनु प भएको नपाइएकोले सो हदस म उ
का साथ िवप ी कलेजमा ला ने शु क ितरी भना
कायिविधको दफा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने । भई आ नो जीवनका २ वष अ ययनमा यितत
िश क अिभभावक संघको काय सिमित गठन ग रसके कोमा यसपिछ िनजलाई रिज ेसन नगरी
कायिविध, २०७० बनाइएको स दभमा िवचार गदा अ ययन गनबाट वि चत गदा िनजलाई पन जाने
अ य िव ालयले पिन यसरी कायिविध बनाई आ नो आिथक र मानिसक पीडा ित संवेदनशील हनपु नतफ
खस
ु ीले यो यता अयो यतासमेत बारे यव था गरेमा स बि धत सबै सचेत हनपु न अव था रहेको देिखने ।
एक पता नरही फरकपना देिखने अव था रह छ ।
िवप ी िव िव ालयबाट काशन गरेको
फरक फरक िव ालयको कायिविध फरक रहेमा सूचनाबमोिजम िनवेिदकाले दखा त िदई शैि क
भावका रता नआउनका साथै एक पतासमेत नरहने यो यतालगायतका सत स बि धत िव िव ालयबाट
हँदा कायिविध बनाउँदा एक पताको लािग समेिटन परी ण ग रसके पिछ वेश परी ासमेत उ ीण
िम ने िवषय समावेश गन गरी नमूना कायिविध तयार भई २ वषस म अ ययनमा सहभागी भइसके को
गरी स बि धत स पूण सरोकारवालालाई जानकारी र स बि धत कलेजबाट िनजको शैि क गित
गराउने स ब धमा िश ा म ालयले आव यक पहल िववरण स तोषजनक रहेको भनी िलिखत जवाफमै
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खल
ु ाएको अव थामा अ यथा कारण देखाई िनज रट नामावली कािशत भएको देिखने ।
िनवेिदकालाई रिज ेसन न बर निदने गरी भएको
िश ा ऐन, २०२८ को दफा १२
िवप ी िव विव ालयको काय यायसङ् गत नदेिखने । बमोिजम िव ालय यव थापन सिमित गठन गन
रट े बाट “Equity Justice” दान गन पद तथा कायिविधसमेत तजमा
ु ग रएअनस
ु ार
ग रएकोले रटको उि लिखत िस ा तबमोिजम रट िवप ी िव ालयबाट २०७१।८।२५ मा कािशत
िनवेिदकाको हकमा िढला गरी रिज ेसन न बर अिभभावकको नामावली कही ँकतैबाट चनु ौती िदएको
अ वीकार गन भनी िवप ी िव िव ालयको REF. अव थासमेत देिखँदैन । िव ालयबाट कािशत
NO. ११।३२।०७३।०७४, २४ मे २०१७ को प र नामावलीबमोिजम नै िव ालयको यव थापन
सोसँग स बि धत कामकारबाही, िनणय प , िट पणी सिमितको छनौटको िनवाचनको ि यामा िव ालय
आदेशसमेतका स पूण कामकारबाही यायोिचत र यव थापन सिमितको अ य पदमा रट िनवेदक,
िववेकस मत नभएकोले उ ेषणको आदेशबाट बदर िवप ी विलराम यादव, गल
ु ामकुमार झा, रामनाथ
ग रिदएको छ । अब रट िनवेिदका ि यंका थापालाई यादव, राजे र यादवसमेतको उ मेदवारी परी
कानूनबमोिजम रिज ेसन गरी परी ाफल कािशत सोबमोिजम भएको िनवाचनमा रट िनवेदकले-१८२,
गनु गराउन,ु िनवेिदकाको िश ा हािसल गन कायमा विलराम यादवले-३५७, राजे र यादवले-१, गल
ु ाम
कुनै बाधा अड् चन नगनु नगराउन,ु अ य िव ाथ सरह कुमार झाले-१०५, रामनाथ यादवले-४३ मत ा
अ ययन गन िदनु िदलाउनु र अब उ ा त परी ाफल गरी सबैभ दा बढी मत ा गन यि िवप ी विलराम
कािशत गदा य तो कृितको िु ट नदोह याउनेतफ यादव अ य पदमा िनवािचत भएको अव था िमिसल
सचेत रही काम काज गनु गराउनु भनी िवप ीह का संल न कागजातह बाट देिखने ।
नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
िव ालय यव थापन सिमितको गठन गन
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
स ब धमा िव ालयबाट कािशत सूचनाबमोिजम
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् । नाम समावेश भएका अिभभावकह म येबाटै िव ालय
यव थापन सिमित अ य पदको उ मेदवारी
इजलास नं. ३
मनोनयन दािखला भई िविधपूवक िनवाचन भई
िनवाचनको प रणाम आ नो प मा नआएको
१
कारणबाट रट िनवेदकको ततु रट िनवेदन परेको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी देिखँदा रट िनवेदक सफाहात िलएर याय ाथ
सारदा साद िघिमरे ०७२-CI-१५५८, उ ेषण, बनी यायालयमा वेश गरेको अव था नदेिखएकोले
संजयकुमार यादव िव. जनता उ च मा यिमक िव ालयबाट िनवाचनस ब धी स पूण कायिविधमा
िव ालय बनौटा (महो री) समेत
सामेल भई मतको प रणामप ात् अ य पदमा
ी जनता उ च मा यिमक िव ालय, बनौटा िनवािचत नभएपिछ ततु रट दायर भएको अव था
(महो री) को िव ालय यव थापन सिमितको देिखने विलराम यादवले िव ालय यव थापन
छनौटको ि यामा िश ा िनयमावली, २०५९ को सिमितको कायभार स हाली कामकारबाहीसमेत सु
िनयम २४ बमोिजम अिभभावकमा रट िनवेदक भइसके को स दभमा िनवेदन मागबमोिजम रट जारी
संजयकुमार यादव, िवप ी विलराम राय यादवसमेतको हने अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठह याई
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पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०७२।४।२६ बयानसँग मेल खाने गरी अ य ितवादीह सीता
मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
के ङ, हंसराज के ङ, िलला तु बापोसमेतले
ु
अव था नदेिखने ।
अिधकार ा त अिधकारीसम बयान गरेको देिख छ,
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट य िप अदालतसम को बयानमा भने कसरु मा इ कार
रट िनवेदक वयम्समेत िव ालय यव थापन रही सबै ितवादीह ले बयान लेखाएको पाइ छ ।
सिमितको अ य पदको िनवाचनमा भाग िलई ितवादीह ले अदालतसम कसरु गरेकोमा इ कार
िनवाचनको प रणामप ात् ततु रट दायर भएको रही बयान गरेको भए पिन उ इ कारी बयानलाई
देिखँदा िनवाचनको काय नै स प न भइसके को ितवादीह उपरको िकटानी जाहेरी र पीिडतह को
अव थामा ततु रट िनवेदन जारी हने अव था मािणत बयानले खि डत गरेको अव था देिख छ
नदेिखँदा खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत िकनिक ितवादीह ले आ नो िनद िषता मािणत
जनकपरु बाट िमित २०७२।४।२६ मा भएको आदेश गन कुनै व तिु न ठोस माणह पेस गन सके को
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भ ने िमिसल संल न कागजातह बाट देिखन आएको
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
अव था छै न । पीिडतह को बयानले गाउँदिे ख िफिदम
क यटु र: म जु खड् का
याउने, डेरामा रा ने र तत्प चात् िवतामोडस म
िवतामोडबाट
मोटरसाइकलसमेतका
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २३ गते रोज ५ शभु म् । जाने,
§ ०७२-CI-१५५७, उ ेषण, िवजयकुमार यातायातको साधन योग गरी छदम् तवरले बोडर
यादव िव. जनता उ च मा यिमक िव ालय पार गन योजनाका साथ काँकडिभ ा जाने, बोडर
बनौटा (महो री) समेत भएको मु ामा पिन पार गदा प ाउ प र छ िक भ ने कुराको बचाउका
यसैअनस
िनि त चलाखीपूण बोली यवहार गन योजना बनाउने
ु ार फै सला भएको छ ।
२
र दूरीलाई याल गरी बोडरको के ही वरै उ ने तथा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. पार गराउने र िज मा िलई लैजाने कायको िज मेवारी
ी ह रकृ ण काक , ०७१-CR-०६६७, मानव सबै ितवादीह ले बाँडफाँडको योजनासमेत बनाई
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. सोअनस
ु ार काय ितवादीह ले गन गरेका भनी
ीमती लीला तु बापो (अयाल) समेत
उ लेख गरेबमोिजमका िसलिसलेवार घटना मलाई
पीिडतह ले अनस
ममा िनया दा पीिडतह ले अनाहकमा नै य तो बनावटी
ु धानको
गरेका मािणत बयान कागजमा ितवादीह ले बयान लेखाए होलान् भनेर भ न सिकने अव था
पाँचथरदेिख िवतामोड र िवतामोडबाट भारत भएन । यसैगरी जाहेरवालाले समेत यसरी हँदै
जानका लािग काँकडिभ ास म िलई गएको भ ने नभएको कुराको जाहेरी िदए होलान् भनेर भ न सिकने
खल
ु ाई बयान गरेको देिख छ । त प चात् ितवादी ि थित पिन देिखन आएको छै न । पीिडतह लाई
सीता राईले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको काँकडिभ ाबाट िफिदमस म फकाई याएको भ ने
बयानमा पीिडतह लाई काँकडिभ ास म पु याउन कुरा व तपु रक ढंगबाट पिु भइरहेकोमा उनीह
ितवादीह ले बनाएको योजना र आपसी पमा काँकडिभ ास म पु न परेको मनािसब कारणसमेत
काय स प न गनका लािग खेलेको भूिमका बारेमा कही ँकतैबाट खु न आएको देिखन नआउने ।
प
पमा खल
पीिडतह लाई ितवादीह ले सीमापार
ु ाइिदएको देिखएकोमा सोही
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भारतमा लगी िब गन उ े यले नै नेपाल भारत
उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
िसमाना काँकडिभ ास म पु याएका हन् भ ने देिखन ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
आउँदछ । पीिडतह ले अदालतसम को बकप मा (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को
ितवादीह ले कसरु गरेका होइनन् भनी बकप गरेको कसरु को उ ोगस म गरेको देिखन आएकोले
भए पिन िनज पीिडतह ले आफूह िफिदमबाट ितवादीह लाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१)
काँकडिभ ास म जानक
ु ो योजन खल
ु ाउन नसके को का आधारमा दफा १५(१)(ज) अनु प ितवादीह
अव थामा उनीह को मौकाको मािणत बयान िलला तु बापो (अयाल), हंशराज के ङ, सीता के ङ
र घटना मका िसलिसलेवार प र यह बाट (स वाहा फे ) र सीता िलङदेन (राई) लाई जनही ७ वष
ितवादीह िनद ष नै छन् भ न सिकने देिखन ६ मिहना कै द र .१,००,०००।– ज रवाना हने तथा
आएन । यसैगरी ितवादीह ले अदालतसम को ितवादीह बाट सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम जनही
बयानमा कसरु मा इ कारी गरेका भए पिन पीिडतह
. ५०,०००।– ितपूित पीिडतह लाई दामासाहीले
के कसरी के कुन योजनका लािग िफिदमदेिख भराई िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत इलामबाट
काँकडिभ ास म पगु ेका िथए भनी आ नो इ कारी िमित २०७१।३।१ मा भएको फै सला यायको रोहमा
बयानमा खल
ु ाउन सके को देिखन नआएको प र े यमा अ यथा नभई िमलेकै देिखन आएकोले सदर हने ।
पीिडतह को मौकाको मािणत बयानमा उि लिखत इजलास अिधकृत: कृ ण साद अिधकारी
बेहोरालाई अ यथा हो भ न सिकने अव था नरहने । क यटु र: च दनकुमार म डल
ितवादीह ले पीिडतह लाई बेचिबखन इित संवत् २०७४ असार २८ गते रोज ४ शभु म् ।
नै ग रसके को भ नेस मको ि थित नदेिखनक
३
ु ा
साथै पीिडतह लाई िवदेश नै पु याएको भ ने मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
नदेिखई बोडरस म पु याएको भ ने देिखन आएको ी ह रकृ ण काक , ०७३-CI-०६९२, िनषेधा ा,
र पीिडतह लाई करकापमा पारी नेपालिभ को िपता बर के .सी. िव. िसनज फाइना स िल.
एक ठाउँबाट अक ठाउँमा लगेको भ नेसमेत
िवप ी िसनज फाइना सले िनवेदकको
िमिसल संल न कागजातह बाट देिखन नआए पिन नाममा रहेको ज गाह िललामी ि यामा अगािड
िफिदमबाट बोडर काँकडिभ ास म िविभ न बहाना बढाई ज गा रो का राखेकोमा उ ज गाको रो का
बनाई पीिडतह लाई ितवादीह ले लगेको भ ने फुकुवा ग रपाउँ भनी ियनै िनवेदक िपता बर के .सी.
िमिसल संल न पीिडतह को मौकाको बयानसमेतका ले िवप ी िसनज फाइना सको िव मा प देही
कागजातह बाट देिखन आएको हँदा ितवादीह ले िज ला अदालत ०७२-CP-०५१८ नं. को मु ा दायर
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, गरेको र उ मु ा सो अदालत िवचाराधीन रहेको भनी
२०६४ को दफा ४(२)(क) को कसरु को उ ोगस म िनवेदनमा नै उ लेख गरेको देिख छ । यसरी ियनै
गरेको पिु हन आएकोले ितवादीह लाई मानव िनवेदक िपता बर के .सी. र िवप ी िसनज फाइना स
बेचिबखन ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को वादी ितवादी भई यसै िवषयमा िज ला अदालतसमेत
दफा ३ र दफा ४(२)(क)(ख) बमोिजमको कसरु मु ा चलेकोमा यी िनवेदकले पनु रावेदन अदालतको
कायम गरी सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारले असाधारण े ािधकारअ तगत पनु रावेदन अदालत
िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । बटु वलमा सोही िवषयमा रट िनवेदन दायर गरेको
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देिख छ । कुनै पिन नाग रकलाई अ याय परेको िवषयमा / परमादेश, िभमसेनकुमार े िव. खड् गबहादुर
वैकि पक कानूनी उपचारको बाटो नरहेको वा भए तापिन आलेसमेत
भावकारी नभएको अव थामा मा संिवधानले दान
िनवेदक िभमसेनकुमार े ले िवप ीह ले
गरेको असाधारण अिधकार े हण गरी अदालतले आफूलाई धरपकड गन र िजउ यानमा समेत
रट े ािधकारमा वेश गछ । अदालतले असाधारण ित पु याउन स ने भनी दाबी िलएको भए तापिन
े ािधकारको योग गदा मातहतका अदालतमा िवप ीह ले सो कुरालाई इ कार गरेको देिख छ
सामा य े ािधकारअ तगत कानूनबमोिजम दायर भने िनवेदकलाई िवप ीह ले गैरकानूनी पमा
भई िवचाराधीन रहेका मु ाह लाई असर पान काय देवानी िववादमा धरपकड गन य न गरेको, द:ु ख
गन िम दैन । येक अदालत आफूसम िवचाराधीन िदन खोजेको वा िनवेदकको कानूनबमोिजम िहँड्डुल
मु ामा इ साफ गन स म र वत छ भ ने यायको गन पाउने अिधकारबाट वि चत गन आशङ् का बल
मा य िस ा तको आधारमा कुनै पिन कानूनी णाली भएको भ ने कुनै माण वा आधार िनवेदकले पेस गन
चलेको ह छ । मातहतको अदालत िवचाराधीन रहेको पिन सके को नदेिखने ।
मु ामा मािथ लो तहको अदालतले असाधारण
िनवेदकले िवप ीह ले आफूलाई धरपकड
े ािधकारअ तगत ह त ेप गद जाने हो भने िविध, गन, िजउ यानमा आ मण गन स नेलगायतको
ि या र याियक णाली अ यौल त हन पु ने ।
अव था रहेको भनी िजिकर िलएको भए तापिन
अतः ततु मु ामा उठाइएका िवषयव तु आशङ् काको ि थितको पिु हने कुनै माणबाट गन
अथात् िनवेदकको नाममा रहेका ज गाह िसनज सके का छै नन् भने िवप ीह ले समेत आफूह ले
फाइना स क पनीले रो का राखी िललामी ि या यस कारको कुनै काय नगरेको भनी उ लेख गरेका
अगािड बढाएको काय कानूनसङ् गत् छ वा छै न ? छन् । यसरी िनवेदकले आशङ् का गरेज तै धरपकड
तथा उ ज गाह फुकुवा हने हो, होइनन् ? भ ने गन, थु ने वा हैरानी िदने वा जबरज ती कागज गराउने
िववाद प देही िज ला अदालतमा चलेको िनवेदक वा देवानी कृितको िववादमा हरी कायालयले
िपता बर के .सी. वादी र िवप ी िसनज फाइना स धरपकड गन वा थु ने वा अनाव यक ट टा हैरानी
क पनी ितवादी भएको उ ०७२-CP-०५१८ को िदनेस मको अव था नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
रो का बदर मु ामा िनणय हँदा िन पण हने नै अव था आदेश जारी गनु नपन भनी पनु रावेदन अदालत
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश पाटनले गरेको िमित २०७२।११।५ को आदेश िमलेकै
जारी नगन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको देिखँदा सदर हने ।
िमित २०७२।१२।१७ को आदेश कानूनसङ् गत नै इजलास अिधकृत: स देश े
देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
इजलास अिधकृत: स देश े
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
५
इित संवत् २०७५ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् । मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
४
ी ह रकृ ण काक , ०७३-CI-०८२४, िनषेधा ा,
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ा रका साद नेपाल िव. पा पा िज ला तानसेन
ी ह रकृ ण काक , ०७३-CI-००८१, िनषेधा ा नगरपािलका कायालय, पा पासमेत
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िववािदत ज गामा सािबकमै टहरो रहेको सवारी साधनह पािकङ गनको लािग खु ला ठाउँ
र उ टहरोको मिु न रहेको खाली थानलाई नहनेलगायतका सम याह िसजना हने भएकोले
सवसाधारण नाग रकह ले िविभ न कायमा योग सावजिनक हक वा सरोकार िनिहत रहेको भ नेसमेत
गन गरेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । यसरी आधारमा ततु िनवेदनप दायर गरेको देिख छ ।
उ थानमा पिहला नै टहरो बिनसके को त यलाई यसरी िनवेदकले िवप ीह ले उ थानमा पखाल
िनवेदक वयम्ले आ नो िनवेदनमा वीकार गरेको लगाउने कायमा सावजिनक सरोकारको िवषय िनिहत
पाइ छ । यसैगरी िवप ी नगरपािलकाको िलिखत रहेको र सावजिनक हकमा आघात पगु ेको भनी िजिकर
जवाफ तथा िमिसलसाथ संल न नगरपािलकाको िलएको भए तापिन नगरपािलकाको योजना तजमा
ु
योजना तजमा
ु बैठक एवम् वडा भेला, बोड बैठक, बैठक एवम् वडा भेला, बोड बैठक, नगर प रषदको
्
नगर प रषदको
् िनणयमा” िवशालबजार मालपोत िनणयसमेतको आधारमा सरोकारवाला नाग रकह को
कायालयअगािडको ट रहेको थानमा भवन यापक सहभािगतामा उ काय गन िनणय भएको
िनमाण” गन भ ने उ लेख भएकोबाट िनवेदकले दाबी देिख छ । यसरी सरोकारवाला नाग रकह को
िलएको थानमा यस अगािड नै संरचना ( ट) िनमाण यापक सहभािगतामा िनजह को सहमितबमोिजम
भइसके को देिख छ । थानीय वाय शासन ऐन, नै सावजिनक योजनको लािग गन लािगएको र
२०५५ को दफा ९६ मा नगरपािलकालाई तोिकएको पिहलेकै संरचनािभ रहेर गन लािगएको कामबाट
काम, कत य र अिधकारअ तगत सामदु ाियक भवन िनवेदकलगायत अ य नाग रकह लाई आघात पु ने
तथा िव ाम गहृ बनाउने तथा नगरपािलका े को आशङ् काको अव था मा न िम ने नदेिखने ।
ऐलानी तथा सरकारी पत ज गाह को संर ण गन,
अतः िववेिचत कारण र आधारमा िवप ीको
नगरपािलका े को िवकासस ब धी अ य कामह
कामकारबाहीबाट िनवेदकलाई नाग रक अिधकार
गन गराउने, नगरपािलकालाई आय आजन हने ऐनले द गरेको कुन हक अिधकारमा आघात पगु ेको
सहकारी, औ ोिगक तथा यावसाियक काय म िनजी भ ने प ट नभएको, थानीय वाय शासन ऐन,
े को समेत लगानीमा स चालन गन ो सािहत गन २०५५ ले नगरपािलकालाई तोके को काम, कत य र
गराउनेसमेतका काम, कत य र अिधकार तोिकएको अिधकारको अधीनमा रही नगरपािलकाबाट भएका
देिख छ । यस स दभमा नगरपािलका े िभ िनणयह बमोिजम हन लागेको कायबाट यी िनवेदकको
रहेको सावजिनक ज गामा अगािड नै बनेको संरचना कानूनी हकमा आघात पु ने आशङ् काको िव मानता
( ट) लाई यवि थत गरी यि गत अित मणबाट नरहेको तथा सरोकारवाला नाग रकह को यापक
संर ण गन सो े अ तगतका िविभ न कायालय, सहभािगतामा ग रएको िनणयबमोिजम उ िनणय
समदु ायसमेतको ितिनिधह को योजना तजमा
ु बैठक ग रएकोले सावजिनक हकमा कुनै असर पन आशङ् का
एवम् वडा भेला, बोड बैठक तथा नगर प रषदसमे
् तको नदेिखँदा सु पा पा िज ला अदालतको आदेशलाई
िनणयबमोिजम स प न हन लागेको कायबाट यी उ टी गरी ततु िनवेदन खारेज हने ठह याएको
िनवेदकको कानूनी हकमा आघात पन आशङ् काको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०७३।१।८ को
िव मानता रहेको नदेिखने ।
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िनवेदकले सावजिनक खाली टहरोमा इजलास अिधकृत: स देश े
सटर बनाउँदा मसमेतका नाग रकह लाई मका पन, इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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६
अदालतमा िफराद िदएको देिखन आउने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
वादी प बाट पेस भएको कागजमा उ लेख
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CI-१८०१, िनणय दता भएको ज गा र िववािदत िक.नं.७३ र २२१ को ज गा
बदर हक कायम दता, गोपीलाल महजनसमेत िव. एउटै भएको भ ने कुरा पिन उ कागजबाट खु न
भूिमसुधार तथा यव था म ालय, िसंहदरबारसमेत आएको छै न । हकका ोत भनी यसरी पेस भएको
वादी गोपीलाल महजनले आ नो वग य कागजले िनिववाद पमा आ नो हकलाई पिु एवम्
िपता पनु िसं महजनको नाममा िमित २००० सालमा मािणत गन स नु पदछ । तर वादी प बाट पेस भएका
रैतीलाई िदने पज
ु ामा मौजा नं. १४६ हकदार पनु िसं आ नो हक ोत भिनएका कागजह ले सो पिु गन
भएको लगत नं. १४६ बाट लगत िभड् ने का.िज. खड् का नपाइने ।
भ काली गा.िव.स. वडा नं. ७क िक.नं. ७३ को ज.रो.
व ततु : िववािदत ज गा सरकारी कृितको
४१-१०-३-० र िक.नं. २२१ को ज.रो. १०-११- ज गा भएकै आधारमा नापी हँदा पत ज गा भनी
३-० ज गाको िफ डबक
ु कायम भई वग य बाबक
ु ो िफ डबक
ु मा उ लेख भएको देिखन आउँछ । वादी
पालादेिख नै हालस म जोतभोग कमोद गरी आएको र दाबीअनस
ु ार िनजको उ ज गामा कुनै कारको
बाबक
ु ा पालादेिख नै नापीमा दता गराउन छुट भएकाले भोगचलन रहेको भए संवत् २००० देिख हालस म
छुट दता ग रपाउँ भनी िमित २०६८।२।८ मा माननीय सो ज गाबापत कुनै कारको ितरो बझ
ु ाइएको
भूिमसधु ार तथा यव था म ीलाई स बोधन गरी उ
हनपु नमा वादी प बाट य तो कुनै माण पेस भएको
म ालयमा िनवेदन िदएको देिख छ । त प चात् ियनै छै न । मल
ु त: िववािदत ज गा नापी हँदा पत भनी
वादी गोपीलालले उि लिखत ज गा नापी हँदा भूलवश नापी भइसके पिछ लामो समयको अ तरालमा आएर
िफ डबक
ु मा पत जनाई नापी भएकाले आ ना नाउँमा भूलवश पत जिनएकोले छुट ज गा दता ग रपाउन भनी
छुट दता हनपु न भनी िमित २०७०।८।२५ मा मालपोत वादी प बाट दाबी गरेको आचरणबाट पिन उ ज गा
कायालय, चाबिहलमा िनवेदन िदएको देिख छ । िनजको भोगमा नरहेको पिु हने ।
मालपोत कायालय, चाबिहलले उि लिखत ज गा
ज गा पजनीको २क नं. को यव था ततु
नेपाल सरकारको नाउँमा मोठ कायम भइसके काले िववादमा आकिषत नहने र मालपोत ऐन, २०३४ को
अदालतबाट हक कायम गरी याएका बखत मा दफा ७ को यव था भनेको नापीमा ज गा दता गन
वादीको मागदाबीबमोिजम हन स ने भनी वादीलाई छुट भएको अव थामा उ ज गाको सािबक दता,
जानकारी िदई िमिसल तामेलीमा रािखिदने भनी ितरो र भोगसमेतको आधारमा छुट ज गा दता हन
िमित २०७०।११।२९ मा िनणय गरेको देिख छ । स ने यव थासँग स बि धत देिखएकोमा कानूनले
मालपोत कायालय, चाबिहलको उ िनणयप ात् यी िनधारण गरेको उपयु अव था ततु िववादमा
वादीले िववािदत ज गा आ नो सािबकको हकभोग देिखन नआएकाले यस अदालतबाट िन सा दान गदा
ितरो दताको भएकोमा नापी हँदा भूलवश पत जिनई िलइएका आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
नापी भएको र सो ज गाम ये िक.नं.७३ को ज गा िमित
उि लिखत आधार एवम् कारणसमेतबाट
२०६१।१०।११ को िनणयअनसार सश
हरी वादीले दाबी िलएको िक.नं.७३ र २२१ को ज गा
बललाई भोगािधकारसमेत िदइएकोले िनणय दता वादीले हकको ोतको पमा पेस गरेको माणसँग
बदर गरी हक कायम दतासमेतको मागदाबी गरी सु िम न िभड् न नआएको, िववािदत ज गा वादीले
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सािबकदेिख भोगचलन गरी आएको भ ने माण ताके ता गरी वा आव यक पहल गरी जवाफ माग गन तथा
देखाउन नसके को, वादीका बाबु पनु िसंले िनजको ि या अिघ बढाउने काय गरेको देिखएन । िज ला वन
जीवनकालमा भूिमस ब धी ऐन र िनयमावली लागू कायालयले पिन मालपोत कायालयबाट माग भएको
भएपिछ िववािदत ज गा आ नो भएको वा आफूले जवाफ समयमै पठाउने कायमा त परता देखाएको
तथा आ नो प रवारले भोगचलन ग रआएको भनी पाइएन । यसबाट मालपोत कायालय तथा िज ला
सो कानूनले िनिद गरेको ि याबमोिजम ७ नं. वन कायालय दवु ै िनकायले आ नो कानूनबमोिजमको
फाँटवारीसमेत भरेको नदेिखएको र कसैको पिन कत य पूरा नगरेको प देिखन आयो । आ नो हक
हकभोग, ितरो, दताको पमा नरहेको ज गा नापी हँदा िव िनणय हँदा सोको जानकारी ा गन तथा
ज गाधनी र जोताहा महल खाली राखी पत जिनई ितवाद गन पाउने अिधकारबाट वि चत हनु ाकृितक
िफ डबक
ु तयार भई नेपाल सरकारको नाममा दता यायको िस ा तिवपरीत ह छ । िवप ी िनकायह ले
भएको देिखएको अव थामा िववािदत ज गा वादीको आ नो कत य पालनामा बेवा ता तथा लापरवाही
हक कायम हन नस ने भएकाले वादी दाबी पु न गरेको कारण िनवेदकको नाग रक अिधकारमा असर
नस ने ठह याएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन पन अव था देिखन आउने ।
अदालत पाटनको िमित २०७३।४।२३ को फै सला
उपयु बमोिजमको त यह बाट िवप ी
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िनकायह ले कानूनबमोिजमको कत य पालना नगरेको
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
र अदालतको आदेशको काया वयनमा समेत अनिु चत
े
क यटु र: िवशाल खड् गी
िवल ब गरेको देिखयो । कानूनबमोिजम िनणय गनपन
ु
इित संवत् २०७५ साल माघ २९ गते रोज ३ शभु म् । िनकाय तथा अिधकारीबाट समयमै िनणय नगरेको
कारण ि या नै अव हन गएको काय िव
इजलास नं. ४
परमादेश जारी हन स ने नै देिख छ । सावजिनक
िनकाय वा पदािधकारीले कानूनबमोिजम गनपन
ु
१
कत य पालना गरेको िमिसलबाट देिखन नआएकोले
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण सो िव आदेश जारी हने देिखन आयो । तसथ,
काक , ०७०-WO-०५२१, परमादेश, पबहादरु िनवेदन दाबीको ज गा िनवेदकको हकको हो, होइन ?
काक िव. मालपोत कायालय, दोलखासमेत
६(छ) मिहनािभ िनणय गनु भनी मालपोत कायालय,
सव च अदालतबाट िमित २०५४ सालमा दोलखाका नाममा परमादेश जारी हने ।
भएको आदेशको पालना हालस म पिन नहनु अ य त इजलास अिधकृत : महेश खनाल
चरम लापरवाही देिखयो । िवप ी वन कायालय तथा क यटु र: रमला पराजल
ु ी
नापी कायालयले आदेशको पालना गन नस नक
ु ो इित संवत् २०७४ साल चैत ०५ गते रोज २ शभु म् ।
यिु सङ् गत् कारण खल
२
ु ाई िलिखत जवाफ पेस
गनपनमा
यादिभ िलिखत जवाफ नै पेस गरेको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ु
देिखएन । यसबाट िवप ी िनकायह ले िज मेवारपूण तेजबहादरु के .सी., ०६७-WO-१२५२, उ ेषण,
भूिमका िनवाह गरेको भ ने नदेिखने ।
परशरु ाम यादव िव. ल ण यादवसमेत
मालपोत कायालयले वन कायालयलाई
ऋण खाने बेचन यादवको का छी
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ीमती रिधयादेवी घरको मु य यि रहे भएको भएको बखत ऋण िलएको अव था नहँदा आफूह ले
नदेिखएकोलगायतका कारणलाई िव ेषण गरी िनजले खाएको ऋण ितन,ु बझ
ु ाउनपु न होइन भ ने
पनु रावेदन अदालतले ल ण यादव र व. छे दन बेहोराको िवप ीह को िलिखत जवाफलाई रट
यादवको ीमती कुसमु ीदेवी यादवको अंश भागमा िनवेदकले अ यथा भ न नसके को ि थित र पनु रावेदन
परेको ज गा रो का रा न उपयु नहने हँदा रो का अदालत राजिवराजले आफू मातहतका अदालतको
फुकुवा ग रिदने भ ने बेहोराको मनसाय पनु रावेदन कामकारबाहीउपर आफूसम परेको उजरु ीको
अदालतको उ आदेशमा ितत हने ।
सनु वु ाइको कामकारबाही गन पाउने पनु रावेदक य
रट िनवेदकले आफनो िनवेदनमा अिधकार
योग गरेको देिखएकोलगायतका
िवप ीह को अंश हकको ज गा रो का रा न नपन, अव थासमेतलाई िव ेषण गदा िवप ीह को काम
फुकुवा ग रिदनु भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत कारबाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी
राजिवराजबाट भएको आदेशले िनवेदकको कानून द हकमा आघात परेको अव थाको िव मानता नदेिखँदा
के , कुन संवैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकारमा िवप ीह को नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको
कसरी आघात पन गएको हो भ ने कुरा रट िनवेदनमा आदेश जारी गनपन
ु देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज
उ लेख गन सके को अव था नदेिखने ।
हने ।
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतको िमित इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
२०६८।३।२ को आदेशमा कानूनी िु ट भए गरेको क यटु र : कृ णमाया खितवडा
देिखँदैन । साथै िनवेदक र उ दादेवीिबच चलेको इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभु म् ।
भिनएको लेनदेन मु ामा माण बझ
§ यसै लगाउको ०६८-CI-००९९, लेनदेन,
ु ी फै सलासमेतको
काय हने नै हँदा िनवेदक रट े ािधकारबाट
ल ण यादवसमेत िव. याम सु दर
अदालत वेश गरेको देिखएको अव थामा पनु रावेदन
यादवसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
अदालतको िमित २०६८।३।२ को आदेश अ यथा
फै सला भएको छ ।
देिखएन । उ आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर
३
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िनवेदकको िनवेदन बेहोरासँग मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सहमत हन सिकएन । साथै िनवेदकले उ लेख गरेको ड बरबहादुर शाही, ०६८-CR-१२५२, लागु औषध
निजर िस ा त ततु मु ाका स दभमा सा दिभक ाउन सगु र, नेपाल सरकार िव. आिशष िल बूसमेत
हने नदेिखने ।
ितवादीह म येका सिु नल थापा मगर र
यसथ, िनवेदकले िवप ीह को काम रोशन तामाङसँगै रहेको अव थामा रोशन तामाङको
कारबाहीबाट आ नो के , कुन मौिलक हक र साथबाट लागु औषध ाउनसगु र ६ पोका (३ ाम), सूय
संवैधािनक हकमािथ आघात पन गएको हो भ ने कुरा चरु ोटको खाली खोलमा . १।- को नोट र .५ को
प खल
ु ाउन नसके को ि थित, परशरु ाम यादव धनी नोट जलेको अव थामा र िनजै ितवादीह को झोला
र रिधयादेवी ऋणी भएको िलखतमा िनज िवप ी तलासी िलँदा तराजु १ थान र ७ वटा साना ढकह
कुसमु ी र ल ण यादव सा ीस म बसेको नदेिखएको फे ला परेको र रोशनको ख तीमा नगद .१४,०६५।अव था, ऋणी रिधयादेवी एकासगोलको घरमूली रहे रहेको र १ थान लाि कको रोलसमेत फे ला परेको
भएको भ ने नदेिखएको अव था र ऋणीले सगोलमा भ ने बरामदी मचु ु काबाट यस मु ाको उठान
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भएको देिख छ । अका ितवादी आिशष िल बूलाई र आिशष िल बूलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
सहअिभयु ह ले अनस
ु धान अिधकारीसम को २०३३ को दफा ४ को (घ) को लागु औषध िब
बयानमा पोलेको आधारमा प ाउमा परी िनज िव
िवतरण गन र (च) को लागु औषध ख रद गन, स चय
मु ाको ि या अगािड बढेको देिखने ।
गन, रा ने वा ओसारपसार गन कसरु मा ऐ. ऐनको दफा
ितवादीह ले आफूह लागु औषधको १४(१)(छ)(१) बमोिजम जनही ५(पाँच) वष कै द र
सेवनकता रहेको भनी अनस
ु धान अिधकारीसम र ५०००।- (पाँच हजार पैयाँ) ज रवाना हने ।
सु अदालत आई बयानका ममा उ लेख गरेको इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
तथा लागु औषध सेवनमा सजाय गरेकोतफ पनु रावेदन क यटु र: कृ णमाया खितवडा
िजिकर नरहेको देिखँदा सोतफ थप िववेचना ग ररहन इित संवत् २०७५ साल पस
ु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
नपन ।
४
बरामद ग रएको ६ पोका (३ ाम) लागु मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
औषधलाई थोरै प रमाणको मा न िम ने अव था ड बरबहादरु शाही, ०७१-MS-००३२, अदालतको
देिखँदैन । सो अव थामा ितवादीह बाट बरामद धेरै अवहेलना, रामशंकर खड् का िव. नेपाल सरकार,
प रमाणको लागु औषध िनजह ले आफूले सेवन गन धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
योजनको लािग मा राखेको भ ने अनमु ान ग रनु काठमाड का मु य सिचव िललामणी पौड् यालसमेत
उिचत नदेिखने ।
जनु अ त रम आदेशको पालना िवप ीह ले
ितवादीह बाट बरामद भएको लागु औषध नगरेको भनी िनवेदक रामशंकर खड् काले ततु
िब िवतरणबाहेक अ यथा गनको लािग हो भ ने पिु
अवहेलनाको दाबी िलएको हो, सो आदेश कायम
गन ितवादीह ले भरपद माण पेस गरेको अव था नरहने गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट आदेश
देिखँदैन । ितवादीह का साथबाट बरामद भएको ३ भइसके को र उ रट िनवेदनसमेत पूण सनु वु ाइको
ाम लागु औषध ाउन सगु रको प रमाण, कृित तथा लािग पेस हँदा िनवेदन खारेज हने ठहरी अि तम
बरामद भएको नाप तौल गन ढक तराजहु समेतलाई आदेश भएको देिखएबाट अवहेलनातफको दाबीको
म यनजर गरी हेदा िनजह लाई सेवनमा मा ठह याई औिच यता रहने नदेिखने ।
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले गरेको फै सला
व ततु ः अदालतको आदेशको पालना गन
मनािसब नदेिखने ।
अटेर गन, छलछाम गन वा अवरोध पैदा गन कायबाट
तसथ, ढक तराजस
ु मेत बरामद भएको अवहेलना हन पु दछ र अदालत ितको आ था र
अव था र बरामद लागु औषधको कृित तथा िव वास कायम रा न अवहेलना गनलाई सजाय
प रमाणको आधारमा सु सनु सरी िज ला अदालतको गनपन
ु अव थासमेत रह छ । तर जनु अ त रम
िमित २०६७।१२।२ को फै सला के ही उ टी हने गरी आदेशको पालना नगरी अवहेलना भयो भिनएको
सेवनतफ मा सजाय हने ठह याई पनु रावेदन अदालत छ, सो आदेश नै िनि य भइसके को र मूल िनवेदन
िवराटनगरबाट िमित २०६८।६।१० मा भएको नै खारेज भइसके को तथा सम मा हेदा िवप ीह ले
फै सला सो हदस म निमलेको देिखँदा के ही उ टी हने यस अदालतबाट भएको आदेशको अव ा गरेको
ठहछ । ितवादीह रोशन तामाङ, सिु नल थापा मगर भ न िम ने अव था िमिसलबाट देिखन नआएकोले
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अदालतको अवहेलना गरेको भ ने िनवेदन दाबी पु न बमोिजम .३०,५००।– (तीस हजार पाँच सय)
स ने देिखएन । तसथ, ततु िनवेदन खारेज हने ।
ज रवाना हने ठह याएको हदस मको उ िमितको
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
फै सला के ही उ टी गरी वादीलाइ ज रवाना हन नस ने
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २४ गते रोज २ शभु म् । २०७१।७।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
५
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी क यटु र: मि जता ढुंगाना
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-१४२४, लटु िपट, इित संवत् २०७४ साल पस
ु २४ गते रोज २ शभु म् ।
गोवधन साद तेली िव. मोहर अली फक रसमेत
६
वादी गोवधन साद तेलीले दाबी िलएको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
हकको ोत नै बदर भएको अव थामा य तो ड बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०६६३, उ ेषण /
घरज गामा ितवादीह ले लटु िपटसमेत गरी वादीलाई परमादेश, चोक साद भ डारी िव. पुनरावेदन अदालत
हािन नो सानी पु याएको भ न िम ने अव था तुलसीपुर, दाङसमेत
देिखएन । यस ि थितमा लटु िपटतफको वादी दाबी
एकाितर अंश मु ा परेपिछ मा िलखतका
पु न नस ने ठहर गरेको सु किपलव तु िज ला स ब धमा लेनदेन मु ा पन आएको देिख छ भने
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत अकाितर िनज िवप ी एकलाल भ डारीसमेत वादी र
बटु वलको फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
रट िनवेदकसमेत ितवादी भई चलेको अंश मु ामा
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सलाले िनज िनवेदकले ितउ र िफराउँदा िनज िवप ी
दाबी नपगु ेकोमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १८ रामबहादरु रोकासँगको ऋणको स ब धमा उ लेख
नं. बमोिजम वादीलाई सजाय नहने ठहरेउपर गरेको देिखँदैन । सगोलमा हँदा ऋण िलएको अव था भए
ितवादीह को तफबाट यस अदालत पनु रावेदन ितउ र िफराउँदा सो ऋणका बारेमा समेत उ लेख
परेको देिखन नआएको, िफराद गदाको अव थामा हनपु द यो भनी सामा य िववेक लगाउन सिक छ ।
वादी ितवादीिबच रसइवी रहेको भ ने िमिसल संल न साथै िनवेदक र रामबहादरु रोकािबच भएको लेनदेनको
त यबाट पिु नभएको र िखचोला मु ामा भएको िलखत अ य अंिशयारह ले अ वीकार गरेको देिख छ
िमलाप बाट हक थािपत भएको भ ने आधारमा भने िनवेदक र िनजका अंिशयारह िबच अंश मु ामा
िफराद गरेको अव थासमेतलाइ ि गत गरी यी िमलाप गन योजनका लािग घरसारमा ग रएको
वादीलाइ मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १८ िमित २०७१।१।१४ को सहमित प मा कृिष िवकास
नं. को अि तम वा यांशअनस
ु ार ज रवाना नहने ठहर बकको ऋणलगायत अ य कुराह उ लेख ग रएकोमा
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला यायस मत नै उ िलखतमा िवप ी रामबहादरु रोकासँगको ऋणको
देिखँदा यसतफ समेत थप िव ेषण गनपन
ु देिखन बारेमा उ लेख भएको देिखँदैन । साथै सो कागजलाई
नआउने ।
िनवेदकले अ यथा भ न सके को ि थित पिन नदेिखने ।
तसथ, सु किपलव तु िज ला अदालतबाट
ऋण खाँदा िवप ीह को म जरु ी, सहमित
वादी दाबी नपु ने ठह याएको हदस मको फै सला सदर रहेको नदेिखएको, िवप ीह लाई िलखतमा सा ी,
हने र मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १८ नं. रोहबरस म नराखेको एवम् िलखत गदा िवप ीह को
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समेत सहमित रहेको िथयो भ ने आधार, माण
७
िनवेदकले पेस गन नसके को ि थितमा िनवेदक मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
एकासगोलमा हँदा ऋण िलए खाएको त य थािपत ड बरबहादुर शाही, ०७२-WO-१०६०, उ ेषण,
हन स ने नदेिखने ।
ह रशंकर साद यादव िव. पुनरावेदन अदालत हेट डा,
लेनदेन मु ा पनपु ूव नै रट िनवेदक चोक साद मकवानपुरसमेत
भ डारीसमेत ितवादी भई अंश मु ा परेकोमा स े
फै सलाबमोिजमको िबगो रकम िनवेदकले
साँचो यवहार भए ितउ रसमेतमा िनवेदकले उ
नबझ
ु ाएकोले फै सला काया वयन ग रपाउँ भनी
लेनदेन एकासगोलमा हँदाका बखत भएको भनी सोको िनज यथ भरतराय यादवले िदएको िनवेदनउपर
व तिु न माण ततु गरेको हनपु नमा सो देिखँदैन । भएको कारबाहीको ममा सु अदालतबाट िनज
िवप ी गोमा पौडेल भ डारीसमेतले िनज िनवेदकउपर िनवेदकको नाम दताको िक.नं.४७ र ६५ ज गाको
सु अदालत दायर गरेको अंश मु ामा फै सला हँदा जायजात मचु ु का गरी सोही आधारमा प चिकत
वादी दाबी पु ने गरी फै सला भएको देिख छ । उ
मू याङ् कनसमेत भई िललाम बढाबढको समेत सूचना
फै सलाउपर िनज िनवेदकको पनु रावेदन नपरी फै सला जारी भएको देिखने ।
अि तम भई बसेको देिखने ।
अि तम भई बसेको फै सलालाई काया वयन
तसथ िववेिचत आधार, माण तथा गन मको िववाद सि निहत देिख छ । याय
कारणबाट वादी रामबहादरु रोका र ितवादी चोक साद शासनको सबैभ दा मह वपूण पाटो भनेको त
भ डारी भएको लेनदेन मु ाको फै सलाबमोिजमको फै सलाको काया वयन हो । कुनै पिन अदालतबाट
ऋण िनज िवप ीह एकराज भ डारीसमेतले ितनु अि तम भई बसेको फै सला काया वयन भएपिछ मा
बझ
ु ाउनपु न आधार देिखन नआएकोले रट िनवेदकको वा तिवक अथमा प ह ले यायको अनभु ूित गन
अंशभागबाट मा लेनदेन मु ामा िबगो र कोट फ कुरामा िववाद हन स दैन । अतः अदालतले आ ना
भराउने गरी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सलाह को सही तवरले र समयमै काया वयनको
िमित २०७३।११।१३ को आदेश िमलेकै देिखएको वाभािवक अपे ा राखेको ह छ । सही पमा फै सला
र िवप ीह को कामकारबाहीबाट िनज िनवेदकको काया वयन हनु नै शा त् यायको आधारशीला हने ।
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको
लेनदेन मु ामा भएको फै सलाबमोिजमको
अव थाको िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को नाममा िबगो भराइ पाउँ भ ने मु ामा िनज िनवेदक ितवादी
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखन रही िनज वयम्ले याद बझ
ु ेको भ ने त य िमिसल
आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
संल न कागजातबाट देिखएको, िनवेदक सु
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
अदालतको फै सलामा पनु रावेदन नगरी िच बझ
ु ाई
इित संवत् २०७५ साल भदौ २४ गते रोज १ शभु म् । बसेको र सु अदालतबाट िनजले िबगोबमोिजमको
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०६६४, रकम बझ
ु ाउनपु न नै देिखएको ि थित र फै सला
उ ेषण / परमादेश, चोक साद भ डारी िव. काया वयनको िसलिसलामा भएका कायिविध र सोको
पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, दाङसमेत प रणाममा िनवेदकले िच नबझ
ु ाई द ड सजायको
भएको रट िनवेदनमा पिन यसैअनस
ु ार ६१ नं. बमोिजम उजरु समेत गरी सोउपर तह तहका
आदेश भएको छ ।
अदालतउपर अिपल गरेकोमा सु अदालतबाट
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भएको आदेश नै सदर भएको र उ आदेश अ यथा कानूनी यव थासमेतको आधारमा लेनदेन मु ा
नदेिखएको ि थितमा अदालतबाट अि तम भई बसेको च दाका अव थामा उ ज गा एकासगोलको मानी
फै सलाको काया वयनमा िववाद याउने ि थित र ो रो का रा ने गरी भएको उ च अदालतको काय
भने फै सला काया वयन हन स ने अव था रहँदनै । अ यथा नदेिखने ।
यस कारको सोच अदालतले रा न पिन नस ने ।
यसथ, िववेिचत आधार, माण तथा कारणबाट
यसथ, िववेिचत आधार, माण तथा रट िनवेिदका एकासगोलमा नै रहे भएको अव थामा
कारणबाट रट िनवेदकले आफूह िबचमा चलेको नै िनजको पित िनज िवप ी गोिव द पि डतउपर
लेनदेन मु ाको फै सलालाई वीकार गरी बसेको लेनदेन मु ा दायर भएको अव था, िनवेिदकाक सासू
अव था, अि तम भई बसेको मु ाको काया वयन ममा मिु खयादेवीसमेत एकासगोलमा हँदाको अव थामा नै
भए गरेको िवप ीह को काय अ यथा नदेिखएको िनजले िनवेिदकालाई हालैको बकसप ग रिदएको, उ
ि थित, िवप ीह को कामकारबाहीबाट आ नो के बकसप मा अ य अंिशयारह को म जरु ी रहे भएको
कुन कानूनी तथा संवैधािनक हकमा आघात पन गएको नदेिखएको ि थितमा रो का ज गाह िनवेिदकाको
हो भ ने कुरा िनवेदकले खल
ु ाउन नसके को अव था, पेवा नै रहेछ भ न स ने ि थित र आफूसम परेको
रट िनवेदकले िवप ीह को िलिखत जवाफलाई १७ नं. िनवेदनउपर उ च अदालतबाट भए गरेको
अ यथा हो भ न नसके को ि थितसमेतलाई िव ेषण कामकारबाही अ यथा नदेिखएको ि थितसमेतलाई
गदा िवप ीह को कामकारबाहीबाट िनज िनवेदकको िव ेषण गदा िवप ीह को कामकारबाहीबाट िनज
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको िनवेिदकाको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात
अव थाको िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को नाममा परेको अव थाको िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखन नाममा िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी
आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
गनपन
ु देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
क यटु र : अिभषेककुमार राय
क यटु र अपरेटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भदौ २४ गते रोज १ शभु म् । इित संवत् २०७५ साल भा २४ गते रोज १ शभु म् ।
८
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ी ड बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०१०२, ड बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०५११, उ ेषण
उ ेषण, लिलताकुमारी पि डत िव. उ च अदालत, / परमादेश, मानबहादरु डाँगी िव. तल
ु सी बढु ाथोक
जनकपुरसमेत
डाँगीसमेत
ऋणी गोिव द पि डतको समेत अंश
अदालतबाट अि तम भई बसेको फै सला
भाग ला ने स पि िनजको आमाले िनजक काया वयनमा अनाव यक िढलाई हँदा प ह ले
एकासगोलक ीमती लिलताकुमारी पि डतलाई िमित यायको अनभु ूित गन नस ने हँदा जनु सक
ु ै बहानामा
२०७१।३।३० मा हालैको बकसप गरी िदएको देिखए फै सला काया वयनलाई िवल ब ग रनु याय र
तापिन एकासगोलमा रहेको जनु सक
ु ै अंिशयारको कानूनको रोहबाट मनु ािसब देिखँदैन । अदालतको
नाममा रहेको स पि सगोलको नै मा नपु न भ ने फै सला समयमै, सही तवरले र भावकारी पमा
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काया वयन हनु नै यायको मख
ु प हने ।
यायको सबैभ दा मह वपूण पाटो भनेको
इजलास नं. ५
फै सलाको काया वयन हो । कुनै पिन अदालतबाट
अि तम भई बसेको फै सला काया वयन भएपिछ मा
१
वा तिवक अथमा प ह ले यायको अनभु ूित गन मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
कुरामा िववाद हन नस ने ।
ई र साद खितवडा, ०६९-WO-०४८१, उ ेषण
पिछ दायर भएको धनमाल मु ाको / परमादेश, वीणता व ती पोखरेल िव. िवजय
अि तम टुङ्गो नलागु जेल पिहला नै फै सला पोखरेलसमेत
भइसके को अंशसिहतको स ब ध िव छे द मु ाको
गाउँ िवकास सिमितले स ब ध िव छे द
फै सलाको काया वयन काय रोक रा नु तकसङ् गत मु ाका दवु ै प लाई िझकाई भरसक स झाई बझ
ु ाई
नहनेलगायतका कुराह लाई िव ेषण गरी सु मेलिमलाप गराई िदनपु न र यसरी स झाउँदा बझ
ु ाउँदा
दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको आदेशलाई सदर पिन िनजह िबच मेलिमलाप हन नसके मा िववाह
गन गरी भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु को िमित कायम रा नभु दा स ब ध िव छे द गराउनु ेय कर
२०७४।२।१८ को आदेश अ यथा नदेिखँदा ततु देिखएमा िनवेदन परेको एक वषिभ आ नो रायसमेत
मु ाको िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
संल न गरी ा त िनवेदन स ब ध िव छे द गन अिधकार
यसथ, रट िनवेदकले आफूह िबचमा भएको स बि धत िज ला अदालत पठाउनु पन
चलेको अंशसिहतको स ब ध िव छे द मु ाको देिख छ । उि लिखत ावधानको आसय पितप नीका
फै सलालाई वीकार गरी बसेको अव था, अि तम िबच भरसक सहमित गराई दा प य स ब धमा
भई बसेको मु ाको काया वयन ममा भए गरेको िनर तरता कायम गराउनु पदछ भ ने देिख छ ।
िवप ीह को काय अ यथा नदेिखएको ि थित, िववादको कुनै प को अनपु ि थितमा यो ि या
िवप ीह को कामकारबाहीबाट आ नो के कुन अपनाउन सिकने अव था रहँदैन । वा रस रा न
कानूनी तथा संवैधािनक हकमा आघात पन गएको पाउने अव थाकै मु ा भए पिन िववादको व प
हो भ ने कुरा िनवेदकले खल
ु ाउन नसके को अव था वा कृितबाट मु ा हेन िनकाय वा पदािधकारीले
र फै सलाबमोिजमको अंश छुट्याउने काय स प न स बि धत प वयम्लाई उपि थत गराई सनु वु ाइ
भई वादीले दा.खा. पज
ु समेत ा ग रसके को गनु आव यक देिखएमा िनज वयम्लाई उपि थत हन
ि थितसमेतलाई िव ेषण गदा िवप ीह को आदेश िदन सिकने नै हने ।
कामकारबाहीबाट िनज िनवेदकको संवैधािनक
स ब ध िव छे दस ब धी िववादका
एवम् कानूनी हकमा आघात परेको अव थाको स दभमा सहमितका लािग छलफल ि यामा
िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को नाममा िनवेदकको स बि धत प
वयम्को उपि थित आव यक
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखन आएन । ह छ । पितप नीिबचको स ब धमा िनर तरता कायम
रट िनवेदन खारेज हने ।
रा ने हो वा स ब ध समा त पान हो भ ने कुराको
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
िनधारण अ य ते ो यि बाट हने कुरा वाभािवक
क यटु र: अिभषेककुमार राय
देिखँदनै । मल
ु क
ु ऐन, लो ने वा नीको महलको
इित संवत् २०७५ साल भदौ २४ गते रोज १ शभु म् । १(क) नं. ले समेत पित-प नी दवु ैको उपि थितमा
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स झाउने बझ
ि या िनधारण ब चरोलाई सनाखत गरी पिु गरेको देिख छ । जसमा
ु ाउने काय गनपन
ु
गरेको छ । पितप नीिबचको दा प य स ब ध अ य Hypovolenic shock and haemorrhage as a
ते ो यि ले तोके को सतमा िनधारण हने नभएर result of cut throat injury caused by hard
द पतीकै वत ई छा र िववेकबाट िन पण हने कुरा and sharp edged object भनी लेिखएको छ ।
हो । तसथ ततु िववादको स दभमा समेत वारेस उ कुराले ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम
रा नेलगायतका अ य कुराको रीत वा िविध पूरा भएको र सु अदालत गरेको बयानलाई पिु गदछ । मौकामा
भए िवप ीम येका िवजय पोखरेलको उपि थितमा कागज ग रिदने यि ह ले र जाहेरवालाले समेत
छलफल र समझदारी कायम गनु वाभािवक सु अदालत आई बकप गदा के ही िभ न त रकाले
देिख छ । यसैले िनजलाई िझकाई बु न आव यक आ नो कुरा लेखाई िदएको भए तापिन ितवादीले
देिखए उपि थत हने (उपि थत गराउने) मनािसब नै गाईलाई हानी मारेका होइनन् भनी भ न सिकने
समयाविध दान गरी िझकाई लो ने वा नीको महलको अव थाको िव मानता नदेिखने ।
१(क) नं. समेतका कानूनी यव थाको अनशु रण गरी
ितवादीले वारदात घटना ममा देखाएको
चिलत कानूनबमोिजम स ब ध िव छे द मु ाको ि याकलापलाई व थ मानिसक अव थाको काय
िन पण गनु भनी िवप ीम येको धापासी गाउँ िवकास भ न नसिकए पिन िनज मानिसक पमा अ व थ
सिमित (हाल प रवितत थानीय तह) का नाउँमा भएको माण िनजले पेस गरेको देिखन आएन । िनजले
परमादेशको आदेश जारी हने ।
वारदातका समयमा देखाएको घटना म हेदा होस
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
नभएको अव थामा गरे भएको मा न सिकने अव थाको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
िव मानता देिखएन । सो भएबाट ितवादी च बहादरु
इित संवत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभु म् । शाहीले ब चरो हार गरी गाईलाई मारेको देिखँदा
§ यसै लगाउको ०६९-WO-०४८२, उ ेषण, ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु भएकै देिखँदा
वीणता व ती पोखरेल िव. धानम ी तथा नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत च बहादरु शाहीलाई चौपायाको महलको १ नं.
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला कसरु ठहर गरी ११ नं. बमोिजम सजाय हने ठह याई
भएको छ ।
सु अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर गरी
२
पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट भएको फै सला अ यथा
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना देिखन नआउने ।
धान म ल, ०७३-CR-०७८४, गौवध, च बहादुर
ततु मु ामा यी पनु रावेदक ितवादी
शाही िव. नेपाल सरकार
च बहादरु शाहीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम बा वष
ितवादी च बहादरु शाहीले अनस
ु धान (१२ वष) कै दको सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन
अिधकारीसम गरेको बयानलाई समथन हने गरी अदालत सख
ु तबाट िमित २०७३।०३।१३ मा
सु अदालत बयान गदासमेत कसरु मा पूण पमा भएको फै सला िमलेको देिखए तापिन मल
ु क
ु अपराध
सािबत रही आफूले ब चरो हा दा गाईको मृ यु भएको (संिहता) ऐन,२०७४ ले सो स ब धमा यव था गरेको
कुरालाई वीकार गरेका छन् । िनज ितवादीको उ
स दभमा स बि धत कानूनी यव थाह उ लेख गन
भनाइलाई बरामद भई आएको ब चरो र िनजले सो सा दिभक हने देिखने ।
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िमित २०७५ साल भा १ गतेदेिख लागू च बहादरु शाहीलाई मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन,
भएको मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ दफा २०७४ दफा २८९ को उपदफा (२) बमोिजम कै द
२८९ को उपदफा (१) मा “कसैले गाई वा गो मान ३ वष हने ठहछ । िमित २०७२।५।२२ बाट हरी
वा कुनै चोट पु याउने िनयतले कुनै काम गनु वा गराउनु िहरासतमा रही फै सलाबमोिजमको कै द भु ान
हँदनै ” भ ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा ग ररहेकोमा उि लिखत ऐनको यव थाबमोिजम हन
१ बमोिजमको कामबाट कुनै गाई वा गो मन गएमा स ने कै द भु ान ग रसके को र िनज यस अदालतको
य तो कसरु गन यि लाई तीन वषस म कै द हनेछ” िमित २०७५।७।११ को प बाट समेत कै द भु ान
भनी यव था गरेको देिख छ, यसैगरी फौजदारी भइसके को देिखएकोले थप के ही गनपन
ु अव था
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, नरहने ।
२०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसरु का स ब धमा कसरु इजलास अिधकृत: स रता रजाल
गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका बखत क यटु र: ेमबहादरु थापा
कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय इित संवत् २०७५ साल पस
ु १८ गते रोज ४ शभु म् ।
हने गरी िनधारण गनपदछ”
भ ने कानूनी यव था
§ यसै लगाउको ०७३-CR-१६७७, गौवध,
ु
रहेको देिख छ । य तै के ही नेपाल कानूनलाई
खुमबहादुर राना िव. नेपाल सरकारसमेत
संशोधन, एक करण समायोजन र खारेज गन ऐन,
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
२०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ तगत
भएको छ ।
कुनै अदालत दायर भएको कुनै फौजदारी कसरु का
३
मु ामा सजाय गनपदा
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ु सोही कानूनबमोिजम गनपनछ
ु
तर कुनै फौजदारी कसरु को सजाय मल
ु क
ु अपराध ह र साद फुयाल, ०६८-CR-०३४९, जबरज ती
संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध करणी, नेपाल सरकार िव. कृ ण िव.क.
संिहतामा लेिखएको हदस म मा सजाय हनेछ” भ ने
जाहेरी दरखा त, व तिु थित मचु ु का,
कानूनी यव था रहेको देिखने ।
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन एवम् ितवादीको
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलको १ अदालतसम को बयानलगायतका माणसमेतबाट
नं. िवपरीतको कसरु गरेकोले उ कसरु मा चौपायाको ितवादी कृ ण िव.क. ले आफू उ ेिजत हँदै करणीको
महलको ११ मा रहेको उपयु यव थाको स दभमा आशयले पीिडतको योिनमा औ ँला मा घस
ु ाएको भ ने
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट यी देिखएको र सो त यलाई पीिडतको पनु रावेदन अदालत
पनु रावेदक ितवादीलाई ऐ. महलको ११ नं. बमोिजम राजिवराजसम को बकप समेतबाट पिु भएको
१२ वषको सजाय गरेको िमलेको देिखन आए तापिन देिखयो । ितवादीको वीयपात भएको तर वा य
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) परी ण गदा पीिडतको योिनमा वीय नदेिखएको तथा
ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल कानूनलाई पीिडतको योिनबाट रगत आएको तर ितवादीको
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, िलङ् गमा रगत लागेको भ नेसमेत नदेिखने ।
२०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा उपयु यव था
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
रहेको तथा यही भा १ गतेदेिख लागू भइसके को महलको १ न बरअनस
ु ार योिन र िलङ् गको अिनवाय
स दभमा ततु मु ामा यी पनु रावेदक ितवादी अ तरस ब ध हनपु छ भ ने प गरेको पाइ छ ।
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यसरी योिन र िलङ् ग एकअकािबच एउटा त वको मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको दफा
अभावमा जबरज ती करणी थािपत नहने देिख छ ३(१) बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी िनज
अथात् जबरज ती करणीको महलबमोिजम करणी ितवादीलाई १०(दश) वष कै द र सोही महलको १०
थािपत हन िलङ् गको अिनवाय उपि थित रहनै पन न बरबमोिजम .१०,०००।– (दश हजार पैयाँ)
र िलङ् ग योिनमा के ही न के ही मा ामा वा पूण पमा ितपूित िनजबाट पीिडतलाई भराउने गरी सु
वेश हनै पन देिखएकोमा पीिडतको योिनमा उदयपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६६।२।१३
ितवादीको िलङ् ग वेश भएको भ ने माणबाट पिु
मा भएको फै सलालाई के ही उ टी गरी िनज ितवादी
भएको देिखँदनै । तर ितवादीले पीिडतको योिनमा कृ ण िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
औ ंला िछराएकोस म पिु भएको देिखएको अव थामा महलको ५ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय हने
समेत जबरज ती करणीको अपराध पिु हन स ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
देिखँदैन । पीडकको वीय िन कन,ु निन कनु मा २०६७।२।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जबरज ती करणी वारदात थािपत गन भूिमकाहीन इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
हने र वीयको अव थाले अपराध यिकन गन सा दिभक क यटु र: अिमरर न महजन
माणस म हने भएकोले ितवादीको िलङ् गको फे दमा इित संवत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभु म् ।
वीय हनु नै करणीको िन या मक माण मा न सिकने
४
अव था नरहने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िववेिचत आधार
माणह समेतबाट ह र साद फुयाल, ०७३-CI-०५९९, लेनदेन,
जबरज ती करणी हन पीिडतको योिनमा पीडकको आशाकुमारी साह िव. सुल णा देवी साह
िलङ् गको के ही न के ही अंश वेश गरेको हनैपनमा
िमित २०५७।१।१५ मा िवप ी आमाले
योिनमा िलङ् ग आंिशक पमा पिन वेश भएको आफूबाट घरसारमा नै .२१,००,०००।– (ए काइस
भ ने नदेिखएको तर करणीको मनसायले ितवादीले लाख पैयाँ) िलई िज ला सनु सरी, भा.सी. गा.िव.स.
पीिडतको योिनमा औ ंलास म िछराएको भ ने िमिसल वडा नं.६(क) िक.नं.६९१, िक.नं.८०, िक.नं.९५ र
संल न संकिलत सबदु माणह ले पिु गरेको देिखँदा िक.नं.९७ को गरी कुल े फल ०-९-९१/४ ज गाको
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गन य न राजीनामा िलखत खडा गरी िददीह लाई सा ी राखी
गरेको, तर वारदातको समयमा वारदात थलमा पा रत गरी िदने भनेकोमा पिछ राजीनामा पा रत नगरी
पीिडतको िददीको उपि थितले करणी गन भने नपाएको िदएबाट सो िलखत रिज ेसनको ६ नं. बमोिजम
अव था देिखएको हँदा ितवादी कृ ण िव.क.ले मल
कपालीसरह भएकाले उि लिखत रकम र सोको
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं. को कसरु हालस मको याज िदलाई भराइ पाउँ भ ने वादी दाबी
गरेको देिखन आएकोले िनज ितवादीलाई मल
भएकोमा िफरादीसँग कुनै कारबाट कुनै पिन समयमा
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ५ रकम िलएको छै न, राजीनामा िलखतमा सिहछाप
वष कै द सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत गरेको पिन छै न भ ने ितवादीको ितउ र िजिकर
राजिवराजको फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
भई सु सनु सरी िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न
तसथः मािथ उि लिखत आधार स ै न भनी भएको फै सलाउपर वादीको पनु रावेदन
कारणह समेतबाट ितवादी कृ ण िव.क. ले परेकोमा सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
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सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको हँदा यस अदालतबाट िमित २०७३।०५।१९ मा
फै सलाउपर यस अदालत दोहो याई पाउँमा वादीको मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गन िलएका आधार
िनवेदन परी िन सा दान भई पनु रावेदनको रोहमा कारणह सँग सहमत हन नसिकने ।
यस इजलाससम पेस हन आएको देिखने ।
तसथः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
पनु रावेदक वादीले दाबी िलएको उ िमित िमित २०५७।१।१५ को िलखत िवशेष बाट जाँच भई
२०५७।१।१५ को पा रत हन बाँक रहेको राजीनामाको आउँदा िलखतमा भएको कारणी ितवादीको भिनएको
िलखतको िदने महलको या चे सिहछाप Loop या चे सिहछाप र ितवादीको या चे नमनु ा सिहछाप
आकृित र ितवादीको नमनु ा या चे सिहछापमा एक अकामा िमले िभडेको नपाइएको भनी िवशेष को
Twinned Loop आकृित भई एक अकामा िभडन राय ितवेदन ा हन आएको देिखँदा वादी दाबी पु न
आएको देिखँदैन । दाबीको िलखतमा रहेको कारणीको नस ने ठहछ भनी सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
या चे सिहछाप र ितवादीको नमनु ा या चे सिहछाप भएको िमित २०६८।१२।१३ को फै सला सदर गरेको
एकअकामा िमले िभडेकोसमेत पाइँदैन । िलखतमा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।३।१२
रहेको कारणीको या चे परी ण गरी ितवेदन िदने को फै सला मनािसब नै देिखएकोले सदर हने ।
िवशेष , वै ािनक अिधकृत बासदु वे के .सी.को इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
उि लिखत राय र यस अदालतमा भएको िनजको क यटु र: अिमरर न महजन
बकप समेतबाट पनु रावेदक वादीले दाबी िलएको थैली इित संवत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभु म् ।
.२१,००,०००।– (ए काइस लाख पैयाँ) को
पा रत हन बाँक रहेको राजीनामा िलखत स े साँचो
इजलास नं. ६
हो भनी मा न स ने अव थासमेत िव मान रहेको
देिखँदैन ।
१
वादी र यथ ितवादीिबचमा छोरी र मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
आमाको नाता स ब ध रहेको तथा िनजह को िबचमा ह रकृ ण काक , ०७२-MS-००१४, अदालतको
िमित २०५७।१।१५ मा लेनदेनको यवहार भएको अवहेलना, कु जिवहारी साद चौधरी िव. च काश
भ ने पनु रावेदक वादीको भनाइ रहेको देिखए तापिन मैनालीसमेत
िनज पनु रावेदक वादीले सो िलखत भएको िमितबाट
िनवेदक कु जिवहारी साद चौधरीले समाज
क रब ९ वषपिछ िमित २०६६।११।२५ मा मा आमा क याण प रषदक
् ो सद य सिचवको अनपु ि थितमा
िव नालेस गरेको देिख छ । साथै छोरीले यित ठूलो बैठक बोलाइएको र आफूसमेतले आिधका रक
रकम .२१,००,०००।– (ए काइस लाख पैयाँ) के जानकारी नपाएको दाबी िलएपिन समाज क याण
कुन ोतबाट जटु ाएको र सो रकम आमालाई के कुन प रषदक
् ा सद य सिचव िव मा पदीय िज मेवारी
योजनको लािग िदएको हो भ नेसमेत िमिसल संल न पालना नगरेको आधारमा िवभागीय म ी तरबाट
माणबाट पिु भएको देिखन नआएको अव थामा वादी म ालयमा कामकाज गन तोिकएको र र थानमा
दाबी पु न नस ने ठह याएको सु सनु सरी िज ला नेपाल सरकार मि प रषदब् ाट अक यव था
अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन नभएस म िवप ीम येकै मिहला बालबािलका तथा
अदालत िवराटनगरको फै सला मनािसब नै देिखएको समाज क याण म ालयका सहसिचवलाई समाज
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क याण प रषदक
् ो सद य सिचव पदमा कामकाज म ल, जु बहादरु म ल र जय बहादरु म ल रहेको
गन तोिकएको अव था देिख छ । यस अदालतबाट देिख छ । पनु रावेदक वादीका पित / िपता
िमित २०७२।५।२९ मा भएको आदेशलाई त कालीन ितवादीह म येका दलवीर म लले आ नो र
सद य सिचव रिव कुमार यादवले कुनै उठाएको अ को यो यित हक ला ने भनी प ट खल
ु ाई ज गा
देिखँदैन । िलिखत जवाफ ततु कता सबैले नै िलनिु दनु गरी तथा ज तराज म लबाट के ही ज गा
अदालत ित आफूह को अटल िव ास र स मान स कबहादरु का छोरा नपृ ले पाउने गरी २ वटा
रहेको भनी उ लेख गनभएको
अव था देिख छ । मु ामा २ थान िमलाप गरेको ि थित देिखएको
ु
लगाउको ०७२-WO-०२०७ को उ ेषणसमेतको छ । एकासगोलमै देिखएका वादीका ससरु ा एवम्
रट िनवेदनमा अ त रम आदेश जारी भएपिछ िनवेदन बाजे बलबहादरु म लका ४ स तानह गंगबहादरु ,
दाबी ित बेवा ता गरी तारेख नै गज
ु ारी बसेबाट दलवीर, दमन र स कबहादरु िबच वैधािनक पमा
िवषय ितको िज मेवारी पूरा नगरेको आधारमा रट अंशब डा नभएको र तीम ये दमनबहादरु अिववािहत
िनवेदन तामेलीमा रहने अव था िसजना भएबाट रही वगवास भइसके को अव थामा बाँक ३ अंिशयार
यही िनवेदनमा भएको आदेशको योग र पालनाको दाजभु ाइह को अंश भागह मा ब डा हनु वाभािवकै
औिच यसमेत समा भएको देिख छ । यस अव थामा हो । यस अव थामा जेठा गंगबहादरु को छोरा ज तराम
यस अदालतको अवहेलना भएको भ ने िनवेदन दाबी वादी भई दलवीरसमेतसँग चलेका अंश मु ालगायत
औिच यपूण मा न िम ने अव था नदेिखने ।
२ मु ामा गंगबहादरु स कबहादरु र दलवीर भई
तसथ, िववेिचत त य एवम् कानूनी भाइह म ये अंश ला ने स पि को नरम गरम िमलाई
यव थासमेतका आधारमा िवप ीह ले यस जेठा गंगबहादरु का छोरा ज तरामले िमलाप बाट
अदालतको अवहेलना गरेको भ ने िनवेदन दाबी पु न के ही ज गा आ नो मािहला काका स कबहादरु का
स ै न । अदालतको अवहेलना गरेको दाबी पु न नस ने छोरा नपृ लाई र सािहला काका दलवीरले के ही
भएकोले िवप ीह लाई सजाय गनपन
ु नदेिखँदा ज गा भितजाह ज तराम र के ही नपृ लाई िदएको
सफाइ पाउने ।
देिखयो । यसरी एकासगोलमा रहँदा नरमगरम
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
िमलाउने गरी दईु भितजािबच पिन के ही लेनदेन भई
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
सम मा मूल पूखा बलबहादरु म लका ३ छोराह
इित संवत् २०७४ साल काि क २३ गते रोज ५ शभु म् । र िनजका नाितह िबच अंशब डा हनेगरी नरमगरम
२
िमलाई भएको िमलाप लाई उ िमलाप का एकप
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी तथा वादीका पित / िपता यी ितवादी दलवीरले
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CI-००२२, िमलाप
ितउ र िदँदा िनजलाई ज तरामले झु याई
बदर गरी हक कायम ग रपाऊँ, लालपूरा म लसमेत िमलाप गराएको भनी िमलवु ा कृितबाट िदएको
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. ज तराज ितउ रतफ िवचार गनपन
ु अव था देिखँदनै । यस
म लसमेत
अव थामा का छी ीमती र अक ीमती प का
पनु रावेदक वादीह दलवीर म लक छोराह का मूल हकवाला रहेका यी दलवीरले स पि
का छी ीमती लालपूरा म ल तथा िनजक अक िलनिु दनु गरी गरेको िमलाप लाई अ यथा भ न िम ने
ीमती इ ातफका ३ जना छोराह धीरबहादरु देिखएन । मूल अंिशयारका पमा रहेका दलबीरका
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नाउँमा िमलाप अगािड पिन ज गा जिमन रहेको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमिसलबाट देिखएको तथा िमलाप बाट पिन िनजले इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
िक.नं.११४, २७०, ७७३, ६९७ र १०४० का क यटु रः च ा ितम सेना
ज गाम येबाट ज गा ा त गरेको देिखइरहेको इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् ।
अव थामा िनजको हक खाने ीमती र छोराह ले
३
आफूह लाई िनरअंशी बनाएको भ ने पनु रावेदन मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िजिकर मनािसब नदेिखने ।
टंकबहादुर मो ान, ०६९-RC-०११० र ०६९घरका मूल अंिशयारले अंश िलई िमलाप CR-०६७३, कत य यान, नेपाल सरकार िव. देव
ग रसके को र सो िमलाप बाट यी वादीह िनरअंशी म लसमेत र मोहन तामाङ िव. नेपाल सरकार
भएको अव था िव मान नहँदा अंशब डाको १ र २
अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा
नं िवपरीत फै सला भएको भ ने पनु रावेदन िजिकर इ कार रही बयान गन ितवादीह देव म ल, कृ ण
मनािसब देिखन आएन । घरका अंिशयारह म ये मूल िमजार, राजु लामा भ ने राजु मगरसमेतले अिधकार ा
अंिशयारका पमा रहेको पित / िपताले अंश िलनिु दनु अिधकारीसम बयान गदा मतृ क रिव म लले
गरी िमलाप गद जाने र िनजका हकवालाका पमा होटलको िभ ामा िपसाब गरेको कारण िववाद उ प न
रहेका ीमती र छोराह ले िमलाप बदर गराउँदै भई मतृ कलाई आफूह ले भाटा, ला ी, मु काले
जाने र यसलाई िमलाप गन पित िपताले आफूलाई कुटिपट गरेबाट मतृ क घाइते भई उपचारको ममा
झु याई िमलाप गराएको भ ने ज तो ितउ र िनजको मृ यु भएको हो भनी कसरु मा सािबत रहेका र
िजिकरमा िव ास गद जाने हो भने मु ा किह यै िनजह को मौकाको सो बयान भनाइ िमिसल संल न
नटुङ्िगने र मु ा अि तमताको िस ा तको औिच य नै मतृ कका शरीरका िविभ न भागमा लागेका ग भीर
शू य हन जाने देिखने ।
चोटह उ लेख भएको मतृ कको लास जाँच कृित
िमित २०६५।१०।५ को िमलाप बदर नहने मचु ु का, मतृ कको टाउकोमा चोट लागेको कारण
गरी भएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला बदर िनजको मृ यु भएको भ ने शव परी ण ितवेदनसमेत
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर र सोतफका िव ान्
य
माणह बाट समिथत भइरहेको अथात्
कानून यवसायीको बहस तथा पैतक
ृ स पि छोडी वारदात थलमा मतृ क र ितवादीह िबच वादिववाद
िमलाप गदा यी वादीह अंशिवहीन भई अंशहकको भई कुटिपट भएको थािपत भएको र सो कुटिपटको
नैसिगक अिधकारबाट वि चत हने अव थामा वादी कारण मतृ क रिव को मृ यु भएको थािपत भएको
दाबी पु न नस ने गरी भएको पनु रावेदनको फै सला देिखने ।
फरक पन स ने भनी यस अदालतबाट यथ
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको थािपत
िझकाउने गरी भएको आदेशसँग समेत सहमत हन भएको र ितवादीह बाहेक अ य मािनससँग मतृ कको
नसिकने ।
िववाद, झगडा भएको नदेिखएको र िमिसल संल न
अतः मािथ उि लिखत आधार, कारण एवम् त यह को ङ
ृ ् खलाबाट ितवादीह कै संल नतामा
निजर िस ा तसमेतका आधारमा पनु रावेदन अदालत मतृ कलाई कुटिपट भएको र सोही कुटिपटको कारण
िदपायलबाट िमित २०६८।३।१ मा भएको फै सला लागेको चोटबाट ग भीर घाइते भई उपचार गराउँदाका
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ममा मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीह लाई वैदेिशक रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. फ ेराम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. घितमगरसमेत र फ ेराम घितमगर िव. नेपाल सरकार
अनस
जाहेरवाला ई रीबहादरु डाँगी र होमबहादरु
ु ार ज मकै दको सजाय हने गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
डाँगीबाट वैदिे शक रोजगारका लािग यानडा पठाउने
ितवादीह र मतृ कले मादक पदाथ भनी .७,२५,०००।- र जाहेरवाला समु ब नेतबाट
सेवन गरी होटलको िभ ामा मतृ कले िपसाब फे रेको यानडा पठाउने भनी .५,९५,६००।- तथा अका
िनहँमा एकाएक आपसमा भनाभन भई त काल जाहेरवाला यवु राज काक बाट .१,१०,०००।झगडा हँदा भएको कुटिपटबाट मतृ कको मृ यु भएको बिु झिलएकोमा भिनएको मल
ु क
ु मा पठाउन नसके कोले
अव था देिखएको, वारदातमा ितवादीह ले घातक साहबाट बिु झिलएको उ रकम िफता गनछु भनी
हितयारले हार गरेको नभई भाटा, ला ा, मु काले िमित २०७०।१२।९ र २०६९।८।१३ मा ितवादी
हार गरेको भ ने देिखएको तथा िनमम त रकाले फ ेराम घितमगरले कागज गरेको िमिसल संल न
कुटिपट गरेको भ ने नदेिखएको, ितवादीह र िलखतबाट देिखयो । अनस
ु धानका ममा िनज
मतृ किबच पूव रसइवीसमेत भएको नदेिखएकोसमेतका ितवादी फ ेरामलाई उ िमित २०७०।१२।९
वारदातको कृित, अव था र ि थितलाई समेत िवचार को २ थान स कल िलिखत देखाउँदा सिहछाप
गदा ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी मेरो हो । ई वरीबहादरु डाँगी र होमबहादरु डाँगीबाट
महलको १३(३) नं. अनस
.४,३०,०००।- िलएको र समु ब नेतबाट रकम
ु ार ज मकै द सजाय गदा
चक पन देिखँदा ऐ.को १८८ नं. अनस
ु ार १० वष कै द िलएको छै न भनी बयान गरेको पाइयो । यसैगरी
सजाय गन उपयु हने भनी रायसाथ साधक जाहेर अनस
ु धानकै ममा ितवादी फ ेराम घितमगरले
भएको फै सला अ यथा गनपन
यवु राज काक बाट .१,१०,०००।- बिु झिलएको
ु नदेिखने ।
तसथ, ितवादीह देव म ल, कृ ण हो । िलखत कागजमा भएको सिहछाप बेहोरा मेरो
िमजार र राजु लामा भ ने राजु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, हो भनी बयान गरेको पाइ छ । ितवादी फ ेराम
यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको घितमगरले मौकामा अनस
ु धान अिधकारी र सु
सजाय हने ठह याई ऐ. ऐनको, अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम बयान गदा
१० वष कै द सजाय हने रायसमेत जाहेर गरेको जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउनको लािग
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।६।१८ को रकम िलएको छै न भनी कसरु गरेको कुरामा इ कार
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
देिखन आयो । िनज ितवादीको मौकाको बयानमा
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
यानडामा साँ कृितक काय ममा लानको लािग
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् । जाहेरवाला ई रीबहादरु डाँगीबाट .२,३०,०००।-,
जाहेरवाला होमबहादरु डाँगीबाट .२,००,०००।इजलास नं. ७
िलएको र यवु राज काक लाई यरु ोपमा वैदेिशक रोजगारका
लािग िभिजट िभषामा पठाउन िभषा ि याको लािग
१
.१,१०,०००।- िलखत गरी िलएकोमा सािबत
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार रहेको देिख छ । यी ितवादीले वैदेिशक रोजगार
िस हा, ०७३-CR-०२८२ र ०७३-CR-१३९३, यायािधकरणसम पिन ई वरीबहादरु डाँगीसमेतलाई
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यानडामा साँ कृितक काय ममा भाग िलनको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा बयान गदा ितवादी
लािग िद लीस म गएकोमा यानडाबाट कागजातह फ ेराम घितमगर मेरो पूव पित हो, िनज िव अंश
नआएकोले िद लीबाट फकको भ ने िजिकर िलए मु ा िदई अलग बसेक छु । िनज पूवपितले वैदेिशक
पिन यानडामा साँ कृितक काय मको लािग जान रोजगारसँग स बि धत िलखत गरेकोमा मलाई थाहा
लागेको कुराको पिु हने कुनै माण पेस गन सके को छै न । मैले वैदेिशक रोजगारमा पठाउँछु भनी कुनै
पाइँदैन । ितवादीले ग रिदएको िमिसल संल न रकम िलएको छै न भनी कसरु मा इ कार रही ितवादी
िलखतह मा रोजगारीमा पठाउनका लािग फ ेराम घितमगरबाट अंश पाउने ठहरी लिलतपरु
जाहेरवालाह सँग रकम िलएको भ ने देिख छ । उ
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।६।११ मा
िलखतमा जबरज ती सिहछाप गराएका हन् भने पिन भएको फै सलाको ितिलिप साथै राखी बयान गरेको
सोउपर आफूले उजरु नगरेको भनी बयानमा उ लेख पाइयो । जाहेरवाला ई वरीबहादरु डाँगी र होमबहादरु
गरेको पाइ छ । यिद करकापबाट कागज गराइएको डाँगीले िदएको जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीको
िथयो भने मौकामा उजरु गन दािय वसमेत ितवादीकै नाम िवप ी ख डमा उ लेख भएको भए तापिन
हन जाने देिख छ । सो भए नगरेबाट सिहछाप आ नो िनजको के क तो भूिमका संल नता िथयो भनी
हो भनी वीकार गरेको अव थामा िलखतलाई अ यथा उ लेख गन सके को पाइँदनै । जाहेरवालाह ले पेस
भ न िम ने नदेिखने ।
गरेको स कल िलखतमा यी ितवादीको संल नता
मौकामा कागज गन मािनसह पनु म ब नेत, देिखँदनै । साथै जाहेरवालाह लाई वैदिे शक रोजगारमा
अशोक कुमार ब नेतसमेतका यि ले ग रिदएको पठाउनका लािग रकम बिु झिलएको त य पिु हने
कागजबाट ितवादीले जाहेरवालाह लाई वैदेिशक माण जाहेरवालाबाट पेस हन सके को पाइँदैन । ततु
रोजगारका लािग यानडा पठाई िदनका लािग मु ामा ितवादी योगमाया घितमगरउपरको अिभयोग
रकम िलएको भनी देिखन आउँछ । िलखतह मा दाबी वादी नेपाल सरकारले व तिु न माणबाट पिु
आफूले गरेको ह ता र स ब धमा सािबत भएको र गन सके को नपाइने ।
करकापबाट उ िलखत लेखाइएको मािणत हन
अतः वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
नसके को अव थामा ितवादी फ ेराम घितमगरले िमित २०७१।१०।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
जाहेरवालाह लाई वैदेिशक रोजगारमा िवदेश पठाउने हने ।
भनी रकम िलई सोअनस
ु ार काम गरेको नदेिखएबाट इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी फ ेराम क यटु र: उ रमान राई
घितमगरको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभु म् ।
नसिकने ।
२
ितवादीले जाहेरवालाह लाई रोजगारीको मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
लािग िवदेश यानाडा, अ ेिलया वा यरु ोपको कुनै िस हा, ०७३-CR-००१७, अवैध काठ चोरी
मल
ु क
ु मा पठाइसके को अव था िव मान नरहेबाट िनकासी, नेपाल सरकार िव. पिनलाल चौधरीसमेत
ितवादी फ ेरामलाई कम सजाय ग यो भ ने
िमित २०६८।२।२५ गते ना.१ ख ५०९२ नं.
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
को इँटा बोके को कमा इँटामिु न सालका िचरान काठ
अब अका ितवादी योगमाया घितमगरले बरामद भएको कुरामा िववाद देिखँदैन । उ ना.१ख.
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५०९२ नं. को क ितवादी सिु नल शा यको रहेको राम साद चौधरीसमेतले समथन गरी बकप गरेको
कुरा ितवादी आसमान लामाको मौकाको बयानबाट देिखयो । वादी प का सा ी सहायक वन अिधकृत
देिख छ । मौकामा भएको बरामदी मचु ु कामा उि लिखत उपे जैसवालले साल जातको काठ लोड गरेको
काठह ना.१ख. ५०९२ नं. को क चालक ( ाइभर) अव थामा आसमान लामा, याम गोलेबाट बरामद
आसमान लामा र सहचालक (खलासी) याम गोलेबाट भएको हो भनी उ लेख गरेको देिख छ । काठ लोड
बरामद भएको देिख छ । ितवादीम येको याम गदाको अव थामा वा काठको ख रद वा अ य कुनै
गोलेले मौकामा बयान गदा गाडीमा बरामद भएको कृितबाट संकलन गन कायमा यी ितवादीह को
काठ सिमर चौधरीको हो । गाडी साहको नाम थाहा
य अ य संल नता रहेको माण बयानबाट
छै न भनी बेहोरा उ लेख गरेको पाइयो । चौधरी इँटा खु न आउँदैन । िनजले अवैध काठ चोरी िनकासीमा
उ ोगको उ ोगी ितवादी पिनलाल चौधरी रहेको यी ितवादीह पिनलाल चौधरी र सिु नल शा यको
िमिसल संल न कागजबाट देिखयो । यसैगरी ितवादी यो, यसरी संल नता छ िथयो भनी खल
ु ाउन सके को
आसमान लामाले चौधरी इँटा उ ोगमा इँटा िलन वा अिभयोजन प ले यस स ब धमा व तिु न माण
जाँदा सिमर चौधरीले काठ लोड गरेको हो भनी बयान संकलन गन सके को नपाइने ।
गरेको देिख छ । िनज ितवादीह को अनस
ितवादीह पिनलाल चौधरी र सिु नल
ु धानका
ममा भएको बयानमा क धनी सिु नल शा य र इँटा शा यको कसरु मा संल नता रहेको त य वादी प बाट
उ ोगको उ ोगी पिनलाल चौधरीको अवैध काठ व तिु न माणका आधारमा पिु गराउन सके को
ओसारपसारमा सहमित रहेको भ ने उ लेख भएको पाइँदैन । यस अव थामा ितवादीह पिनलाल
पाइँदैन । यसैगरी ितवादी आसमान लामाले मौकामा चौधरी र सिु नल शा यलाई वन ऐन, २०४९ को
नै गरेको तित बा बयानमा प ाउ भएको काठ मैले लोड ४९(घ) को कसरु मा सोही ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४)
गन सिु नल शा यसँग सोधेको छै न । गाडी मैले सिु नल अनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
शा यसँग िब नामा गरी िकनी सके को छु । नामसारी पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गन बाँक छ भनी उ लेख गरेका छन् । अदालतसम
तसथ ितवादीह पिनलाल चौधरी र
समेत ितवादी आसमान लामाले क ५ वष पिहला नै सिु नल शा यलाई सफाइ िदने गरी सु िज ला
घरसारमा कागज गरी सिु नल शा यबाट ख रद गरेको अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
छु भनी बयान गरेको पाइ छ । िमिसल संल न िमित अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।१२।२८ मा भएको
२०६५।०१।१७ को गाडी िब नामाको कागजबाट फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पिन ना.१ ख ५०९२ को क सिु नल शा यले इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
आसमान लामा तामाङलाई िब गन गरी कागज क यटु र: हकमाया राई
भएको देिखने ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादी पिनलाल चौधरीले अदालतसम
३
ना.१ ख ५०९२ नं. को कमा इँटामिु न साल मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
जातको काठ मेरो इँटा उ ोगबाट लोड गरेको छै न िस हा, ०७३-CR-०४९१, कत य यान, नेपाल
भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको पाइयो । सरकार िव. पूणबहादुर धामी
िनज ितवादीको इ कारी बयानलाई िनजका सा ी
ितवादी पूणबहादरु धामीले मतृ क
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हकबहादरु शाहीलाई कुटिपट गरी कत य गरेकोले गन सीता अिधकारीले अदालतसम बकप गदा
सजाय पाउँ भनी मतृ कका भाइ लवबहादरु शाहीले राित अ दाजी ११:३० बजेितर पूणबहादरु धामीले
मौकामा ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको तपाइँले िज मा लगाएको हकबहादरु शाही तथानाम
देिख छ । मौकामा कागज गन सीता अिधकारी, अपश द योग गरी मेरो घरबाट गइस यो िनजका
झंकरबहादरु शाही, पु पा कठायतलगायतका आफ तलाई खवर गरी िदनु भनी फोन गरेका िथए भ ने
यि ह ले ितवादी पूणबहादरु धामीले मतृ कलाई बेहोरा लेखाएको देिख छ । य माणको अभाव
कत य गरी मारेको हो वा मतृ कले आ मह या गरेको भएको ि थितमा प रि थितज य माण संकलन गरी
हो सो कुरा थाहा भएन भनी कागज बेहोरा लेखाएको मालाकार कडीको पमा य तो माण पेस गरी
पाइयो । यस अव थामा मौकाको जाहेरीलाई अिभयोग बेहोरा मािणत गराउनु वादीको दािय वको
मौकामा कागज गन यि ह ले समथन गरेको िवषय हो, य तो माणको अभाव भएको अव थामा
देिखएन । जाहेरी घटनाका िवषयमा िदइने सूचनाको अिभयोग बेहोरा तथा कसैको भनाइस मलाई आधार
एक मा यम मा हो । यो आफै ँ मा अकाट् य र वत
िलई कुनै यि लाई कसरु दार ठहर गनु यायको रोहमा
माण हँदैन । यसलाई अ य वत माणबाट पिु
मा य नहने ।
हनपु दछ । व तुि थित मचु ु काको मािनसह
अत: पनु रावेदन अदालत िदपायल डोटीबाट
वख
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी िमित २०७३।०३।२६
ृ बहादरु शाहीसमेतका यि ले ितवादी पूणबहादरु
धामीले मरे मराएकोमा शङ् का ला छ भनी कागज मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरेको देिख छ । यसबाट समेत मतृ कलाई मान इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
यि ियनै हन् भ ने च मिदद सा ीको अभाव रहेको क यटु र: हकमाया राई
देिखयो । च मिदद सबदु माणको अभावमा के बल इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभु म् ।
शङ् काको भरमा ितवादीलाई कसरु दार ठहर गनु
४
यायसङ् गत नदेिखने ।
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार े ,
ितवादी पूणबहादरु धामीले अिधकार ा ०७२-CR-०६०९, वैदेिशक रोजगार कसरु , नेपाल
अिधकारीसम वारदात समयमा मतृ क र आफू सँगै एकै सरकार िव. िह मत तुलाचनसमेत
कोठामा भएको अव थामा मतृ क र आफूिबच वादिववाद
जाहेरवालाह ि िव म म ल, िवरे साह,
भएका कारण एकआपसमा हात हालाहालसमेत हन राजेश िसंह ठकुरी, भीमबहादरु गु ङ, िवदरु िगरी,
गई आफूले मतृ कको घाँटी िथचेको र के हीबेरप ात् गजे राई, डुलबहादरु खड् काले ितवादीह ले
िनज ब ने गरेको घरको कोठाबािहर बर डामा लगी िवदेश पठाइिदने नाममा रकम ठगी गरेको भनी जाहेरी
राखेको हँ भनी बयान गरे तापिन अदालतसम िदए तापिन जाहेरी पिु गनका लािग यायािधकरणमा
वारदात घटनामा आफू मतृ कसँग भए तापिन िनजलाई उपि थत भई बकप ारा आ नो बेहोरा समथन
कत य गरी मारेको होइन, िनजको मृ यु के कसरी हन गन सके कोसमेत पाइँदनै । जाहेरवालाह ि िव म
गयो थाहा भएन भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको म ल, िवरे साह, राजेश िसंह ठकुरी, भीमबहादरु
पाइयो । ितवादीको सा ी धमराज देवकोटाले गु ङ, िवदरु िगरी, गजे राई, डुलबहादरु खड् कालाई
ितवादीको इ कारी बयानलाई समथन गद बकप
ितवादीह ले िवदेश पठाउन भनी रकम ठगी गरेको
गरेको पाइ छ । वादी प का सा ी मौकामा कागज कुरा ठोस एवम् त ययु आधार माणह बाट
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मािणत गराउन नसके को अव थामा के बल अनमु ानको यि ह ले अदालत बकप गदा ितवादीले ज माएको
भरमा जाहेरवालाह को रकम ितवादीह बाट भराई ब चा जीिवत िथयो वा मतृ िथयो भनी उ लेख गरेको
िदन िम ने देिखएन । तसथ जाहेरवालाह ि िव म भए तापिन ितवादीले अदालत बयान गदासमेत ब चा
म ल, िवरे साह, राजेश िसंह ठकुरी, भीमबहादरु मतृ नै ज मेको िथयो भनी उ लेख गन नस नक
ु ा साथै
गु ङ, िवदरु िगरी, गजे राई, डुलबहादरु खड् काको शव परी ण ितवेदनबाट मतृ िशशु ज मने ममा वा
िबगो रकम र हजना भराइ पाउँ भ ने पनु रावेदकको जि मसके पिछ ास िलएको देिख छ भनी उ लेख
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
भएबाट ब चा जीिवत नै ज मेको भ ने पिु हन
ितवादी गोिव द थापाले सु आयो । यसरी जीिवतै ज मेको ब चालाई याहार
यायािधकरणसम बयान गदा कसरु मा इ कार रही स भार नगरी खाडल खनी गाडेबाट यी ितवादीले
बयान गरेको देिख छ । जाहेरवाला रिवन तामाङले यानस ब धी कसरु गरेको देिखन आयो । य तो
ितवादी गोिव द थापाले मबाट कुनै रकम बझ
ु ेको अव थामा ितवादी छिवमाया साक लाई अिभयोग
छै न । वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनेर मलाई कुनै मागदाबी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
काय गरेको छै न भनी यायािधकरणसम बकप १३(३) नं. को कसरु अपराध गरेको ठहरी ऐ. महलको
गरेको पाइ छ । अ य जाहेरवालाह समेतले बकप १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको सु अदालतको
गदा ितवादी गोिव द थापाले आफूह लाई वैदेिशक फै सला सदर हने ठहरी उ च अदालत िवराटनगर,
रोजगारमा लान भनी यो य तो भूिमका खेलेका िथए इलाम इजलासबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
भनी भ न सके को पाइँदैन । यसरी ितवादी गोिव द
ितवादी छिवमाया साक लाई मल
ु क
ु ऐन,
थापामािथको कसरु अ य वत
माणह बाट अ.बं.१८८ नं. को यव थाअनस
ु ार कसरु दारलाई
समिथत हन सके को िमिसलबाट देिखन नआउने ।
ऐनबमोिजम सजाय िदँदा चक पन भई घटी सजाय
अत: सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरण हनपु न देखेमा ऐनले गनपन
सजाय ठह याई
ु
काठमाड को िमित २०७१।७।१६ को फै सला िमलेकै आ ना िच ले देखेको कारणसिहतको राय य
देिखँदा सदर हने ।
गनपन
ु कानूनी यव था रहेको देिख छ । उपयु
इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
यव थानस
ु ार सव सिहत ज मकै द वा ज मकै द
क यटु र: उ रमान राई
गनपन
ु भएका मु ामा सािबत ठहरे पिन भिवत य
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभु म् । हो िक भ नेस मको शङ् काको अव था िव मान
हनपु छ । य तै अ.बं. १८८ ले मु ा हेन अिधकारीलाई
इजलास नं. ८
िव ास गरी यापक तजिबजी अिधकार दान गरेको
छ । य तो तजिबजी अिधकार योग गदा यायकताले
१
याियक मन लगाई With Justifiable Reason को
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना आधार र कारण देखाई Speaking Order को पमा
धान म ल, ०७४-CR-०३८१, ब चा ज माई आ नो राय य गरी योग गनपन
ु ह छ । अ.बं. १८८
गाडेको (कत य यान), छिवमाया साक िव. नेपाल मा यूनतम सजायभ दा घटाउन नपाउने यव था
सरकार
नगरी घटी सजाय गन भ ने श द राखेको देिख छ
जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन जसबाट प कारण भएमा सजायमा याियक मनको
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योग गरी सजाय घटाउन पाउने भ ने नै देिखने ।
करणीबाट गभ बोके को भ नेस म खल
ु ाउन सके को
ततु मु ामा ितवादीले अनस
ु धान पिन देिखँदैन । िनज ितवादीले मौका र अदालतमा
अिधकारीसम बयान गदा म बेलाबेलामा लड् ने र बेहोस अप रिचत यि को करणीको कारण गभ रहन गएको
हने रोगले पीिडत छु । घरको आिथक अव था कमजोर र ब चा ज मदा ने कराउने नगरेको, आँखा नहेरक
े ो,
भएका कारण काम गन जानै पदछ । क रब ९।१० मिहना नचलेको र छा दा िचसो भएको कारण मरेको ज तो
अगािड गाईगो चराउन जंगलमा गएका बेला ए कासी लागी गाडेको हो भनी बयानसमेत गरेको देिख छ ।
बेहोस भएको अव थामा को कसले के ग यो थाहा मानिसक अव था कमजोर रहेको, मछ
ु ा पन रोग भएको,
भएन । अप रिचत मिहलाले पानी छकपिछ होस आई अिववािहत भएको अव थामा अप रिचत यि ले
िहँड्ने बेलामा िपसाब गन ठाउँमा दख
ु ेको िथयो । पिछ गरेको करणीको कारण ब चा ज मन गएको अव था
मेरो पेट बढ् दै जाँदा के भएको भनी िभिडयो ए सरे गदा र िनजको कमजोर पा रवा रक आिथक अव था,
पानी जमेको भनेको िथयो । िमित २०७१।२।२५ गते ितकूल सामािजक प रवेश तथा पढे लेखेकोसमेत
िबहान घरनिजक बारीमा बाछालाई घाँस िलन जाँदा नरहेको अव थामा उ वारदात हन गएको अव था
पेट दख
ु ेको र के हीबेरमा िशशु (छोरी) को ज म भएकोमा देिख छ । ितवादीले जानी जानी मान िनयत राखी
१० िमनेटस म हेदा ने कराउने नगरेकोले निजकै योजनापूवक मारेको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
खा डो खनी गाडी घर गएको र बेलक
ु ा आमालाई सबै देिखएको अव था छै न । वादी प ले समेत यो य तो
कुरा बताएको हो । मलाई ब चा मरेको िथयो िथएन कारण पूवयोजना बनाई िनयतवस मारेको भनी भ न
यिकन भएन । आँखा नहेरक
े ो, नचलेको र छा दा िचसो सके को अव थासमेत छै न । उपयु बमोिजमका
भएको कारण मरेको ज तो लागी गाडेको हो । जानी सम प रि थितको िववेचना गदा िनज ितवादीलाई
जानी कत य गरी गाडेको होइन भनी बयान गरेको र मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
अदालतमा समेत सोही बेहोराको िमलान हने गरी बयान बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक
गरेको देिख छ । ितवादीका बबु ा अथात् जाहेरवाला पन जाने नै देिख छ । उि लिखत अव थामा रहेक
खड् गबहादरु साक को जाहेरी दरखा त र अदालतको ितवादीले ब चा मरेको हो भ ने िव ासमा खा डो
बकप , मौकामा कागज गन ितवादीको आमा खनी गाडेको अव थामा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
यामकुमारी साक को मौकाको कागज र अदालतको ऐन, यानस ब धी महलको १८८ नं. बमोिजम िनज
बकप , गोपाल चापागाई र िनमला कुमालको कागज कै द बसेको अविध २ वष ११ मिहना १२ िदन मा कै द
बेहोरा, व तिु थित मचु ु काका पिव ा लइु टँ ेलसमेतका गदासमेत कानूनको म सद र उ े य पूरा हने देिखने ।
यि ह ले लेखाइिदएको कागज बेहोरासमेतबाट
तसथ, झापा िज ला अदालतको फै सला
ितवादीलाई छारे रोग अथात् मछ
ु ा पन भएको र सदर गन गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
बेलाबेलामा मछ
ु ा पन गरेको तथा ितवादी सु त इजलासबाट िमित २०७३।८।२३ मा मल
ु क
ु
मनि थितक रहेको भ ने देिखने ।
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ितवादी छिवमाया साक अिववािहत सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी भएको फै सला
भई सु त मनि थितक रहेको भ ने देिख छ । िनज सो हदस म िमलेकै देिखँदा सदर हने र घटना हँदाको
ितवादीलाई छारे रोग अथात् बेलाबेलामा मछ
ु ा पन अव था, यावत् घटना म र कसरु गदाको अव थाको
रोग भएको भ नेसमेत देिख छ । ितवादीले यो यसको सम व तिु थित तथा झापा िज ला अदालत र उ च
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अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट कम सजाय ितिलिप िनवेदनसाथ पेस गरेको देिख छ । सो
गन य भएको रायसमेतलाई िवचार गदा िनज शैि क माणप को छानिबन गरी माणीकरणको
ितवादी छिवमाया साक लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ िनि त मा यिमक िश ा प रषद् े ीय कायालय,
नं. बमोिजम २ वष ११ मिहना १२ िदन कै द सजाय वाराणसीमा (भारत) माणीकरण टोली गई भई आएको
हने ।
माणीकरणमा परी ाथ को “नाम SMT SHALL
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
SRIVASTAVA न िक GOMADEVI, िपताको
क यटु र: िसजन रे मी
नाम SHIV PRASAD LAL SRIVASTVA न िक
इित संवत् २०७५ साल जेठ १० गते रोज ५ शभु म् । HARIRAJ SILWAL ा ाङ् क योगमा २०१।५००
२
नक ३०३।५०० र ेणी ततृ ीय न िक थम” जिनई
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर आएको देिखँदा पनु रावेदक ितवादीले पेस गरेको
के .सी., ०७२-CR-०१९३,
ाचार (न कली माणप मा परी ाथ को नाम, परी ाथ को िपताको
माणप ), गोमादेवी जोशी िव. नेपाल सरकार
नाम, ा ाङ् क र ेणीसमेत फरक परी आएकोले
गोमादेवी जोशीले तरविृ को िनिम िनज ितवादीलाई इ टरपासको माणप िदने
पेस गरेको माणप स कली हन नस ने भएकोले िनकाय मा यिमक िश ा प रषद् े ीय कायालय,
छानिबन ग रपाउँ भनी अि तयार दु पयोग वाराणासी (भारत) बाटै िनज ितवादीले पेस गरेको
अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी परी आयोगबाट िनजले सो इ टर पासको माणप लाई अ यथा भनी
पेस गरेको माणप को मािणत ितिलिप िज ला माणीकरण भई आएबाट ती माणप ह स कली
िश ा कायालय, नवलपरासीबाट माग गरी िज ला नभई न कली माणप भएको पिु ट हन आउने ।
िश ा कायालयले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान जहाँस म उ इ टरपास गरेको माणप पेस गरी
आयोगमा ा माणप ह को ितिलिपह बाट िनज मैले कुनै लाभ िलएको छै न भ ने पनु रावेदक ितवादी
ितवादी गोमादेवी जोशीले िज ला िश ा कायालय, गोमादेवी जोशीको िजिकरको स ब धमा िवचार गदा
नवलपरासीमा िमित २०६८।१।६ मा आई.ए. िमिसल संल न रहेको िश क सेवा आयोगको िमित
को ल धाङ् क प समक ता माणप समेतका २०६७।९।११ को िनणय हेदा िनज पनु रावेदक
माणप को ितिलिप सेवा वेशदेिख हालस म पेस ितवादी गोमादेवी जोशीले थम ेणीको मािथ लो
गरेको शैि क यो यताका माणप भनी िनवेदनसाथ शैि क यो यताबापत समेत ५ अङ् क ा त गरी बढुवा
पेस गरेको देिख छ । िनज पनु रावेदक ितवादीको उ
भएको देिखँदा सो माण प पेस गरी लाभ िलएको
िनवेदनबाट िनजले ती माणप ह आ नो शैि क छै न भनी पनु रावेदक ितवादी गोमादेवी जोशीले
नोकरीको अविधमा स बि धत िनकायमा पेस गरेको िलएको िजिकर पूण पमा खि डत भएको छ । िनजले
देिखने ।
सो न कली माण प पेस गरी सोबापत अङ् कसमेत
पनु रावेदक ितवादी गोमादेवी जोशीले उ
ा त गरी बढुवा भई लाभसमेत िलएको थािपत हन
िनवेदनसाथ िज ला िश ा कायालय, नवलपरासीमा आएको अव थामा पनु रावेदक ितवादी गोमादेवी
इ टरिमिडएट परी ा १९९१ अनु माङ् क नं. जोशीले न कली शैि क यो यताको माणप पेस गरी
८३७८५५ भएको पूणाङ् क ५०० मा ा ाङ् क सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२
३०३ भई थम ेणीमा उ ीण भएको माणप को को कसरु गरेकोले िनज ितवादीलाई सोही ऐनको दफा
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१२ र २९(२) बमोिजम .५००।- (पाँच सय पैयाँ)
मल
ु क
ु ऐन, िववाहवारीको महलको ९ मा
ज रवाना हने ठह याई िवशेष अदालत काठमाड बाट कानूनले यव था गरेको अव थामा बाहेक कुनै
भएको फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
लो ने मािनसले आ नी वा नी जीिवत छँदै वा
अत: िववेिचत आधार, कारण र माणबाट कानूनबमोिजम लो ने वा नीको स ब ध िव छे द
िवशेष अदालतको िमित २०७२।१।१० को फै सला नहँदै अक वा नी मािनससँग िववाह गन वा अक
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वा नी रा न हँदैन भ ने कानूनी यव था रहेको
इजलास अिधकृत: गोपी िव कमा
छ । उ ९ नं. को कानूनी यव थािवपरीत िनज
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
ितवादी अिजजु रहमानले घरमा जेठी ीमती फातमा
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
खातनु रहेभएको अव थामा िनजले ितवादी नजवनु
३
िनसा मस
ु लमानसँग दो ो िववाह गरेको माणबाट
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म पिु ट भइरहेको अव थामा िनज ितवादी अिजजु
भ डारी, ०७०-CR-०३०१, बहिववाह, नेपाल रहमानलाई सोही महलको १० नं. बमोिजम सजाय
सरकार िव. अिजजु रहमानसमेत
गनपनमा
िनजलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदई
ु
ितवादी अिजजु रहमानको जेठी ीमती सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने
फातमा खातनु घरमा रहेभएकै अव थामा ितवादी ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला
अिजजु रहमानले ितवादी नजवनु िनसा मस
ु लमानसँग सो हदस म मनािसब मा न निम ने ।
दो ो िववाह गरेको देिखन आउने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
नजवनु िनसा मस
ु लमानले ितवादी अिजजु पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६९।५।१०
रहमानसँग िववाह गदा ितवादी अिजजु रहमानले मा ितवादी अिजजु रहमानलाई अिभयोग मागदाबीबाट
फातमा खातनु सँग पिहला नै िववाह गरेको र फातमा सफाइ िदने ठहर गरी सु िज ला अदालतबाट भएको
खातनु अिजजु रहमानसँगै रहेको भ ने स ब धमा फै सला सदर गन गरी भएको फै सला सो हदस म
िनजलाई कुनै जानकारी रहेको भ ने त य कही ँकतैबाट िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादी
खु न आएको देिखँदैन । नजवनु िनसा मस
ु लमानले अिजजु रहमानलाई मल
ु क
ु ऐन, िववाहवारीको महलको
ितवादी अिजजु रहमानको घरमा जेठी ीमती ९ नं. को कसरु मा सोही महलको १० नं. बमोिजम १
रहेको भ ने जानीजानी िनजले अिजजु रहमानसँग (एक) वष कै द सजाय र .५०००।– (पाँच हजार)
दो ो िववाह गरेको भ ने व तिु न ठ माणबाट पिु ट ज रवानासमेत हने ठहछ । ितवादी नजवनु िनसा
हन नसके को अव थामा िनज ितवादी नजवनु मस
ु लमानलाई सफाइ िदने गरी सु किपलव तु
िनसा मस
ु लमानले अिजजु रहमानको जेठी ीमती िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन
फातमा खातनु घरमा रहेको भ ने जानीजानी िनजले गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला सो
ितवादी अिजजु रहमानसँग िववाह गरेको मा न िम ने हदस म सदर हने ।
देिखएन । य तो अव थामा िनजलाई अिभयोग माग इजलास अिधकृत: गोपी िव कमा
दाबीबाट सफाइ िदई सु िज ला अदालतबाट भएको क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
फै सला सदर गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट इित संवत् २०७५ साल चैत ७ गते रोज ५ शभु म् ।
भएको फै सला सो हदस म मनािसब नै रहेको देिखने ।
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४
थप िववेचना गनपन
ु अव था नदेिखने ।
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
अत: िववेिचत कानूनी यव थासमेतबाट
भ डारी, ०७२-CR-०४४३, यान मान उ ोग, पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित २०७२।२।१९
नेपाल सरकार िव. सुिम ा राई
मा भएको फै सला अ यथा गनपन
ु नदेिखँदा सदर हने ।
यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित इजलास अिधकृत: गोपी िव कमा
२०७५।१।४ मा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
िवप ी िझकाउने आदेश भएकोमा सो आदेशानस
ु ार इित संवत् २०७५ साल चैत ७ गते रोज ५ शभु म् ।
यस अदालतबाट जारी भएको ितवादी सिु म ा राईको
५
नामको सूचना याद िमित २०७५।१।२७ मा िनज मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
ितवादी सिु म ा राईको एकाघरको देवर नाताको भ डारी, ०७३-CR-०९८०, जबरज ती करणी,
गभधन राईले बझ
ु ी िलई सिहछाप ग रिदएको र िनज नेपाल सरकार िव. िवजयकुमार पटेल
ितवादी सिु म ा राईको िमित २०७२।५।१२ मा मृ यु
पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा अिभयोग मागदाबी
भइसके को भनी उ तामेली सूचना यादको बेहोराबाट मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं.
देिखन आउने ।
बमोिजम १० (दश) वष र आफूलाई HIV Positive
फौजदारी कसरु मा “अपराधीको मृ यस
ु गँ ै को रोग भएको भ ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै करणी
अपराध मछ” भ ने सवमा य िस ा त रहेको छ । गरेको देिखएको हँदा सोही महलको ३ख नं. बमोिजम
यसै स दभमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको थप १ (एक) वष कै दको सजाय गरी ज मा ११ (एघार)
३ नं. मा “ज रवाना, कै द वा िवश द लागेको मािनस वष कै दको सजाय हने ठहरी फै सला भएको अ यथा
सो असल
ु नहँदै म यो भने ऊ मरेपिछ माफ ह छ । नदेिखएकोले कुनै िजिकर निलएको तर पीिडतलाई
उसको अपतु ाली खाने वा जमानी हनेलाई प ाउ गन मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १० नं.
हँदनै । िबगो भराउने वा िलनपु न कुरा रहेछ भने अपतु ाली बमोिजम ितपूितसमेत भराउनु पनमा नभराएकोले
खानेले ितनपछ
ु । जायजात गरी िलएपिछ नपगु ेको सो ितपूित भराइ पाउँ भ ने तफमा िजिकर िलएको
बाँक मा अपतु ाली खानेलाई प न हँदैन” भ ने कानूनी देिखने ।
यव था रहेको पाइ छ । यसैगरी मल
ितवादीउपर अिभयोग मागदाबीमा नै मल
ु क
ु फौजदारी
ु क
ु
कायिविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा १५८(१) मा ऐन, जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम
“अदालतबाट कसरु दार ठहरी सजाय पाएको यि को ितपूित भराइ पाउँ भनी िजिकर िलनु पनमा य तो
मृ यु भएमा मृ यु हँदाका बखतस म काया वयन िजिकर िलएको िमिसल सामेल रहेको अिभयोग प बाट
हन बाँक रहेको स पूण कै द सजाय वा ज रवाना देिखँदनै । प पमा अिभयोग दाबी नै निलएकोमा
वतः िमनाहा हनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको अव थामा अदालतले अिभयोग दाबीभ दा बािहर
पाइ छ । उि लिखत िस ा त तथा कानूनी गई ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूित भराउने गरी
यव थासमेतको आधारमा ततु मु ाको ितवादी फै सला गनु सामा यतया कानून र यायका मा य
सिु म ा राईको मृ यु भइसके को देिखन आएकोले िस ा तिवपरीत हन जा छ । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट ितवादी सिु म ा करणीको महलको १० नं. र १०ग. नं. मा प पमा
राईलाई सफाइ िदने गरी भएको फै सलाको स ब धमा ितपूित भराउने गरी यव था गरेकोमा िववाद
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देिखँदैन । तर अिभयोग मागदाबीमा दाबी नै निलएको िदनेश चौधरीसमेत िव. रामच चौधरीसमेत
अव थामा अदालतबाट अिभयोग मागदाबीभ दा बािहर
िमित २०४६।३।१९ को िमलाप बदर
गई ितपूित भराउने गरी फै सला गन िम ने नदेिखने । ग रपाउँ भनी सूयदेव चौधरी र िनजको प नी राम
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ दल
ु ारी देवी वादी र पनारायण चौधरीसमेतलाई
को िनयम १७ अनु प िज ला अदालतबाट िमित ितवादी बनाई सो िमितको िमलाप बदर ग रपाउँ
२०७२।५।२ को प अनु प अिभयोग मागदाबीमा भनी २०४८ सालको दे.नं. २२५३ को िमलाप बदर
संशोधन हने गरी आदेश गरेको देिखँदैन । यसबाट उ
अंश दता मु ा गरेकोमा उ िमलाप बदर मु ा िमित
सरकारी विकल कायालयको प लाई सु िज ला २०५०।१०।२१ मा फै सला हँदा िमित २०४६।३।१९
अदालतबाट पूरक अिभयोग दाबीको पमा वीकार मा भएको िमलाप बमोिजम रामकृपाल र सूयदेवको
गरेकोसमेत देिखएन । य तो अव थामा ितपूित हने दईु भागम ये सूयदेवको एक भाग आंिशक पमा
भराउन नपन गरी उ च अदालत पाटन, हेट डा बदर भई आधा भाग सूयदेवले पाउने गरी फै सला
इजलासबाट भएको फै सला अ यथा हो भ न िम ने भएको देिखने ।
नदेिखने ।
िमित २०५०।१०।२१ को फै सलाले
तसथ उपयु बमोिजमका त य, कानून र सूयदेवको भाग बदर गरेपिन रामकृपालको भागको
माणसमेतको आधारमा सु मकवानपरु िज ला हाँगातफको अंशब डा बदर नभई कायमै रहेको देिखन
अदालतबाट ितवादी िवजयकुमार पटेललाई अिभयोग आउँछ । यसरी िमित २०४६।३।१९ को िमलाप मा
मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फै सला उ टी गरी वयम् वादीका िपता पनारायण र िनजका समान
उ च अदालत पाटन, हेट डा इजलासबाट मल
ु क
ु ऐन, तहका अंिशयार ितवादी रामच समेतका िबचमा
जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० आआ नो भागको पैतक
ृ स पि अंशब डा गरी
(दश) वष र ितवादीले आफूलाई HIV Positive को िमलाप गरेको र सो िमलाप २ भागको १ भाग
रोग भएको जानकारी हँदाहँदै पीिडतलाई करणी गरेको
पनारायण र रामच का िबचको अंशब डाको
देिखएको हँदा सोही महलको ३ख नं. बमोिजम थप १ िमलाप समेतमा कुनै प रवतन नभई यथावतै कायम
(एक) वष कै दको सजाय गरी ज मा ११ (एघार) वष रहेको देिखन आउने ।
कै दको सजाय हने तथा पीिडतलाई ऐ.१० नं. बमोिजम
वादी ितवादीह एक हाँगाका समान
ितपिू त भराउन नपन ठहरी िमित २०७३।८।६ मा तहका अंिशयारह नभई भाइ भाइका छोराह
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रहेका देिख छन् । भाइ भाइका छोराह का िबच
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
अंशब डा गदा िनजह ले आ नो बाबु पनारायण
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभु म् । र ितवादी रामच का िबचमा िमित २०४६।३।१९
को िमलाप बाट नै अंशब डा भइसके को देिखँदा
इजलास नं. ९
िफरादीह ले िमित २०४६।३।१९ को िमलाप बाट नै
छु िभ न भई बसेका रामच चौधरी तथा िनजका
१
प नी, छोराह समेतका ितवादीह बाट २०४६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सालको िमलाप मा लेिखएभ दा बढी अंश ा गन
ई र साद खितवडा, ०६८-CI-०२६०, अंश दता, अव था नदेिखने ।
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िमलाप मा पनारायणले पाउने भनी
चौधरीसमेत िव. िमिथला चौधरीसमेत
लेिखएको स पि मा मा यी वादीह को अंश हक रहने
§ ०६८-CR-०२५८, जालसाजी, िदनेश
भएकोले सोभ दा बाहेकको स पि मा वादीह को
चौधरीसमेत िव. िमिथला चौधरी
अंशहक हने देिखँदैन । उ िमलाप बमोिजम बाबु
§ ०६८-CR-०२५९, जालसाजी, िदनेश
पनारायणले ा गरेको अंशमा मा यी वादीह को
चौधरीसमेत िव. िमिथला चौधरी
अंशहक सीिमत रहने अव था देिखन आउने ।
§ ०६८-CR-०२६०, जालसाजी, िदनेश
अतः उि लिखत आधार कारणबाट
चौधरीसमेत िव. िमिथला चौधरी
िमित २०४६।३।१९ को िमलाप बाट वादीका
२
बाबु पनारायण तथा ितवादीह का पित / बाबु मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
रामच िबच अंशब डा भएको देिखएकोले सो ई र साद खितवडा, ०६७-CI-०९६३, सडक
िमलाप बाट वादीका बाबु पनारायणको अंश िखचोला घर भ काई पाऊँ, रामिदनेश राय यादव िव.
भागमा परेको स पि बाट मा वादीले अंश पाउने गणेश राय यादव
ठहर गनपनमा
ितवादी रामच चौधरीको अंश
सभ नापीबाट नापन सा हँदा पिन
ु
भागबाट समेत अंश पाउने गरी भएको सु िज ला िक.नं.१४७ र १५२ को ज गाको िबचमा िक.नं.१११
अदालतको फै सला के ही उ टी भई िमलाप बमोिजम को सावजिनक बाटो रहेको देिखएको, नापी िनरी क
पनारायणको अंश भागमा परेको स पि बाट मा नागे महतोसमेतको टोलीले िमित २०६४।७।१८
वादीह ले अंश पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत मा िदएको ितवेदन तथा सु अदालतबाट भएको
जनकपरु बाट िमित २०६७।३।२० मा भएको फै सला न सा मचु ु काबाट समेत उ िक.नं. १४७ र १५२
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
को ज गाको िबचमा न सामा देखाएको सावजिनक
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
बाटोमा ितवादी रामिदनेश राय यादवले घर िनमाण
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
गरेको देिखएको अव थामा वादी दाबीबमोिजम घर
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १७ गते रोज २ शभु म् । भ काई िखचोला मेटाई चलन पाउने गरी फै सला
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
वादी दाबी नपु ने ठह याई सु सलाही
ु ार गनपनमा
ु
फै सला भएका छन्:
िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी वादी
§ ०६८-CI-०२६१,
अिधकारप को दाबीबमोिजम न.नं.१, २, ३ र ४ को ०-०-४ मा
िलखत बदर दा.खा. दता बदरदता, िदनेश ितवादीले बनाएको खपडाको घर भ काई सावजिनक
चौधरीसमेत िव. िमिथला चौधरी
बाटो कायम गन गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
§ ०६८-CI-०२६२, ि ब धकको िलखत भएको फै सला कानूनस मत नै देिखँदा अ यथा गनपन
ु
बदर गरी ज गा फुकुवा ग रपाऊँ, िदनेश नदेिखने ।
चौधरीसमेत िव. िमिथला चौधरीसमेत
अत: उि लिखत त य तथा आधार
§ ०६८-CI-०२६३, ि ब धकको िलखत कारणबाट सु फै सला उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम
बदर गरी ज गा फुकुवा ग रपाऊँ, िदनेश सावजिनक सडकमा ितवादीले िखचोला गरी िनमाण
46

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, भदौ - १
गरेको घर भ काई िखचोला मेटाई सावजिनक बाटो दता बदर हने नै देिखने ।
कायम हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
बाबरु ाम े ठसमेत पनु रावेदक / ितवादी
िमित २०६७।६।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा ल मी े ठसमेत यथ / वादी भएको ०७२-CIसदर हने ।
२००७ को अंशहक कायम दा.खा. नामसारी मु ामा
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
आज यसै इजलासबाट िफरादप मा उि लिखत
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १७ गते रोज २ शभु म् । स पि लाई मूल पमा ६ भाग लगाई यसको आधा
३
३ भाग स पि वादीह ले अंशहकको पमा ा त
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी गरी िनजह को नाममा दा.खा. नामसमेत हने ठहरी
बमकुमार े , ०७२-CI-२००५, िलखत दता बदर, फै सला भएको प र े यमा समेत दाबीको ज गामा
यामकुमारी सा समेत िव. बादल े समेत
वादीह को अंशहक नला ने हँदा िलखत बदर हनपु न
आफूखस
ु गन नपाउने ज गाको स ब धमा होइन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत
लेनदेन यवहार १० नं. को यव था बा या मक हन नस ने ।
पमा पालना गनपन
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िफरादप मा
ु यव था हो । सो यव थाबाट
उ मिु पाउन हक छोिडिदएको स पि या त उि लिखत स पि लाई मूल पमा ६ भाग लगाई
आफूखस
ु गन पाउने हनपु छ अ यथा िलखत प का यसको आधा ३ भाग स पि वादीह ले अंश
हँदनै । सो यव थाले मूलतः घरको मूलीले घर हकको पमा ा त गरी िनजह को नाममा दा.खा.
यवहार चलाउन हक छाडी िदन सिकने अंशब डाको नामसारीसमेत हने ठह याएको सु को फै सलालाई
महलको १९(४) नं. को यव था र सोही महलको १८ सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
नं. बमोिजमको िनजी आजनको बाहेकको सगोलको २०७०।१०।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
स पि आ नोसमेत अंश ला ने नै हो भ ने आधारमा इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
हक छािडिदन सिकने भ ने कानूनी यव था नदेिखने । क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
िववादको ज गा अंिशयारको म जरु ीबेगर इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभु म् ।
िनजह को हकमा असर पन गरी िलखत ग रिदनु यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
कानूनले अिधकार दान गरेको छ भ न सिकने फै सला भएका छन्:
अव था देिखँदैन । िदने ब ी साद े ठ िलने
§ ०७२-CI-२००६, अंश दपोट, बाबुराम े
यामकुमारी सा भएको िमित २०५७।२।३ र.नं.
िव. आकाश े समेत
१२०४३ को राजीनामा िलखत, िदने जौ कुमारी े ठ
§ ०७२-CI-२००७, अंश हक कायम दा.खा.
िलने यामकुमारी सा भएको िमित २०५७।२।३ र.नं.
नामसारी, बाबुराम े समेत िव. आकाश
१२०४४ को राजीनामा िलखत र िदने यामकुमारी
े समेत
सा िलने ान साद अयाल र ददु नाथ उपा याय
§ ०७२-CI-२००८, िलखत दता बदर, मेनका
भएको िमित २०५९।३।३१ र.नं. १६८८२ को
े िव. आकाश े समेत
राजीनामा िलखत र सोका आधारमा भएको िलखत
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४
फै सला भएका छन्:
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
§ ०७४-CR-१५१७, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
टंकबहादुर मो ान, ०७४-CR-१५१५, वैदेिशक
सुिमरा ब नेत िव. नेपाल सरकार
रोजगार कसरु , सुिमरा ब नेत िव. नेपाल सरकार
§ ०७४-CR-१०७१ र ०७४-CR-१५१६,
ितवादी सिु मरा ब नेतले पीिडत िच बहादरु
वैदेिशक रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव.
िल बूबाट मकाउमा रोजगारीको लािग पठाउने भनी
सुिमरा ब नेत र सुिमरा ब नेत िव. नेपाल
.१,००,०००।- िलखत गरी िलएको र वैदेिशक
सरकार
रोजगारीमा नपठाएको त य पिु भएको छ । य तो
ि थितमा ितवादी सिु मरा ब नेतले िवना वैदेिशक
इजलास नं. १०
रोजगारको इजाजत वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी
पीिडत िच बहादरु िल बूबाट रकम िलएको तर िवदेश
१
नपठाएको र रकम िफतासमेत नगरेको अव थामा मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट ितवादीलाई काशमान िसंह राउत, ०७४-WH-०००४,
ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम आधा सजाय तथा ब दी य ीकरण, यामबहादुर िज बा िव. मकवानपुर
िबगो कायम गरी गरेको फै सला अ यथा भ न िज ला अदालतसमेत
िमलेन । ितवादी सिु मरा ब नेतको पनु रावेदन
प ाउ परेका यामबहादरु िज बा र
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अिभयोगप तथा फै सलामा उि लिखत स जय,
अतः ितवादी सिु मरा ब नेतले जाहेरवालाका सािहला, याम भ ने स जय बा लामा एकै यि
दाजु िच बहादरु िल बूलाई िवदेश पठाई नसके को हँदा भए नभएको भनी मकवानपरु िज ला अदालत,
िनज ितवादी सिु मरा ब नेतलाई वैदेिशक रोजगार ऐन,
े तेदारको रोहबरमा सोही डाँका मु ामा प ाउ परेका
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम आधा सजाय हने भई ितवादीह िवजय लामा, िमठे भ ने िववेक लामा र
१।६।० (एक वष छ मिहना) कै द, .१,५०,०००।- सािहला काले भ ने महे कुमार भोलनले सनाखत
(एक लाख पचास हजार पैयाँ) ज रवाना हने, िबगोको कागज गदा एकै यि भए नभएकोबारे यिकनसाथ
हकमा पीिडत िच बहादरु िल बूले ितवादीबाट खल
ु ाउन सि दन, िनजसँग िचनजान छै न भनी उ लेख
हजानासिहतको िबगो .१,५०,०००।- भरी पाउने गरेको देिख छ । िनवेदकतफका कानून यवसायीले
ठहर भई वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट िमित इजलाससम पेस गरेको िनवेदकको स कलै नेपाली
२०७३।०८।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा नाग रकाताको माणप हेदा िनवेदकको नाम “ याम
सदर हने ।
ब. िज बा”, बाबक
ु ो नाम “वीरबहादरु िज बा”, ज मिमित
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
२०२२।१०।१५ उ लेख भएको छ । वारदात अगावै
क यटु र : देिवना खितवडा
नै िमित २०५०।०९।०१ मा उ नाग रकताको
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
माणप िलएको देिख छ । यि को पिहचान
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार यिकन गन कुराका लािग नाग रकताको माणप लाई
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िव ािसलो र एक भरपद आधारको पमा िलन बाबक
ु ो नाम निमली फरक परेको देिखएको, कै दी पज
ु
सिक छ । चिलत कानूनअनस
ु ार तोिकएको िनकायले बिु झिलएको भरपाइसमेतमा स जय, सािहला, याम
दान गरेको नाग रकताको माणप मा उि लिखत भ ने स जय बा लामा उ लेख भएको, डाँका मु ाको
सूचना र िववरण अ यथा मािणत नभएस म यसलाई िमिसलबाट समेत यी िनवेदक यामबहादरु िज बा र
यि को पिहचान हने मह वपूण माण मा नु पन सजाय पाएको ितवादी स जय, सािहला, याम भ ने
ह छ । िनवेदकले उि लिखत मु ा दायर हनु अगावै ा स जय बा लामा एउटै यि हन् भनी मा न सिकने
गरेको नाग रकताको माणप बाट ितवादी स जय, अव था नहँदा िनवेदक यामबहादरु िज बा र डाँका
सािहला, याम भ ने स जय बा लामा भ ने ियनै मु ामा ६ वष कै द र .१०,४४,०००।- ज रवाना
थुनामा रािखएका यि अथात् िनवेदक यामबहादरु भएको ितवादी स जय, सािहला, याम भ ने स जय
िज बा हन् भ ने कुरा खि डत भएको देिखने ।
बा लामा एकै यि हन् भ ने त य मािणत भएको
डाँका मु ाको अिभयोगप मा िज ला देिखएन । अतः िनवेदक यामबहादरु िज बालाई
मकवानपरु पदमपोखरी गा.िव.स. वडा नं. ७ ब ने पूण प ाउ गरी कै दी पज
ु िदई थुनामा रा ने िवप ीह को
बाको छोरा स जय, सािहला, याम भ ने स जय काय कानून ितकूल देिखँदा रट िनवेदक यामबहादरु
बा लामा भ ने उ लेख भएको देिख छ । कुनै िज बालाई त काल थुनामु ग रिदनु भनी नेपालको
पिन यि उपर अिभयोग दाबी गदा उसको यि गत संिवधानको धारा १३३(३) बमोिजम िवप ीह को
िववरण यिकन गरी प सँग उ लेख गन िज मेवारी नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
अिभयोजनकतामा रह छ । जाहेरी, अिभयोगप मा कतै यस अदालतको संि
आदेशअनस
ु ार िनवेदक
पिन पूणबहादरु बाको छोरा स जय, सािहला, याम यामबहादरु िज बालाई थनु ामु ग रसके को देिखँदा
भ ने स जय बा लामा भनेका िवरबहादरु िज बाका अब यसमा थप के ही ग ररहनु नपन ।
छोरा यामबहादरु िज बा हन् भनी कही ँकतै उ लेख इजलास अिधकृतः िशव साद आचाय
भएको देिखँदैन । अदालतबाट ितवादीको नाममा क यटु र: िवजय खड् का
जारी भएको वारे ट र यादी पज
ु मा समेत स जय, इित संवत् २०७५ साल पस
ु ५ गते रोज ६ शभु म् ।
सािहला, याम भ ने स जय बा लामाको नाम
२
उ लेख भएको देिखने ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
िनवेदकले डाँका मु ाको वारदात हनभु दा बमकुमार े , ०७३-WO-०८४५, उ ेषण,
अगािड िमित २०५०।९।१ मा िज ला शासन कृ ण साद आचायसमेत िव. वा य म ालय,
कायालय, मकवानपरु बाट नाग रकताको माणप िसंहदरबारसमेत
ा त गरेको, सो माणप मा िनजको नाम याम ब.
िमित २०५४।१२।४ मा नै तह िमलान
िज बा उ लेख भएको र डाँका मु ामा ितवादीको भइसके कोमा ऐनमा भएको चौथो संशोधन ारा लागू
नाम स जय, सािहला, याम भ ने स जय बा भएको कानूनी यव थाको आधार िलई िबनाकारण
लामा उ लेख भएको, िनवेदकको नाम र उ डाँका २० औ ं वष यितत भएपिछ िनवेदकह को ततु
मु ामा सजाय पाएका ितवादीको नाम तथा िनजको िनवेदन परेबाट रट िनवेदन खारेज होस् भनी
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िजिकर िलएको देिखँदा सव थम यसतफ नै िवचार यितत भएप ात् “हामीह लाई झु याइएछ” भ ने
गनपन
ु देिखयो । िवप ीबाट िलिखत जवाफ ततु बेहोरा उ लेख गद िनवेदन िदन आएको पाइ छ ।
गदा उठाइएको िवल बस ब धी सो
िमिसलको के बल झु याइएछ भनी लेखेकै भरमा िनवेदकह को
त यमा वेश गराउने एउटा ार हो । यिद िवप ीले भनाइलाई िव ास गनपन
ु अव था रहेको िमिसलमा
िजिकर िलएज तो साँ चै िवल ब भएको देिख छ नपाइने ।
भने िमिसलको औिच यमा वेश गन माग यसबखत
िमित २०५४।१२।४ मा तह िमलान भई
अव भई रोिकन पु ने ।
सो कुरालाई वीकार गरी बसेपिछ अिहले आएर मा
अनिु चत िवल ब गरी वेश गन प लाई हामीलाई मका प यो भनी भ दैमा मनािसब आधार र
अदालतले म त गन स दैन । आ नो अिधकार ित कारणिबना अनिु चत िवल ब भएन भनी भ न िम ने
जाग क रहने र मनािसब कानूनी उपचारको याचना अव था पिन देिखँदनै । यसबाट िनवेदकह को िनवेदन
गनलाई नै अदालतले म त गन स दछ । आ नो अनिु चत िवल ब गरी दायर हन आएको भ ने देिखने ।
अिधकार ित सचेत नरहने र िनि य बसी अनाव यक
अत २०५४।१२।४ मा नै तह िमलान भई सो
पमा धेरै समय यितत भएपिछ कानूनी उपचारको कायलाई वीकार गरी बसी झ डै २० औ ं वष यितत
खोजी ग र छ भने य तो अव थामा आ नो भएपिछ हा ो घटुवा भएछ । िविभ न िमितमा अविध
लापरवाहीको दु प रणाम प आफै ँ ले भो नपु न ह छ । पगु ेको समयलाई गणना गरी चौथो र पाँचौ तह िमलान
अनिु चत िवल बको िस ा त (Doctrine of Laches ग रपाउँ भ ने िनवेदकह को दाबी अनिु चत िवल ब
or delay) को मम नै यही हो । जसको उ े य आ नो गरी पन आएको देिखँदा य तो अव थामा िनवेदकलाई
हक अिधकार ित स बि धत सरोकारवाला उिचत अदालतले म त गन स ने नदेिखने ।
समयमा नै जाग क भई कानूनी माग अवल बन गन
तसथ २०५४।१२।४ मा भएको तह
अ सर रहन भ ने नै हो ।
िमलानलाई वीकार गरी बसी अिहले २० औ ं वषपिछ
िनवेदकह को तह िमलान २०५४।१२।४ मा यितबेला झिु कएछौ ँ, झु याइएछ भ दै परेको ततु
नै भइसके को भ ने बेहोरा िलिखत जवाफमा उ लेख िनवेदनको आधारमा आ नो हक ित उिचत समय
भएको पाइ छ । िनवेदकह ले आ नो िनवेदनमा मै जाग क नहने िनवेदकह लाई उपचार िदई म त
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम िनयु राजप गन स ने अव था नरहेकोले िनवेदकह को ततु
अनंिकत ततृ ीय ेणीका कमचारीह लाई चौथो तहमा िनवेदन खारेज हने ।
िमलान ग रने छ भ ने ट यव था हँदाहँदै तहिमलान इजलास अिधकृतः दगु ा साद ब याल
गन ममा िमित २०५४।१२।४ मा सहायक ततृ ीय क यटु र: िवजय खड् का
तहको पदमा घटुवाको प िदएर हामीलाई झु याई इित संवत् २०७५ साल चैत २७ गते रोज ४ शभु म् ।
पद थापन ग रएछ भनी उ लेख गरी लेखाएको
§ यसै लगाउको ०७३-WO-०८९३, उ ेषण,
बेहोराबाट तह िमलानको काम २०५४।१२।४ मै
कमलबहादुर गौतमसमेत िव. वा य
भएको भनी िनजह ले वीकार गरी िमलान ग रएको
म ालय, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा
तहलाई म जरु गरी यित लामो २० वषको समय
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
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३
कै द सजाय हने र सोही महलको १० नं. बमोिजम
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी .१,००,०००।- (एक लाख पैयाँ) ितपूित रकम
बमकुमार े , ०७४-CR-१०६९, जबरज ती पीिडतलाई भराई िदनपु न ठह याई सु िचतवन
करणी, काश े िव. नेपाल सरकार
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी िमित
पीिडत वष ७ क देिखि छन् । उमेरको िहसाबले २०७४।६।३१ मा उ च अदालत पाटन, हेट डा
यो उमेरमा बालबािलका अबोध ह छन् । रसराग इजलासबाट भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ेष र बदलाको भावसमेत अपवादबाहेक उनीह मा इजलास अिधकृतः अि बका साद दाहाल
हँदनै । अबोध य ती नाबािलकाले िवनाकारण इित संवत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभु म् ।
ितवादीलाई पोल गनपन
४
ु कुनै कारण िमिसलबाट
नदेिखनु त छँदै छ । अक तफ ितवादी वयम्ले मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
आरोिपत कसरु लाई अिधकार ा अिधकारी र बमकुमार े , ०७४-CR-१११०, जबरज ती
अदालतमा समेत वीकार गरेको त य पिन िव मान करणी, स तबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
देिखने ।
पीिडत वष ७ क अवोध नाबािलका भ ने
पीिडतले बकप समेत गदा ितवादी (ठुलो देिखन आएक र िनजले ितवादीउपर झु ा पोल
बबु ा) ले आ नो सस
ु ु मेरो सस
ु मु ा हा दा दख
ु िव ासयो य कारण र आधार ितवादीले िदन
ु ेको गनपन
कारणले रोइ कराई िच याएपिछ छोिडिदएको भ ने नसके को अव था एकातफ रहेकै देिख छ भने अक तफ
कुरा लेखाएकोमा ितवादीले अदालतमा बयान घटनाको लग ै भएको पीिडतको मौकाको उि लिखत
गदासमेत आफूले अबोध नाबािलकालाई कुनै तवरले भनाइ बेहोरा घटनाको य दश महाराजग ज ४
करणी गन हँदनै भ ने जानकारी हँदाहँदै मादक पदाथ को भनाइसँग तादा यता रा ने देिखनक
ु ो साथसाथै
खाएकोले यसको नसाको सरु मा य तो अपकाय एक अकाको भनाइ आपसमा िमली मािणत र पिु
भएको कुरालाई वीकारेको अव था देिखँदा मनसाय भएकाले जबरज ती करणीको िववादमा य र
त वको स ब धमा अ या या र िव ेषणको जीिवत माण भनेको पीिडत नै हन् भ ने मा यताको
आव यकता नदेिखने ।
आधारमा पीिडतको मौकाको सो भनाईलाई माण
अत: उ लेख भई िववेचनासमेत भएका ऐन, २०३१ को दफा १० को यव थाको स दभमा
आधार एवम् माणबाट ितवादी काश े लाई पिन िबना आधार यितकै नजर अ दार गन िम ने
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु को नदेिखने ।
कसरु दार ठहर गरी भएको सु अदालतको
पीडक
ितवादीले
अिधकार ा
इ साफलाई सदर गरी भएको उ च अदालत, पाटन, अिधकारीसम आरोिपत कसरु लाई वीकार गद
हेट डा इजलासको फै सला मनािसब नै देिखने ।
मैले पीिडतलाई .२०।– िद छु भनी घरिभ बोलाई
तसथ पनु रावेदक ितवादी काश े लाई िबस पैयाँ पैसा िदई ललाई फकाई जाहेरवाली सु ने
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती कोठाको िब तारामा लगी िनजको तलको सरु वाल र
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० (दश) वष क खोली आफूले लगाएको पाइ ट र क फुकाली
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भइु मँ ा राखी िनज बािलका ७ वषक पीिडतलाई आफू इ साफ मनािसब नै देिखने ।
तल सतु ी िनजलाई आ नो मािथ छाितमा राखी
तसथ, उ लेख भई िववेिचत आधार, कारण
उ ेिजत भएको िलङ् गलाई िनजको िपसाब फे न र माणसमेतले उ च अदालत, पाटनबाट िमित
योिनमा िछराउन पसा न नसक िनजको योिनमा २०७३।७।१२ मा भएको फै सला िमलेको नै देिखँदा
पसा ने यास ग ररहेको िथएँ । र सीको नसाको सदर हने ।
कारण सिकन । पसाउने यास गदागद िनजको आमा इजलास अिधकृत : अि बका साद दाहाल
आइपगु ी मलाई कुचोले पछािड १ चोट हानेपिछ म इित संवत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभु म् ।
ह प उठी आ नो कपडा स हाली घरतफ भागी
गएको हँ भ नेसमेत बेहोराको बयान कागज गरेको
इजलास नं. ११
देिख छ । अदालतमा आरोिपत कसरु लाई अ वीकार
गरी बयान गरेको देिखएपिन आ नो सो इ कारी
१
व तिु न ठ माण ततु गरी मािणत गराउन सके को मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
नदेिखने ।
ी तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-०५७८, िकत
पीिडत वष ७ क नाबािलग (ब ची) छन् । जालसाजी, च ीका साद कानू िव. खोखनी देवी
पीडकले पीिडतलाई आ नो छातीमािथ राखी आफू थ नी
तल सतु ी उ ेिजत िलङ् ग पीिडतको िपसाब फे न
पसा िज ला सािबक िव वागढु ी प चायत
योिनमा िछराई पसा ने यास ग ररहँदा र सीको वडा नं. २क िक.नं. ६ को ज.िव. १-५-० ज गाको
नसाको सरु मा सफल हन सिकन भनी मौकामा प ट ज गाधनी मायादेवी कानूइन र मोही मनदु ास था
ढंगले वीकारी लेखाएको हँदा पीिडत नाबालकको भएकोमा कुनै िववाद देिखँदैन । दतावाला मोही मनदु ास
हकमा क याजाली याितएको छै न, वीय खलन था को २०३५ सालमा मृ यु भएपिछ िनजका
भएको देिखँदैन भ नेसमेतको आधार र कारण याय हकवालाह म ये ज गावालाले प याएको यि लाई
र इ साफको रोहमा उपयु र मनािसबसमेत हने मोही कायम गनपनमा
कानूनी अव था िसजना
ु
देिखँदैन । िकनिक शारी रक अव थाको कारणले जनु भएको देिख छ । िववािदत िमित २०४२।१२।४ को
स भव नै देिखँदैन । य तो कारणलाई खो दै जाने हो छोडप स ब धी िनणय हेदा सो काय त कालीन गाउँ
भने यायको उ े य पूरा पिन हँदनै । यसैले कृितको प चायतको िमित २०४२।१२।३ को िसफा रसको
िनयमानस
ु ार जनु कुरा स भव नै छै न यो ितवादीको आधारमा यसको भोिलप ट नै मोही लगत क ाको
उ मिु को आधार हन नस ने ।
िनणय भएको देिख छ । िमिसल संल न कागजात
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट हेदा २०३५ सालमा िववािदत ज गाको मोही
ितवादी स तबहादरु उपरको अिभयोग मागदाबी पिु
मनदु ासको मृ यु भएको अव थामा मनदु ासको
भई मािणत भएकोले िनजलाई आरोिपत कसरु मा ीमती खोखनीदेवी र छोरा बासदु ेव दास रहे भएको
कसरु दार ठहर गरी पीिडतलाई ितपूितसमेत िदलाई देिख छ । वादी खोखनीदेवी मनदु ासको ीमती
भराई िदने गरी उ च अदालत, पाटनबाट भएको होइन भ ने भनाइ ितवादी चि का साद कानू वा
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वासदु वे लाल दासबाट आउन सके को छै न । यसरी लगत क ा गरेको ठहरी ितवादीलाई सजायसमेत
वादी जीिवतै रहेको अव थामा िनजलाई नदेखाई हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
बासदु ेव दास मा हकवाला रहेको देखाई स बि धत २०६८।३।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
गाउँ प चायतबाट िसफा रस िलने र सो िसफा रसलाई हने ।
िसरानी हाली भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
२६(१) बमोिजमको ि या अपनाई मोिहयानी हक क यटु र: म जु खड् का
नामसारी गरेर मा मोही हकको लगत क ा गनपनमा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ६ गते रोज ६ शभु म् ।
ु
सो कुनै ि या एवम् कायिविधको अनस
२
ु रण नगरी
िनवेदन परेको भोिलप ट नै मोही लगतक ा गन िनणय मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
गरेकोबाट भूिमसधु ार कायालय, पसाको िनणय दिू षत बमकुमार े , ०६५-CI-०७८४, िलखत बदर, जोन
देिखने ।
इ. िफट् जेरा ड िव. च र िब म राणासमेत
“दूिषत ि याबाट भएको दतासमेतको
नेपाल बक िलिमटेडबाट मालपोत कायालय,
काय ार भदेिख नै बदरभागी हने भएकोले यसलाई िड लीबजारमा रो का ज गा फुकुवा गन भनी पठाइएको
उजरु गरी बदर गराईरहनु पदन । वयम्मा गैरकानूनी, िकत प बनाउने कायमा ितवादी च र िव म
भावहीन र अमा य ह छ । य तो दिू षत दतालाई राणाको य भूिमका नदेिखएको भए पिन उ ४२।
िववाद उठेमा अदालतले जिहलेसक
ु ै पिन बदर गराउन .का. ५५।१६७ िमित २०४९।१।८ को फुकुवा प कै
स ने ह छ” भनी यस अदालतबाट रामअधार साद आधारमा यी ितवादी च र िव म राणाले आ नो
यादव िव. राम अयो या साद अिहरसमेत (ने.का.प. नाउँमा रहेका र यस समयमा मालपोत कायालय,
२०६६, अङ् क ३, िन.नं. ८१०५) भएको दता बदर िड लीबजारमा रो का रहेका िक.नं. ४३ बाट ०-९मु ामा िस ा त ितपादन भएको अव थासमेत छ । ०-० ज गा र िक.नं. ४५ बाट ०-०-२-३ ज गा गरी
यस ि थितमा िकत कागजको १८ नं. को हद यादिभ ज मा ०-९-२-३ ज गा अका ितवादी सरु शे कुमार
िफराद दायर नभएको भ ने ितवादीको िजिकरमा े ीलाई बेचिबखन गरी लाभ िलएको देिखँदा उ
सहमत हन स ने अव था देिखएन । िजउँदै भएको िमित २०४९।१।८ को िकत प को दािय वबाट यी
वादीलाई म रसके क भ ने बेहोरा उ लेख गरी ग रएको ितवादी च र िव म राणाले मिु पाउने भ न िम ने
मोही लगत क ा गन काय दिू षत भई जालसाजपूणसमेत देिखएन । तसथ िमित २०४९।१।८ को प िकत
रहेको देिखने ।
नठह याइ भएको सु फै सलालाई नै सदर गरेको
अत: उपयु आधार र कारणबाट पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६३।२।१ को
जालसाजपूण काय गरी वादीको हक मेटाउने काय गरे फै सला सो हदस म निमलेकोले उ टी हने ठहछ । साथै
गराएको देिखँदा सु पसा िज ला अदालतले िमित उ िकत कागजका लािग िनज च र िव म राणालाई
२०६६।३।८ मा गरेको फै सला निमलको हँदा उ टी सािबक मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको ९ नं. बमोिजम .
भई वादी दाबीबमोिजम जालसाजपूण त रकाबाट मोही ५०।– ज रवाना हने ।
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ितवादी सरु शे कुमार े ीको स दभमा २०६३।२।१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
हेदा, िनजको िमित २०४९।१।८ को बकको िकत इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
प बनाउने स ब धमा कुनै भूिमका रहेको देिखँदनै । क यटु र: म जु खड् का
साथै सो िमितको प बाट िनजले कुनै पिन य लाभ इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् ।
िलएको पिन देिखँदैन । िमित २०४९।१।१० मा दाता
३
च र िव म राणाको सािबक िक.नं ४३ र ४५ को ज मा मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
१-०-२-० ज गाबाट िनज सरु शे कुमार े ीले िकनेको बमकुमार े , ०६५-CI-०७८५, घर ज गा फुकुवा,
ज मा ०-९-२-३ ज गा कटाउँदा पिन ऋण िलने भजनी जोन इ. िफट् जेरा ड िव. स ाट शमशेर ज.ब.रा.
राइस िमलसँग स ब यि ह बाट असल
यथ वादी स ाट शमशेर ज.ब.रा.ले नेपाल
ु उपर हन
नसके को अव थामा च र िब म राणाले आफूले बकसम जमानी रािखिदएको ज गासमेतलाई आधार
ितनु बझ
ु ाउनु पन दािय व नबेहोरेमा मा नेपाल बक मानी नेपाल बक िलिमटेडले भजनी राइस ए ड आयल
िलिमटेडले यी ितवादी च र िव म राणाको नाउँमा िमललाई िदएको कजा रकम ११,२९,०००।– ऋण
बाँक रहेका का.िज.का.म.न.पा. सािबक वडा नं २२ असल
ु ी यायािधकरणबाट २०७०।३।९ मा फै सला
हाल वडा नं ३ पानी पोखरीको िक.नं २६९ को ०-१- हँदाको िमितस म नितरेको नबझ
ु ाएको भनी बकसम
२-० र िक.नं. २७१ को ०-५-१-१ गरी ज मा ०-६- संयु पमा बक जमानी िदनेम येका यी यथ वादी
३-१ ज गाबाट असल
ु उपर गन स ने ि थित देिखँदा स ाट शमशेर ज.ब.रा.लाई ११,२९,०००।– को
िनज ितवादी सरु शे कुमार े ीले दाता च र िव म आधा दािय व कायमै रहने भनी भनेको ि थित हँदा
राणाबाट िमित २०४९।१।१० मा राजीनामा पा रत यी यथ वादी स ाट शमशेर ज.ब.रा. ले आ नो
गरी िलएको िक.नं. २६८ को ०-१-०-० र िक.नं. हन आउने दािय वको रकम नितरेको अव था हँदा
२७० को ०-०-२-३ ज गा रो का रािखरहनपु न िनजका नाउँको लिलतपरु नगर प चायत वडा नं.
देिखन आएन । तर भजनी राइस िमलले नेपाल बक ३ (ङ) िक.नं ४४८ को े फल ३-०-०-० ज गा र
िलिमटेडबाट िलएको . ११,२९,०००।– को अि तम सो ज गामा बनेको घरसमेत नेपाल बक िलिमटेडबाट
आधा दािय व बकसम िमित २०४१।९।६ मा संयु
भजनी राइस ए ड आयल िमलले िलएको कजा .
बक जमानी िदनेम येका यी ितवादी च र िव म ११,२९,०००।– को आधा जमानीको दािय वस मको
राणामा कायमै रहेकोले भजनी राइस िमल स ब रकम असल
ु उपर नभएस म यथावत् रो का रा नपु न
यि ह बाट बकको रकम नितरे नबझ
ु ाएस म नै देिखयो । यस ि थितमा िक.नं. ४४८ को े फल
च र िव म राणाको नाउँमा बाँक रहेका िक.नं. २६९ ३-०-०-० ज गा र सो ज गामा बनेको घरसमेत फुकुवा
र िक.नं २७१ का ज गाह भने रो का रहने नै देिखन ग रिदने गरी भएको त कालीन पनु रावेदन अदालत
आयो । ितवादीह च र िव म राणा र सरु शे कुमार पाटनको फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः यथ वादी स ाट शमशेर ज.ब.रा.
े ीिबच भएको िमित २०४९।१।१० को िलखत
कानूनस मत नै भएको देिखँदा सो िलखत बदर नहने को नाउँको बक जमानीमा राखेको लिलतपरु नगर
ठह याएको हदस म पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित प चायत वडा नं. ३ (ङ) िक.नं ४४८ को े फल
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३-०-०-० ज गा र सो ज गामा बनेको घरसमेत फुकुवा पिन बक कमचारी िनयमावली, २०५० को िनयम
ग रिदने गरी भएको त कालीन पनु रावेदन अदालत ६५(२) मा “सु देिख नै नोकरी कायम गन बाधा
पाटनको िमित २०६३।२।१ को फै सला िमलेको पन छै न” भ ने उ लेख भएबाट नेपाल रा बकमा
नदेिखँदा उ टी हने ।
गरेको सेवा अविधलाई जोडी सेवा सिु वधा िदन रोक
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
लगाएको भ न िम ने देिखएन । यसरी िनवेदकलाई
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् । बक िनयमावलीबमोिजम नेपाल रा बकमा थायी
४
सेवा गरेको अविध ६ वष ३ मिहना २७ िदन र
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. राि य वािण य बकमा सेवा गरेको अविध १५ वष
ी बमकुमार े , ०७०-WO-०३९६, उ ेषण / २ मिहना २६ िदनसमेत ज मा २१ वष ६ मिहना २३
परमादेश, गोिव दबाबु ितवारी िव. राि य वािण य िदन भई िनजले िनविृ भरण पाउने अव था देिखँदा
बक, के .का. िसंहदरबार लाजा काठमाड समेत
राि य वािण य बकबाट िनजलाई सेवा सिु वधा वा
२०६३ सालदेिख नै िनवेदकले िनविृ भरण िदनु नपन भनी िमित २०७०।५।३१ मा
िनविृ भरणको लािग िनवेदन िदएकोमा लामो समयस म भएको िनणय कानून तथा यायस मत नदेिखने ।
कुनै िनणय नभएपिछ िमित २०७०।५।१९ मा िदएको
अत: उि लिखत आधार र कारणह बाट
िनवेदनमा िनज गोिव दबाबु ितवारी यस बकको सेवामा िनवेदकलाई िनविृ भरण निदने गरी भएको राि य
वेश गदा नेपाल रा बकबाट सिु वधा िहसाब गरी वािण य बकको िमित २०७०।५।३१ को िनणय
िनजको सिु वधा यस बकमा ह ता तरणसमेत भएको कानूनत: िु टपूण देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर
नदेिखएको र िनजको राजीनामा वीकृत हँदा बक ग रिदएको छ । िनवेदकले नेपाल रा बकमा गरेको
कमचारी िनयमावली, २०४३ खारेज भई कमचारी सेवा अटुट राखी राि य वािण य बकको सेवामा ेवश
िनयमावली, २०५० लागू भइसके को हँदा िनजले दाबी गरेको देिखएकोले िनवेदकले नेपाल रा बकमा गरेको
गरेबमोिजम त कालीन अव थामा खारेज भइसके को सेवाबापत कुनै सेवा सिु वधा िलएको भए सो कटाई
अव थामा कमचारी िनयमावली, २०४३ को िनयम बाँक रकम िनवेदकलाई िदन िम ने नै देिखँदा सो
४१(ङ) बमोिजम िनजले नेपाल रा बकमा काम स ब धमा नेपाल रा बकसँग बझ
ु ी िलएको भए सो
गरेको अविधसमेत बकको सेवामा जोडी िनजलाई सिु वधा कटाई िनवेदकलाई नेपाल रा बक र राि य
सेवा सिु वधा वा िनविृ भरण िदनु नपन भनी िमित वािण य बक कमचारी िनयमावली, २०४३ को िनयम
२०७०।०५।३१ मा िनणय भएको देिखने ।
४१(ङ) र बक कमचारी िनयमावली, २०५० को िनयम
राि य वािण य बकबाट िनवेदकलाई ६५(२) बमोिजम सेवा अविध जोडी िनजले पाउने
िनविृ भरण िदन निम ने िनणय गनअगािड
िनवेदकले िनयमानस
ु
ु ारको िनविृ भरण रकम िदनु भनी िवप ीको
नेपाल रा बकमा काम गरेको अविधको सेवा सिु वधा नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
िलए वा निलएको स ब धमा कुनै प ाचारस म इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
भएको पिन देिखँदैन । िनवेदकले राजीनामा गदा बक इित संवत् २०७६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शभु म् ।
कमचारी िनयमावली, २०४३ खारेज भइसके को भए
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नाबालकलाई हार गदा भइु मँ ा ढलेको र सो ढलेको
इजलास नं. १२
अव थामा समेत पटकपटक हार गरी मारेको
देिख छ । िनज ितवादीको य तो कायलाई त काल
१
उठेको रसइवीका कारणले अक पनीय घटना घट् न
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी पगु ेको र भिवत यबाट नावालकको मृ यु हन पगु ेको हो
बमकुमार े , ०७०-RC-००८१, कत य यान भनी मा न िम ने देिखँदैन । उ घटनालाई सिु नयोिजत
(साधक), नेपाल सरकार िव. फिड बहादुर ख ी े ी
पमा िनममतापूवक घटाएको घटना मािन छ । य तो
ितवादी फिड बहादरु ख ी े ीले अव थाको घटना घटाई यान िलने ितवादीलाई
अनस
ु धानको ममा अिधकार ा त अिधकारीसम सव वसिहत ज मकै द गन गरी भएको फै सलालाई
र अदालतसमेत आफूले मतृ कको धा रलो हितयार अ यथा मा नु पन अव थाको िव मानता नदेिखने ।
आँसीले कत य गरी मारेको कुरा वीकार गरेको,
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादीले मतृ कलाई मारेको भ ने िकटानी जाहेरी र ितवादी फिड बहादरु ख ी े ीलाई अिभयोग
सोलाई समथन गरी अदालतमा गरेको बकप , बरामदी मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
मचु ु का तथा पो टमाटम रपोट, अनस
ु धानको १३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
ममा बिु झएका मािनसको बेहोरा र अदालतमा गरेको सु पवत िज ला अदालतबाट िमित २०६०।११।४
बकप समेतबाट ितवादीले मतृ कलाई कत य गरी मा भएको फै सलालाई साधकको रोहबाट सदर गन गरी
मारेको भ ने कुरालाई िव सनीय बनाउन समथन पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित २०७०।४।२८
गरेको अव था देिखएको छ । िनजले सु फै सलाउपर मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदन अदालत बागलङ
िनज
ितवादी सु
अदालतको
ु मा पनु रावेदन नगरेको
र पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सलाउपर फै सलाबमोिजम िमित २०६०।५।२५ देिख कारागार
यस अदालतमा समेत पनु रावेदन नगरेको अव था कायालय, रसवु ामा कै दमा रहेकोमा पनु रावेदन अदालत
देिखएकोले िनजले सु तथा पनु रावेदन अदालतले बागलङ
ु को फै सलाले िनजलाई यस अदालतमा
गरेको फै सलामा िच बझ
पनु रावेदनमा गन जानु भनी पनु रावेदनको याद
ु ाई बसेको मा नु पन ।
िनज
ितवादीले भसीलाई करणी िदएको नदेिखएकोले िनजका नाममा सो फै सलाउपर
गरेको कुरा मतृ कले उठाएको िवषयबाट िनज िच नबझ
ु े यस अदालतमा पनु रावेदन गनु भनी यस
ितवादीले मतृ कलाई मानस मको योजना बनाएको अदालतबाट पनु रावेदनको याद जारी ग रएकोमा िनज
देिख छ । िनजले आ नो अ तरमनबाट मतृ कलाई ितवादी िमित २०७१।६।१६ गतेको मि प रषदको
्
मान िनणय गरी हँिसयासमेत साथमा िलई िट.भी.हेन िनणय, कारागार यव थापन िवभागको च.नं.४३६
जाउँ भनी १३ वषको नाबालक मतृ कलाई फकाएको िमित २०७१।६।१७ को प र कारागार कायालय,
देिख छ । िनजह शिन रे मि दरछे उ पगु ेपिछ कोही रसवु ाको च.नं. १०६ िमित २०७१।६।१९ को
नभएको मौका पारी िनज ितवादीले हँिसयाले िनज प ानस
ु ार बाँक कै द सरकारी िनणयबाट िमनाहा भई
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थुनामु भएको भ ने िमिसलबाट देिखँदा अ के ही िनजको े ताभ दा बढी ज गा हन जाने र ितवादीको
ग ररहनु पन नदेिखने ।
ज गा नपु नेसमेत देिखन आउँछ । उि लिखत
इजलास अिधकृत: कुल साद दाहाल
न सा मचु ु कासमेतको िववेचनाबाट वादीको दता
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
े ताभ दा नपगु ज गास म मा िखचोला ठहर गनपन
ु
इित संवत् २०७५ साल माघ २५ गते रोज ६ शभु म् । देिखन आयो । यसकारण दाबीभ दा बढी ज गा
२
वादीले पाउन नस ने भई न.नं.५ मा िववािदत भनी
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी देखाएको स पूण ज गा वादीको नहने भनी पनु रावेदन
बमकुमार े , ०७१-CI-०७८५, ज गा िखचोला अदालत राजिवराजले ठह याएको फै सलालाई
चलन, कमलवती साहसमेत िव. सुजानी देवी
अ यथा भ न िमलेन । साथै साँधको वादीको ज गा
यसमा वादी दाबीको िक.नं.२९ मा ०-७- नपगु ेको अव थामा ितवादी भोगको सबै नरबढी ज गा
८ ज गा रहेको िमिसल संल न रहेको दता े ताको आ नो हनपु न भ नेसमेत ितवादीह को पनु रावेदन
छायाँ ित देिख छ । अदालतको आदेशानस
ु ार नापी िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
कायालय, स रीबाट िमित २०६९।५।१३ मा ा
अतः वादीको दता े ताभ दा बढी अथात्
टायल चेकबाट िक.नं. २९ को ज गाको े फल र न सा नं. ५ मा िववािदत भनी देखाइएको स पूण ज गा
टायल चेकको े फल ०-७-८ िमलेको देिख छ । वादीको ज गा हो भनी िखचोला ठहर गरी भएको सु
य तै वादीको िक.नं.२९ सँग जोिडएको ितवादीको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
िक.नं. ४६ को े फल १-१५-१३१।२ भई टायल भई न.नं.५ को िववािदत भनी देखाइएको ज गाम ये
चेकमा १-१३-१० ज गा रहेको भ ने देिखने ।
पि म उ र कुनाबाट वादीको नपगु हन आउने र ०-१िमिसल संल न िमित २०६९।२।६ मा भई १८.७० ज गास ममा ितवादीले िखचोला गरेको ठहर
आएको न सा मचु ु का हेदा वादीको िक.नं.२९ लाई गरी चलनसमेत पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
न.नं.६ र ७ मा अंिकत गरेको देिख छ । न.नं. ६ मा राजिवराजको िमित २०६९।१।१६ को फै सला िमलेकै
०-३-१.७० र न. नं. ७ मा ०-२-७.६० े फल देिखँदा सदर हने ।
रहेको देिख छ । दवु ैको जोड् दा े फल ०-५-९.३० इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
देिख छ । जनु दता े ता तथा टायल चेकभ दा ०-१- क यटु र: देिवना खितवडा
१८.७० ज गा घटी रहेको देिख छ । य तै ितवादीको इित संवत् २०७५ साल पस
ु २३ गते रोज २ शभु म् ।
िक.नं. ४६ लाई न.नं. २, ३, ४ मा अंिकत गरी े फल
३
१-१२-८.७२ देिख छ । जनु टायल चेकभ दा मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
०-०-१.२८ कम देिख छ । साथै न सा मचु ु काको बमकुमार े , ०७१-CI-१४०८, सावजिनक डगर
न.नं.५ को ०-२-८.६४ ज गा िववािदत भनी उ लेख िखचोला घर उठाई चलन, अिषश साह तेलीसमेत िव.
भएको र उ ज गा ितवादीको भोगमा रहेको भ ने टेकबहादुर दज प रयार
देिखयो । न सा मचु ु कामा िववािदत जिनएको न.नं.५
ियनै वादी रामसु दर सिु तहार र ितवादी
का ०-२-८.६४ स पूण ज गालाई वादीको कायम गदा सक
ु न साह तेलीका िबच घर उठाई बाटो खल
ु ाई पाउँ
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भ ने मु ामा िमित २०४२।२।१७ मा भएको िमलाप मा
अत: मािथ उ लेख भई िववेचना भएको
“म वादीको घरदेिख सडकस म जाने १० िफटको आधार कारण र माणबाट वादी दाबी पु न नस ने
बाटो सावजिनक नै रहने गरी ितवादीले िमिचराखेको ठह याई सु स री िज ला अदालतबाट िमित
बाटो खोिलिदने भई िम न म जरु गरेकाले” भ ने २०६८।१०।४ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । सो त यबाट वादीको उ टी भई िमित २०४२।२।१७ मा ियनै वादी
घरअगािड सडकस म जाने सनातनदेिख चिलआएको रामसु दर सिु तहार ितवादी सक
ु न साह तेलीका िबच
१० िफटको बाटो भएको र उ बाटो ितवादीले िमची घर उठाई बाटो खल
ु ाई पाउँ भ ने माणको मु ामा
ब द गरी घर बनाउन ला दा सावजिनक बाटो खोली भएको िमलाप बमोिजम न.नं.६ मा रहेको हदस म
िदने गरी िमलाप भएको भ ने कुरामा पिन िववाद ितवादीको घर उठाई न.नं.५ र ६ सावजिनक बाटो
भएन । यसबाट उ
थानमा १० िफटको कायम भई वादीसमेतले सावजिनक पमा चलन
चलनच तीको सावजिनक बाटो रहेको भ ने कुरा पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमलाप को बेहोराबाट ट देिखने ।
िमित २०७१।३।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
िमलाप भएको कुरामा ितवादी पिन हने ।
असहमत देिखँदैनन् । के वल यी पनु रावेदक इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
ितवादीह को हा ो घर ज गाबाट बाटो खो ने इित संवत् २०७५ साल पस
ु २३ गते रोज २ शभु म् ।
भनी उ िमलाप मा उ लेख नभएको भ ने मु य
४
पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखने ।
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
िमिसल संल न सो िववािदत थानको िमित बमकुमार े , ०७३-CR-१५४८, लागु औषध खैरो
२०६८।५।२६ मा भई आएको थलगत नाप न साको हेरोइन, तार तामाङ िव. नेपाल सरकार
अ ययन गदा न सा मचु ु काबाट न.नं.५ को २ िफट
ितवादी तार तामाङले िमित २०६९।९।२७
बाटो रहेको र न.नं. ६ िववािदत भई सावजिनक गते िबहान ६:०० बजेको समयमा चीनको के ङमा
डगरको भ ने देिखई सोको नाप ८ िफट देिखएको िचया खाँदै गदा िछ रङ दोज भ ने यि सँग भेट
छ । यसमा ितवादीह को न.नं.७, ८, ९ को भई सामा य िचनजान गरेपिछ उसको घरमा लगी
क ची घरसमेतको के ही अंश िववािदत ज गामा परेको िचयासमेत वाइसके पिछ एउटा सामान छ, कानून
देिख छ । न.नं. ५ र न. नं.६ को ज गाको े.फ. ला छ, सरु ि त साथ लैजानू । तँलाई ३०।४० हजार
जोड् दा १० िफट बाटो पु ने देिख छ । जसबाट वादी पैसा िद छु भनी भनेकाले उ सामान िलई नेपालतफ
ितवादीिबच २०४२।२।१७ मा भएको िमलाप मा आउँदै गदा रसवु ागढी नाकामा सरु ाथ खिटएका
उि लिखत १० िफटको बाटो छोड् ने भ ने कुराको हरी टोलीले मेरो झोला तथा शरीर चेकजाँच गदा
पु ् याइँ हन आएको देिखयो । तसथ सो न. नं. ५ र मेरो शरीरको क मरमा बाँधी याएको लागु औषध
६ को ज गा सावजिनक डगरको भ ने देिखएको र सो खैरो हेरोइन ( ाउन सगु र) फे ला पारेको हो भनी
ज गाबाट वादीसमेतको आवतजावत गन िनकास बाटो अनस
ु धानको ममा बयान गरेको र सोहीअनस
ु ारको
रहेको भ ने देिखने ।
बयान अदालतमा समेत गरेको देिख छ । िमित
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२०६९।९।२७ मा खडा ग रएको बरामदी मचु ु कामा देिखँदा सदर हने ।
चीन र नेपाल िसमानामा अवि थत हरी चेक पो टले इजलास अिधकृत: िदपे नाथ योगी
चेकजाँच गन ममा चीनबाट नेपालतफ आउँदै गरेका क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
िज ला रसवु ा थमु न गा.िव.स ९ घर भएका अं.वष ३१ इित संवत् २०७५ साल माघ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
को तार तामाङको शरीर खानतलासी गदा िज ला
शासन कायालय, रसवु ाबाट जारी भएको २४९५
इजलास नं. १३
न बरको तार तामाङको नाममा लेिखएको नेपाल चीन
सीमा वेश अनमु ितप फे ला परेको, िनजको क मरमा
१
पेटी जसरी बाँिधएको कालो रंगको सेतो िसतारा मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ट कने सलिभ ह रयो रंगको पोिलिथन झोलामा ी ड बरबहादरु शाही, ०७४-WO-०८१०,
पोको पारी लक
ु ाई िछपाई याइरहेको खैरो रंगको लागु उ ेषण, छ बहादुर ठकु ला िव. लोक सेवा आयोग,
औषध खैरो िहरोइन ज तो देिखने धल
ु ो त काल तौल अनामनगरसमेत
गदा ४५० ाम बरामद भएको पाइ छ । उ बरामदी
यथ म येको लोक सेवा आयोग,
मचु ु कामा िनज तार तामाङसमेत रोहबरमा बसी पि चमा चल
े ीय िनदशनालय, पोखराको
सही गरेको िमिसलबाट देिख छ भने उ प रमाणमा च.नं.१९१ िमित २०७४।७।३० को पदपूितस ब धी
उि लिखत लागु औषध तार तामाङको शरीर प ानस
ु ार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
खानतलासी गदा िछपाई याइरहेको अव थामा खैरो ७क बमोिजम र पदपूित गन योजनाथ र
हेरोइन ज तो देिखने धल
ु ो बरामद भएको िठक साँचो पदको माग फाराम भरी पठाउन सबै िज ला शासन
हो भनी िनमा नबु ु तमाङ, स डुप तमाङ, फुपु लामा र कायालयलाई प रप ग रएबमोिजम िज ला शासन
छोवाङ तामाङसमेतले खल
ु ाई लेखाइिदएको देिखने । कायालय, नवलपरासी (बदघाट-सु ता पि चम) को
अत: उि लिखत आधार माण र च.नं.४३६६ िमित २०७४।८।८ तथा नापी कायालय,
कारणसमेतबाट पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग नवलपरासी (बदघाट-सु ता पि चम) को च.नं.४८५
माग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु को कसरु दार िमित २०७४।९।२ को प ानस
ु ार उ नापी
ठहर गरी सजायसमेत गन गरेको सु अदालतको कायालयमा र रहेको कमचारीको पदपूित गनका
फै सलालाई सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालतको लािग पदको नाम तथा दरब दी उ लेख गरी मागको
फै सला मनािसब नै देिखयो । तसथ, पनु रावेदन आकृित फाराम भरी लोक सेवा आयोग पि चमा चल
अदालत पाटनबाट पनु रावेदक / ितवादी तार े ीय िनदशनालय, पोखरा का क मा पठाइएको
तामाङको हकमा सु रसवु ा िज ला अदालतबाट देिख छ । सो आधारमा नै नवलपरासी (बदघाट-सु ता
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु मा पि चम) िज ला ि थत े ीय, अ चल िज ला तथा
कसरु दार ठहर गरी सजाय गन गरेको फै सलालाई सदर इलाकाि थत कायालयह मा कायरत रा.प.अनं.
गरी िमित २०७१।११।१९ मा भएको फै सला िमलेको ि तीय ेणीका स बि धत सेवा, समूहका कमचारीह
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बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हने गरी लोक नदेिखँदा िनज िवप ीह को बढुवा दरखा त फाराम
सेवा आयोग पि चमा चल े ीय िनदशनालय, वीकार गरेको काय तथा िमित २०७४।१२।९ को
पोखराबाट िमित २०७४।१०।२४ मा बढुवा सूचना नं. संघीय मािमला तथा सामा य शासन म ालयको
४७४।०७४-०७५ बाट ये ता र कायस पादनतफ प ाचार, कामकारबाही तथा त स ब धमा लोक सेवा
-३ िसट, बढुवा सूचना नं. ५८२।०७४-०७५ बाट आयोगको िनणय तथा प एवम् लोक सेवा आयोग
काय मतातफ -२ िसट सभ क पदपूितका लािग पि चमा चल े ीय िनदशनालय पोखराको िमित
दरखा त आ ान ग रएको देिखने ।
२०७४।१२।१६ को प कानूनस मत मा न निम ने
सािबकमा नवलपरासी िज ला एउटै भए हँदा उ ेषणको आदेशले उ कामकारबाही िनणयह
पिन नेपालको संिवधानको अनस
ु ूची-४ ले सािबक बदर ग रिदएको छ । अब नवलपरासी बदघाट-सु ता
नवलपरासीलाई देश नं.४ अ तगत रहने गरी पि चमको कमचारीलाई मा उि लिखत िव ापन
नवलपरासी (बदघाट-सु ता पूव) र देश नं. ५ सूचनाअ तगत सभ कको उ र पदमा स भा य
अ तगत रहने गरी नवलपरासी (बदघाट-सु ता पि चम) उ मेदवार कायम गरी बढुवास ब धी अ कामकारबाही
भनी छु ाछु ै िज लाको मा यता िदएकोमा िववाद अगािड बढाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
देिखन आएन । उपयु संवैधािनक मा यताबमोिजम आदेश जारी हने ।
छु ाछु ै िज लाको अि त व जनाउने गरी सो दईु वटै इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
िज लाह मा सरकारी कायालय तथा थानीय क यटु रः मि जता ढुंगाना
िनकायसमेतका स पूण कायालयह अलगअलग इित संवत् २०७५ साल पस
ु २५ गते रोज ४ शभु म् ।
थािपत भइसके को अव था देिख छ । िनजामती
२
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७६ को उपिनयम मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
(१) ख ड (ख) को उपख ड (२) मा र राजप सु मालता माथेमा, ०७२-CI-०६१०, साझा िनमाण
अनंिकत थम ेणीको पदका लािग सो िज ला गरेको फलामे गेट भ काइ पाउँ, स झना ेमी िव.
ि थत स बि धत सेवा समूह वा उपसमूहका सबै िव राम सुवालसमेत
कायालयह मा सेवा अविध पगु ेका एक ेणीमिु नका
पनु रावेदक वादीले दाबी गरेको न.नं.८ को
कमचारीह मा बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार िववािदत बाटो िववािदत फलामे गेटको सामाना तरमा
हन पाउने प कानूनी यव थासमेत रहेको पाइने । रहेको अव था छै न भने यथ ितवादीह को
तसथ िववेिचत संिवधानको अनस
ु ूची-४ को आ नो िक.नं. २०५० र २०५१ मा सो न.नं. ८ को
ावधान, िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७६(१) ज गासमेत पन गरी क पाउ ड वालसमेत लगाएको
(ख)(२) को कानूनी यव था र लोक सेवा आयोगबाट अव था छ । आ नो क पाउ ड वाल लगाएको
िमित २०७४।१०।२४ मा कािशत सूचनाको ज गािभ बाट खु ला पमा ते ो यि लाई आउन
प र े यमा िवप ीह दीपक पि डत र पिव ा पौडेल जानको लािग बाटो िदएको होला भ ने अनमु ानस म पिन
नवलपरासी बदघाट-सु तापूवका कमचारी भई गन सिकने अव था हँदैन, जबिक पनु रावेदक वादीको
उि लिखत र पदमा स भा य उ मेदवार ब न स ने न.नं.२ मा रहेको िक.नं.२०४९ को उ रतफ न.नं.१
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को लािनङको बाटो जोिडएको देिख छ । िनजका फै सला उ टी गरी वादीको दाबी नपु ने गरी पनु रावेदन
परदाता ल मी े ले समेत बाटोको म जरु नामा अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेको नै देिखँदा
कागज स ब धमा अनिभ ता य गद उ रतफकै सदर हने ।
बाटो देखाई ज गा बेचेको भनी कागज गरी िदएबाट पिन इजलास अिधकृतः रामाका त यादव
वादीले दि णतफ २ िक ा परदेिखको बाटो पाउनु पन क यटु र: मि जता ढुंगाना
भ ने दाबी िम दो देिखएन । सावजिनक बाटोले छोएको इित संवत् २०७६ साल वैशाख २० गते रोज ६ शभु म् ।
ज गामा आउन जानको लािग यथ ितवादीह को
िनजी ज गाबाट म जरु नामा कागज गरी बाटो िदएको
इजलास नं. १४
भ ने कुरा प यारलायक नहनक
ु ा साथै तकसङ् गत पिन
नदेिखने ।
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
माण ऐन, २०३१ को दफा -२६ अनस
ु ार पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१५११, कत य
देवानी मु ामा आ नो दाबी मािणत गन भार वादीको यान, नेपाल सरकार िव. राजाराम ितवारी
ह छ । दफा -२८ ले कुनै खास कुरा मािणत गन
ितवादी राजाराम ितवारीलाई सफाइ
भार कुनै नेपाल कानूनमा यव था भएकोमा बाहेक िदएउपर परेको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
य तो कुरा मािणत गन भार सो कुराको अि त व िजिकरतफ हेदा, ितवादी राजाराम ितवारी
अदालतलाई िव ास िदलाउन चाहने यि मािथ नै ितवादीम येका सीता लािमछानेसगँ यौन स पक
ह छ । दफा -३५ ले िलखतको माणको हकमा कुनै भएको त यमा सािबत रहे पिन अिधकार ा अिधकारी
िलखत वा िलखतमा उ लेख भएको कुरा सो िलखत र अदालतसमेत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
नै पेस गरी मािणत गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था देिख छ । िनजले सीता लािमछानेलाई ब चा फा न
रहेको देिख छ । स पि स ब धी अिधकारको िवषयमा वा मान आदेश िदएको वा सघाएको भ ने िमिसलबाट
िलखत माणलाई नै सव म माणको पमा देिखँदनै । वारदात थलमा ितवादी उपि थत
हण ग र छ । िक.नं.२०५१ को ज गाको कानूनी रहेको भ ने पिन िमिसलबाट देिखँदैन । सह ितवादी
हक ा यि वा तिवक ज गाका वामीले आ नो सीता लािमछानेले मौका र अदालतको बयानमा यी
ज गाबाट कुनै बाटो िदने गरी कुनै सत ब देजको ितवादीको वारदातमा संल नता रहेको भनी भनेको
कागज घरसारमा पिन नगरेको र सो कुरालाई इ कार नपाइने ।
गदागदको अव थामा उनाउ ते ो यि जसलाई उ
ितवादी आफू माइ ो बसको चालक भएको
िक.नं.२०५१ को बारेमा के ही िलखत गन बाटो िदने नारायणगढमा पटकपटक सह ितवादीसँग शारी रक
निदने हकदैया नै छै न, य तो यि ले आ नो ज गा स पक भएको र गाडी दघु टनापिछ आफू काठमाड मा
िक.नं.२०४९ राजीनामा कागजमा िक.नं.२०५१ को रहेको भनी बयानमा खल
ु ाएको अव था छ । ब चा
ज गामा बाटोको सत ब देजको बेहोरा कै िफयत महलमा ज मेपिछ मानु पिन नभनेको र वारदात थलमा
ले दैमा यसले कानूनी वैधता ा गन नस ने ।
ितवादी उपि थत भएकोसमेत देिखँदैन । ितवादीको
अतः सु भ परु िज ला अदालतको करणी लेनदेनबाट गभ रहेकै कारण ब चा मान कायमा
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यी पिन संल न िथए भनी अनमु ान र शङ् काकै भरमा आन दकुमार अिधकारीको छापसँग मेल खा छ,
सजाय गनु यायोिचत नदेिखने ।
सोबाट ितवादीह को िमलेमतोमा न कली भरपाई
अिभयोग लगाएर मा हँदनै । अिभयोग पिु
बनाई सो भरपाईको आधारमा .३,३२,८००।- पैयाँ
हने माणसमेत संल न रहनपु छ । ितवादी राजाराम अिनयिमत तवरले भु ानी िलई िदई खाई मासेको भ ने
ितवारीउपर लगाएको कसरु फौजदारी कृितको आरोपका स दभमा हेदा िनज ितवादीले सिहछाप
भएको र जसले अपराध गछ यसले मा आपरािधक गरी रकम िहनािमना गरेको भिनएका भरपाईमा उ लेख
दािय व हण गनपछ
भ ने फौजदारी यायको भएका यि ह म ये गंगीमाया तामाङनी, िललामाया
ु
िस ा त रहेको स दभमा ितवादी र सह ितवादी किमनी, उिमला िमजार, किवता कुमारी महरा, आरती
सीता लािमछानेिबचको सहमितपूण करणी लेनदेनबाट कुमारी, यगु ेश शंकर, अजय सदा, िजतनारायण दास,
िशशक
ु ो ज म भएको भए पिन िशशल
ु ाई मान मराउनमा िवमल िघतानी, देिवका िव कमा, स तोषकुमार सदा,
यी ितवादीको सहयोग, संल नता, सहभािगता रहेको बिवताकुमार सदा, िदिलपकुमार सदा, कृ णकुमारी
भ ने िमिसल संल न माणबाट पिु भएको नदेिखँदा सदा, च ाकुमारी महरा, दशनबहादरु चाल, िमतेस
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत सदा, मिनका िव कमासमेतका यि ह लाई बु ने
हन नसिकने ।
भनी िवशेष अदालतबाट भएको िमित २०७१।९।३०
अत: िववेिचत आधार र माणबाट ितवादी को आदेशानस
ु ार मिनका िव कमाको आमा रािधका
राजाराम ितवारीको हकमा सफाइ हने गरी भएको िव कमा, िमतेश सदाको आमा परिमलादेवी सदा,
सु फै सलालाई नै मनािसब ठह याएको पनु रावेदन स तोष सदाको आमा ी वतीदेवी सदा, िवमल
अदालत हेट डाको िमित २०७१।९।१४ को फै सला धतानीको आमा स झना धतानी, आसाकुमारीको
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आमा जागे रीदेवी सदा, िललामाया कमेनी,
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
दशनबहादरु को बाबु कणबहादरु िव कमा, देवीकाको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
बाबु देवबहादरु िव कमा, िजत नारायणको आमा
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभु म् । उिमलादेवी दास, गंगीमाया तामाङनीसमेत िवशेष
अदालतमा उपि थत भई सामािजक सरु ासमेतका
इजलास नं. १६
आफूह ले गा.िव.स. बाट पाउनु पन भ ा रकम बझ
ु ी
आफूह ले नै भरपाइमा सिहछाप ग रिदएको हो ।
१
गा.िव.स. बाट सो अविधमा पाउनु पन स पूण रकम
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी पाएको छ भ ने बकप ग रिदएको देिख छ । उ
बमकुमार े , ०७२-CR-०२३७, ाचार, नेपाल बकप बेहोराबाट सामािजक सु ा भ ा दु पयोग
सरकार िव. रमेश राजलवटसमेत
भएको भ ने अिभयोग दाबी खि डत हन पगु ेको पाइने ।
य भूिम गा.िव.स. को सामािजक सरु ा
सामािजक सरु ा भ ा नपाउनु पनम येका
भ ा िवतरण भएको भरपाईम ये ९६ जना यि को यी यी यि ह को नाममा भ ा िनकाली भरपाई खडा
भरपाईमा परेको या चे सिहछापसँग ितवादीम येका ग रएको छ भ ने रहेको छै न । कुन कुन यि ह ले
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पाउनु पन सामािजक सरु ा भ ा पाउन सके का छै नन् लि त यि ले सहज पले पाउन् भनी गा.िव.स.
भ ने िकटानी देिखँदैन । ती भ ा नपाउने यि ह को िभ का िविभ न सावजिनक थानमा गई िवतरण गनु
नाममा समेत भ ा िनकाली िकत भरपाई खडा गरी र भ ाबापतको रकम गा.िव.स.कै कमचारी ािविधक
ितवादीह ले खाए मासेको भनी अनस
ु धान भएको सहायकलाई पे क िदनल
ु ाई मा कानूनिवपरीतको
पिन पाइँदैन । िवशेष अदालतबाट भ ा बु नेको काय भ न िमलेन । य तै ितवादीह को बयानबाट
सिहछाप फरक परेको भिनएका यि ह म येकै लि त यि आफै ँ आई बु न नस ने भएमा िनजको
यि ह लाई बु ने आदेश भई ती यि ह ले समेत एकाघरको यि लाई बझ
ु ाई रकम बझ
ु ेको भरपाईमा
अदालत उपि थत भई आफूले पाउनु पन भ ा सही गराउने गरेको भ ने बेहोरा उ लेख छ । भरपाईमा
रकम एकाघरका यि ले बझ
ु ी भरपाई गरी भ ा ितवादी आन दकुमारको या चे छापसँग िभड् ने
रकम बझ
ु ेको सिहछाप गरीिदएको भनी बकप गरी भिनएका यि ह लाई बु दा आफूले पाउनु पन भ ा
िदएको पाइ छ । मैले सामािजक सरु ा भ ाबापतको रकम पाएको भनी बकप ग रिदएबाट ितवादीह ले
रकम पाएको छै न, मेरो नामको रकम िनकाली िकत िमलेमतो गरी रकम िलई खाई मासेको भ ने अिभयोग
सिहछाप गरी अक यि ले बझ
ु ेको भ ने स ब धमा दाबीअनु पको कसरु थािपत हन सके को नपाइने ।
कुनै उजरु ी परेको कुरासमेत िमिसल माणबाट देिखन
तसथ, उि लिखत त य तथा आधार
आउँदैन । उि लिखत त यबाट भ ा रकम लि त कारणबाट ितवादीह रमेशबहादरु राजलवट र
यि ले बाहेक अ य यि ले पाएको भ ने िमिसल आन दकुमार अिधकारीको अनस
ु धानको ममा
संल न माणबाट देिखन नआई लि त यि ले नै र अदालतमा भएको बयान तथा भ ा पाउने
पाएको देिखन आउने ।
यि ह लाई अनस
ु धानको ममा नबिु झएको र भ ा
धनषु ा िज ला य भूिम गा.िव.स. सिचव पाउने यि ह ले भ ा नपाएको भनी उजरु ी िदएको
रमेशबहादरु राजलवटले आ.व. २०६८ देिख २०६९ नदेिखएको र िववािदत भरपाईम येका गंगामाया
असारस मको सामािजक सरु ा भ ाबापत गा.िव.स. तामाङसमेतलाई अदालतबाट बु दा आफूले
बाट ज मा .२९,१५,०००।- पे क िलई सोम ये भ ाबापतको रकम ा गरेको बेहोरा वीकार
सामािजक सरु ा भ ाका िविभ न शीषकह म ये गरी िदएसमेतका िमिसल संल न कागजातबाट यी
जे
नाग रक भ ामा
.११,४०,०००।– ितवादीह अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार
एकल मिहलामा .८,९२,०००।- लोपो मख
नदेिखँदा यी ितवादीह रमेशबहादरु राजलवट
ु
आिदवासीमा .४०,०००।- अपाङ् गमा १५,५००।- र आन दकुमार अिधकारीले अिभयोग दाबीबाट
लि त बालबािलकामा .८,२५,६००।- गरी सफाइ पाउने ठह याई िवशेष अदालतबाट िमित
ज मा २९,१३,२०० भ ा िवतरण गरी बाँक २०७१।१२।४ को फै सला याय र कानूनसङ् गत नै
.१,८००।- बक दािखला गरी पे क फ य ट गरेको देिखँदा सदर हने ।
देिख छ । सो भ ा िवतरणको काय गा.िव.स. कायालय, इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
िव ालय तथा सावजिनक थानमा बसी भएको भ ने क यटु र: देिवना खितवडा
ितवादीह को बयानबाट देिख छ । उ भ ा रकम इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज ४ शभु म् ।
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२
राजदूतावासले पिन उ सम या समाधान गन
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी कुटनीितक यास गरेको भ ने देिख छ । नोभे बर ४
बमकुमार े , ०७२-WO-०२९०, उ ेषण, डा. मा वीजर या डको जेनेभामा संयु रा संघको
च का त वालीसमेत िव. मि प रषद् धानम ी मानव अिधकार प रषदक
् ो िव व यापी आविधक
तथा मि प रषदक
स मेलनमा पररा म ीले नेपाल र भारतका नाकामा
् ो कायालयसमेत
नेपाल तथा भारतको सीमा नाकाह मा उ प न प रि थितका कारण उ प न भएको संकट
िमित २०७२ सालमा भएका अवरोधका कारण र यसबाट मानव अिधकारको उपभोगमा परेको
इ धनलगायतका अ याव यक व तहु को आपूित असरका बारेमा अ तराि य समदु ायलाई जानकारी
भािवत भई मानवीय संकट उ प न भएकोमा िववाद गराएको भ ने िलिखत जवाफबाट देिख छ । यसका
देिखँदैन । नेपाल भारतिबचका सबै नाका कुनै पिन साथै नेपाल सरकारबाट िमित २०७२।७।२ मा भएको
अवरोध िबना २४ सै घ टा खु ला रही व तु तथा िनणयमा िनजी े समेतले िवदेशबाट पे ोिलयम
सामानको आवत जावत िनबाध पमा स चालन पदाथ ख रद तथा पैठारी गरी याउन पाउने गरी
हनपु नमा पिन िववाद देिखँदैन । लामो समयस मको खु ला गरेकोसमेत देिख छ । सोही िनणयमा िनजी
अघोिषत नाकाब दीले ते ो मल
ु क
ु र भारतबाट े ले पे ोिलयम पदाथ पैठारी गरी िब िवतरण
नेपाल आउने व तु तथा सामानह मा अवरोध भएमा गदा नेपाल गणु तर तथा नापतौल िवभागले तोके को
नाग रकह को स मानपूवक बाँ न पाउने हक कुि ठत गणु तर कायम गनपन
ु तथा वािण य तथा आपूित
हन जा छ । सीमा े मा रहेका भ सार नाकाह ब द यव थापन िवभागले अ य िनकायसँग सम वय गरी
हँदा दैिनक जीवनयापन अित पीडादायी हनेमा पिन उ पे ोिलयम पदाथको मू यको अनगु मन गन काय
कुनै िववाद नदेिखने ।
ग रएको भ ने िलिखत जवाफबाट देिखएको अव था
नेपालको संिवधानको धारा १६(१) ले हँदा िनवेदकले उठाएज तो रा यले कुनै िज मेवारी
मािनसले स मानपूवक बाँ न पाउने हक सिु नि चत पूरा नै नगरी स मानपूवक बाँ न पाउने अिधकारमा
गरेको छ । नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी आघात पु याएको अव था भने देिखँदैन । रा यले
रा संघीय अनबु ध (ICCPR), १९६६ को धारा आ नो ोत र साधनले याएस म जनताको मौिलक
६ ले मािनसको बाँ न पाउने अिधकारलाई कानूनले हकको संर ण गन यासरत रहेको देिखने ।
संरि त गनपन
नेपाल र भारतिबच सन् २००९ मा भएको
ु र रा यको दािय व िनधारण गरेको
छ । कितपय अव थामा रा यको यव थापक य यापार सि धले नेपाल भारतका २७ वटा नाका
शैली र मता पिन मौिलक हकको याभूितका िनबाध पमा योग गन पाउने नै देिख छ । यी य तै
लािग िनणायक हन स छन् । नेपालको संिवधान र िविभ न ि प ीय र बहप ीय सि धले नेपाललाई
जारी भइसके पिछ नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समु स म िबना रोकटोक पु न र फकन पाउने अिधकार
वाता गन नेपाल सरकारले िमित २०७२।६।२२ मा सिु नि चत नै गरेको छ । सि धको प रपालन भयो वा
पररा म ीको संयोजक वमा वाता टोली गठन भएन भ ने िवषय दईु देशको सहमितमा हने िवषय हो ।
गरी भारत पठाएको देिख छ । भारति थत नेपाली हाल आएर दवु ै देशका स ब ध िनकायह को पहलबाट
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सम याको समाधान भई हाल सबैजसो नाका खु ला अ तराि य कानूनको ावधानलाई काया वयन गदा
भई िनयिमत पमा सामान िनकासी र पैठारी भई मल
ु क
ु को संवैधािनक यव था, स बि धत कानूनका
जनजीवन सामा य ब दै गैरहेको पाइने ।
यव थाह तथा अ य अ तराि य कानूनका
तसथ नेपालको संिवधान जारी भएपिछ सीमा यव थाह र यसबाट पन असरह लाई अ ययन
नाकामा भएको ब दका कारण जनजीवनमा परेको नगरी एकाङ् गी पमा काया वयन हन गएमा य तो
असरले स मानपूवक बाँ न पाउने हकमा आघात काया वयन पूण नहने स भावनासमेत रहन स छ ।
परेकोले सो नाका खल
अ तराि य
ु ाई जनजीवन सामा य बनाउन यसैले िनवेदकह ले उ लेख गनभएको
ु
पहल गरी भारत सरकारसँग भएका िविभ न सि धह
कानूनको ावधानलगायत तथा यसलाई काया वयन
पनु मू याङ् कन गनु भनी परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने गदा मल
ु क
ु को संवैधािनक यव था तथा स बि धत
उ लेख गरेकोमा सो नाकाब दी फुकुवा भई जनजीवन कानूनका यव थाह मा पन असरसमेतको यापक
सामा य भइरहेकोले यितका लामो समयपिछ आएर अ ययन हनका साथै यससँग स बि धत िविभ न
प कानूनको उ लङ् घन भएको भ ने अव थाको प ह सँग छलफल तथा िवचार िवमश हनपन तथा
अभावमा उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु औिच य दईु रा िबचको सि ध स झौता काया वयन गन
नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
तथा पालन गन गराउनेतफ िवशेष चासो राखी रा य
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहरे नाग रकह को सव म िहत सिु वधालाई नजरअ दाज
तापिन िनवदेकले उठाएको िवषयव तु नेपाल नगरी पालन गन र गराउनेतफ यान आकृ हनपु न
र भारतसँगको पारवहनसँग स बि धत भएकाले देिख छ । बेला बेलामा एउटै सम याबाट िपरोिलनु पन
सो िवषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले नजर दख
ु द िनयितको अ य ग रनु पनतफ िवशेष चासो र
अ दाज गन िम दैन । नेपालीको जनजीवन नै अय तै चनाखो रहनु पन कुरातफ यान िदनपु न ह छ । य तो
भािवत बनाउने खालको स दभमा सोको आव यक अ ययन, छलफल एवम् िवचार िवमशबाट आव यक
ब दोब तको लािग रा यका सरोकारवाला येक र उपयु कानून बनाउने िज मेवारी िवधाियकाको
अङ् ग संवेदनशील हनैपछ । य तै आफूसमेत प भएकोले नाकाब दीबाट नेपालको संिवधानको धारा
बनेको अ तराि य महासि धह ले िसजना गरेको ४, ५, १६, ४४ द मौिलक हकको उ लङ् घन हने
राि य दािय वबाट पिन रा य पछािड हट् न िम दैन । हँदा दवु ै प रा ह ले पालना गनपन
ु अ तराि य
सि धको प भई सहमित जनाएका अ तराि य सि ध मा यताबमोिजम यापारसँग स बि धत बहप ीय तथा
स झौताबाट िसिजत दािय व स य मल
ु क
ु ह ले पालना ि प ीय स झौताह को प रपालना र पनु रावलोकन
र काया वयन गदछन् भ ने अपे ा हनु वाभािवक स ब धमा आव यक यव था गनु भनी िवप ीह को
छ । आफूले समेत सहमित जनाएका अ तराि य नाममा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
सि ध स झौतालाई मल
ु क
ु को आव यकता, इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
उपल ध ोत, साधन र मताअनस
ु ार मशः क यटु र: ेमबहादरु थापा
काया वयन हनपु छ भ ने कुरामा िववाद हन स दैन । इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
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ितवादी सवु ास काक को संल नता रहेको त य पिु
इजलास नं. १७
हन आएको पाइने ।
यथ ितवादीउपर जाहेरवालाह को
१
जाहेरी परेको िमिसल संल न कागज माणबाट
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी ड बरबहादरु देिखँदनै । ितवादी सवु ास काक ले वैदेिशक रोजगारमा
शाही, ०७०-CR-०७८९, वैदेिशक रोजगार कसरु , पठाइिदने भनी जाहेरवालाह बाट रकम माग गरेको वा
नेपाल सरकार िव. सुवास काक
रकम िलएको भनी जाहेरवालाह ले भ न सके कोसमेत
जाहेरवालाह महे
रमाल, राजन पाइँदैन । जाहेरवालाह लाई ितवादी सवु ास काक ले
भो जन, िगताबहादरु थापा, ई वर े , कृ ण नेपालबाट भारतस म पु याई परु नकुमार खड् कालाई
थापासमेतले अनस
ु धान अिधकृतसम कागज भेट गराइिदएको भनी जाहेरवालाह ले कागज
गदा िमित २०६६।१०।२९ गते हेट डाबाट सवु ास ग रिदएकोस म देिखँदा यी यथ ितवादीलाई समेत
काक ले दि ण अि का लैजान भनी िबहान र सौल अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
हँदै भारतको मजफरपरु पु याएपिछ भोिलप ट िबहान नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
६ बजेको ेनबाट २४ घ टाको या ापिछ िद ली नसिकने ।
पु याई कोरलवाश भ ने ठाउँमा मोिहनी यालेश
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट यी
होटलमा १५ िदन राखी िद लीबाट महँगो पन भयो ितवादी सवु ास काक आफै ँ ले आरोिपत कसरु गरेको
भनी ४ जनाको पासपोटमा िभषा लगाई पैसा मागेकाले नभई सहयोगीको भूिमकास म िनवाह गरेको देिखँदा
रकम िलई हामीह लाई मु बई पु याई ान रोडको िनजलाई दाबीको कसरु को मितयारस म कायम गरी
संगम गे हाउसमा राखी परु नले वैदेिशक रोजगारमा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ बमोिजम
दि ण अि का जान े िडट काडबाट रकम बझ
ु ाई मु य ितवादीलाई भएको सजायको आधा सजाय २
हवाई जहाजको िटकट हामीलाई िदएकोमा उड् न (दईु ) वष कै द र .१,७५,०००।- (एक लाख पचह र
नपाई एयरपोटबाट फकाएकोमा पिछ एक िदन हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठह याई वैदेिशक रोजगार
ढलकबहादरु , स तोष पौडेल र अक िदन महे र यायािधकरणबाट िमित २०७०।२।५ मा भएको
सरु ज थापा दि ण अि काको लािग उडेकोमा के या फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पगु ेपिछ एयरपोटबाट बािहर िनकाली होटलमा लामो इजलास अिधकृत: िवकास े
समयस म राखी काम िदन नसक अलप पारी इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २७ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादीह स पकिवहीन भएकोले घरप रवारबाट
२
रकम मगाई मु बई हँदै नेपाल फिकएको भनी पथृ क मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी ड बरबहादुर
पथृ क एकै बेहोरा िमलानको कागज ग रिदएको शाही, ०७०-CR-१५०६, वैदेिशक रोजगार ठगी,
देिख छ । उि लिखत जाहेरवालाह ले ग रिदएको भालु शेपा िव. नेपाल सरकार
कागज र सहअिभयु परु नकुमार खड् काको बयान
अनस
ु धान अिधकृतसम आरोिपत कसरु मा
कागजबाट समेत आरोिपत कसरु मा यी यथ सािबती भई बयान गरेपिन यायािधकरणसम यी
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ितवादीले बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जाहेरवालीबाट पेस भएको िलखत कागज करकापले इजलास अिधकृत: िवकास े
गराएको हो भनी बयान गरेको देिख छ । जबरज ती इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २७ गते रोज ४ शभु म् ।
कागज गराएकोमा फुसद भएपिछ य तो कागज
बदर गराउन ऐनका यादिभ स बि धत िनकायमा
एकल इजलास
नािलस गनपनमा
नािलस गरी उ कागज बदर
ु
गराउने याससमेत यी ितवादीले गरेको िमिसलबाट मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई, ०७४-WOदेिखन आएन । माण ऐन, २०३१ को दफा २७ ०५०२, उ ेषण, ऋिषके श गौली िव. भौितक पूवाधार
बमोिजम आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउनु पन िजिकर तथा यातायात म ालय, िसंहदरबारसमेत
ितवादीले िलएमा सो कुराको माण पु याउने भार िनज
कानूनी
को िन पणमा असाधारण
ितवादीकै हने देिख छ । ततु मु ामा जाहेरवालीले अिधकार े को योग गदा संिवधानले िनिद गरेका
पेस गरेको िलखत कागज करकापबाट गराएको भ ने कुराह को अधीनमा रही गनपछ
ु । अ य वैकि पक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर भएकोमा आ नो उपचारको यव था नभएको वा भए पिन य तो उपचार
पनु रावेदन िजिकर मािणत हने कुनै िकिसमको वत
अ भावकारी वा भावहीन देिखएको अव थामा
माण यी पनु रावेदक ितवादीले गज
ु ान सके को देिखन मा ै कानूनी िववादको िन पणका लािग असाधारण
नआएको अव थामा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ अिधकार े आकिषत हने हो । सव च अदालतलाई
भ ने िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब दान ग रएको असाधारण अिधकार े को योग
नदेिखने ।
मातहत अदालत, िवचाराधीन रहेका मु ाह को
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट यी कारबाहीमा भए गरेका आदेश जाँच गरी पनु रावेदनमा
ितवादी भालु शेपाले जाहेरवालीका आफ तह बाट ज तो गरी िनणय गनका लािग योग हन स दैन ।
वैदेिशक रोजगारका लािग िवदेश दबु ई पठाई िद छु मातहत अदालतमा िवचाराधीन मु ाह मा साधारण
भनी िनजह बाट रकम िलई वैदिे शक रोजगारका लािग अिधकार े हण गरी यायको रोहबाट इ साफ
िवदेश दबु ई नपठाई िलएको रकम पिन िफता नगरी गन स बि धत अदालत वा याियक िनकाय वाय
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ रहेका ह छन् । य तो िवचाराधीन मु ालाई असर पन
िवपरीतको कसरु गरेको त य पिु हन आएको देिखँदा गरी असाधारण अिधकार े को हण गरी दायर हन
िनज ितवादीलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम १ आएको रट े ािधकारबाट बो नु यायसङ् गत हन
वष ६ मिहना कै द र .१,५०,०००।– ज रवाना हने नस ने ।
र जाहेरवालीले िलखतबमोिजम .५,७०,०००।– र
बोलप वीकृत गन काय करारीय कृितको
सोको ५०% ले हने हजानाबापत .२,८५,०००।– देवानी ि या हो । करारस ब धी कानून र चिलत
समेत गरी ज मा .८,५५,०००।– ितवादी भालु कानूनबमोिजम हने कारबाहीलाई वाभािवक पमा
शेपाबाट भरी पाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार पूरा हन िदनपु न ह छ । जसको जे अिधकार हो
यायािधकरणबाट िमित २०६८।११।१५ मा भएको उसलाई आ नो अिधकार वत पमा योग गन
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िदनपु छ । अनिु चत ह त ेप गन काय वयम् पिन दवु ै ठाउँमा िनवेदन िदन पाउने अव थामा एउटा
अनिु चत हन जा छ । सव च अदालत िनयमावली, अदालतको अिधकार े वीकार ग रसके पिछ पनु ः
२०७४ को िनयम ४३ मा िनवेदकले िनवेदनमा उ च र यसको िवक प खो न िम ने कानून र यायसङ् गत
िज ला अदालतसमेतको समाना तर अिधकार े मा पिन देिखँदनै । यस अव थामा ततु िनवेदनको
पन िवषयमा ती अदालतह मा कुनै िनवेदन िदएको िवषयिभ वेश गरी कारबाही र सनु वु ाई गनपन
ु
वा कानूनी कारबाही चलाएको छै न भ ने बेहोरा प नदेिखएकाले सव च अदालत िनयमावली, २०७४
पमा खल
ु ाउनु पन भनी समाना तर अिधकार े को को िनयम ४६ बमोिजम िवप ीह का नाममा कारण
दोहोरो योग नहने सिु नि त ग रएको छ । यी िनवेदकले देखाउ आदेश जारी गनु नपन ।
काठमाड िज ला अदालतको आदेशउपर पिहला
अतः उपयु आधार र कारणह बाट यस
उ च अदालतमाा अ.बं. १७ नं. अ तगत िनवेदन िलई अदालत यी िनवेदकको रट िनवेदन नै दता हन नस ने
गएको र तत्प ात रट िनवेदन िदई यहाँबाट अ त रम हँदा अ य कुराह तफ िवचार ग ररहनु परेन । ततु
आदेश नभएपिछ पनु ः सोही िवषयमा यस अदालतको रट िनवेदन खारेज हने ।
असाधारण अिधकार े योग गन ततु िनवेदन इजलास अिधकृत : िबमला पौडेल
िदन आएको देिख छ । एकै कृितका मु ा उ च र क यटु र: मि जता ढुंगाना
सव च अदालतमा एकसाथ समाना तर पमा दायर इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
हन स दैनन् । िनवेदकले उ च वा सव च अदालत
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