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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६८-CI-०७९५, िलखत दता बदर,
िमना महजनसमेत िव. बटु साद गौतमसमेत
वादीह र िनर जनकुमार गौतम अंिशयार
भएकोमा िववाद देिखँदनै । वादीह ले अंश पाइसके को
भ ने िनज ितवादीह को िजिकर रहेको पिन
देिखँदनै । अंशब डा भइसके को कुनै माण ितवादी
प बाट पेस हन आएको पाइँदैन । िनर जनकुमारले
सो ज गा िनजी आजनबाट ख रद गरेको भ ने पिन
देिखँदनै । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९(१) र (२)
को यव थाले ितवादीले आफूखस
ु गन पाउने
स पि रहेको पिन देिखँदैन । अंशब डाको १९(२) को
अव थाको िजिकर ितवादी प ले िलए पिन वयम्
ितवादी िनर जनकुमारले सो िजिकर िलइ ितउ र
लगाएको अव था छै न भने सो अव था रहेको भ ने
ज गा ख रदकता ितवादी पनु रावेदक प ले देखाउन
सके को पिन छै न । ितवादी िनर जनकुमारको
एकलौटी हक ला ने स पि रहेको भ ने पिु
नभइरहेको अव थामा य तो स पि मा आ नै आमा
बाबस
ु मेतको हक ला दैन भ नु कानूनस मत नहने ।
ज गाधनी िन जनकुमार गौतमले िक ा
नं. ३०२ को ज गा ितवादी अमृता शा यलाई
रिज ेसन नं.२०६७ बाट िमित २०६१/०५/०९ मा
िलखत पा रत गदा एकासगोलका अंिशयारको म जरु ी
िलएको र िलखतमा सा ी राखेको भ ने देिखएन । सो
िलखतको लािग मु ा चिलरहेको अव थामा ितवादी
अमतृ ा शा यले रिज ेसन नं. ४७१(घ) बाट िमित
२०६३/०१/०४ मा ितवादी रंिगला जापती र िमना
महजनलाइ राजीनामाको िलखत पा रत गरी िब
गरेको देिखयो । लगाउको ियनै पनु रावेदक बटु साद
गौतम र ितवादी अमृता शा यसमेत भएको दे.प.ु नं.
०६७-DP-०१०१४ को िलखत बदर मु ामा ितवादी

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी अिनलकुमार िस हा, ०७५-WH-००६३,
ब दी य ीकरण, दावा भ ने ते डी शेपा िव. िज ला
शासन कायालय, भ पुर
हातहितयार तथा खरखजाना मु ामा िज ला
शासन कायालय भ परु को िमित २०७४।१२।१५
को फै सलाले मलाई लागेको कै द वष १ कै दमा बसी
भु ान ग रसके को अव थामा ज रवाना रकम बझ
ु ाउन
िनवेदन पठाउँदा नबझ
ु ी म हालस म थनु ामा नै रहेकोले
ज रवाना रकम बझ
ु ी थुनामु ग रिदनु भनी िवप ीका
नाउँमा आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी
रहेकोमा िनवेदकले ज रवाना बझ
ु ाएका छै नन् ज रवाना
बझ
ु ाएमा थुनामु हने नै हँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने दावा भ ने ते डी शेपाको िलिखत जवाफ रहेको
देिखने ।
िनवेदक िमित २०७३।०८।३० देिख
हालस म अथात् १ वष ११ मिहना २५ िदन थनु ामा
रहेको देिखँदा िनजलाई फै सलाले लागेकोभ दा
११ मिहना २५ िदन बढी अविध कै द बसेको देिखन
आयो । फै सलाले लागेको कै दको हकमा भु ान
भइसके को र ज रवाना .६०,०००।– को हकमा िनज
११ मिहना २५ िदन बढी थनु ामा बसेको अविधको
कानूनबमोिजम हन आउने रकम ज रवानाबाट क ा
गरी बाँक ज रवानाबापतको रकम िनवेदकले बझ
ु ाउन
याए बझ
ु ी िलई ब दीलाई त काल थुनाबाट छािडिदनु
भनी िवप ीका नाउँमा आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िच तामणी शमा
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २५ गते रोज ३ शभु म् ।
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२७ को े फल ०-९-१३१/३, ऐ. िक.नं. ३० को
े फल ०-१२-१६१/३, ऐ. वडा नं. ४(क) िक.नं.
२१४ को े फल ०-११-२, ऐ. ऐ. िक.नं. ९५९ को
े फल ०-०-१४ र ऐ. ऐ. िक.नं. ९६० को े फल
०-८-१४ समेत ज मा ज.िव. २-३-०-० ज गाको
िनवेदक मोिहयानी हकवाला मोही रहेकोमा, िनवेदकको
भागमा ज मा ज.िव. २-३-०-० को आधा अथात्
१-१-१० ज गा छुट्याई बाँडफाँट ग रनपु नमा ०-१६० मा िनवेदकको भागमा छुट्याई बाँडफाँट गन गरी
भएको भूिमसधु ार कायालय सनु सरी इन वाको िमित
२०७३।१२।१६ को िनणयउपर िच नबझ
ु ाई िनवेदक
मिह दर म डलको तफबाट यस अदालतमा िनवेदन
पन आएको देिखने ।
यथ भूिम सधु ार कायालय सनु सरी,
इन वाले िज ला सनु सरी इन वा ४ को िक.नं. ९५९
को ज.िव. ०-०-१४ सिसमै, ऐ. वडा नं. ३(ख) िक.नं.
३० को े फल ०-१२-१६१/२ सिसमै र ऐ. िक.नं.
२७ को ज.िव. ०-९-१३-१/२ म ये पि चमतफबाट
०-२-१०१/२ ज गा मोहीका नाउँमा र िक.नं. २१४ को
ज.िव. ०-११-२, िक.नं. ९६० को ज.िव. ०-८-१४
र िक.नं. २७ को ०-९-१३१/२ ज गाम ये पूवतफबाट
बाँक ज गा राम जानक गठु ीको नाउँमा बाँडफाँट हने
गरी भएको िनणय मािथ उि लिखत भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोिजम भए गरेको
नदेिखने ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ)
बमोिजम नरम करम िमलाई ज गा आधा आधा
बाँडफाँट गनपन
ु हो, जसबमोिजम िनवेदकले ज.िव.
१-१-१० पाउन स नेमा ०-५-१० ज गा कम पाएको
अव था छ । िमित ०७३।११।१५ मा सजिमन भई १८
गते सोउपर िनवेदकले िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनको
स दभमा कुनै कुराको उ लेख भूिम सधु ार कायालयको
िनणयबाट भएको देिखँदैन । सजिमनमा सही गरे पिन
सही गरेकै आधारबाट हक जाँदैन । मोहीले आधा आधा

अमतृ ा शा यले राजीनामा गरी िलएको रिज ेसन नं.
२०६७ बाट िमित २०६१/०५/०९ मा पा रत मूल
िलखत नै बदर भई मु ा अि तम भइ बसेको देिखने ।
यसरी ितवादी अमतृ ा शा यले राजीनामा
गरी िलएको रिज ेसन नं. २०६७ बाट िमित
२०६१/०५/०९ मा पा रत मूल िलखत नै बदर
भइसके को उि लिखत त यबाट देिखँदा ितवादी
अमृता शा यले रिज ेसन नं. ४५१(घ) बाट िमित
२०६३/०१/०४ मा ितवादीह रंिगला जापती र
िमना महजनलाइ राजीनामा पा रत गरेको िलखतले
समेत कानूनी मा यता ा त गन नस ने देिखँदा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िलखत बदर हने गरी
भएको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
तसथ, उपयु आधार र माणह बाट
सु काठमाड िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न
नस ने गरी िमित २०६६/०१/२८ मा भएको फै सला
उ टी भई वादी दाबीबमोिजम नरम गरम िमलाई वादी
बटु साद, यशोदा र राजक
ु ो हकमा चार भागको तीन
भाग तथा क पना गौतमको हकमा मूल चार भागको
िनर जनकुमारको भागमा पन एक भागलाई पनु ः चार
भाग गरी सोको एक भाग िलखत र ितवादी रंिगला
जापती र िमना महजनको दता बदर भई वादीह का
नाउँमा दतासमेत हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६८/०५/१९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-WO-११६६, उ ेषण, मिह दर
म डल िव. भूिमसुधार कायालय सुनसरी, इन वासमेत
यथ राम जानक गठु ीको नाउँमा दता
रहेको िज ला सनु सरी इन वा वडा नं. ३(ख) िक.नं.
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ज गा पाउन स ने उसको कानूनी हक हो । कानूनी
हकको कुरामा िवब धनको िस ा त आकिषत पिन
नहने ।
तसथ, भूिम सधु ार कायालय सनु सरी,
इन वाको िमित २०७३।१२।१६ को िनणय तथा
त स ब धी काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर
हने ठहछ । िनवेदकको मोही हक रहेको सो ज गामा
नरम करम िमलाई िनवेदकको भागमा आधा ज गा
पन गरी बाँडफाँट गनु भनी यथ ह को नाउँमा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िहरा डंगोल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चै १९ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०९२८, उ ेषण
/ परमादेश, ुवबहादुर के .सी.समेत िव. पुनरावेदन
अदालत पाटनसमेत
िमित २०६६/०७/२४ को ब डा
मचु ु काअनस
ु ार िक ा नं.१०९६ बाट िक ाकाट भइ
कायम भएको िक ा नं.२११९ को घर ज गा वादीको
नाममा दािखल खारेज नामसारी भएको देिखयो ।
िमित २०७१/०१/१७ मा भएको न सा मचु ु काको
न सा नं.५ को िक ा नं.२११९ को वादीले ा त
गरेको घरज गा ितवादी प ले हटक गरेको भनी
िमित २०६८/०६/०५ मा भएको चलन चलाउने
आदेश बदर गरी सु लिलतपरु िज ला अदालतले
िमित २०७१/०४/१६ मा पनु : चलन चलाइ िदएको
देिख छ । सो चलन चलाउने आदेशउपर अ.बं.१७
नं. को िनवेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनले
िमित २०७१/०७/१३ मा उ चलन चलाउने सु
आदेशलाइ सदर गरेको देिखने ।
एकपटक अि तम भइसके को फै सला
काया वयन हँदासमेत ितवादी प ले अदालतबाट

चलन चलाइ िदएकोमा सो चलनमा हटक गरी फै सला
काया वयन हन निदने हो भने वा तिवक पमा याय
पाउन स ने अव था आउँदैन । ितवादी प ले स म
अदालतबाट फै सला भइ अि तम भएपिछ फै सला
काया वयन हन निदइ अवरोध गरी चलनमा हटक
गरेको कायलाइ यायसङ् गत मा न सिकँ दैन । फै सला
काया वयन गन सहयोग गनु मु ाका प को पिन दािय व
ह छ । सो दािय व पूरा गनतफ ितवादी प बाट कुनै
सहयोग भएको देिखँदनै । फै सला अि तम भएपिछ
फै सला काया वयन ग रपाउँ भनी िनवेदन परेपिछ
फै सला काया वयन ग रिदने दािय व कानूनले सु
िज ला अदालतलाइ तोके को पाइ छ । सो दािय व पूरा
गन िसलिसलामा कानूनले तोके को ि या पूरा गरी
सु लिलतपरु िज ला अदालतले फै सला काया वयन
गरेको देिख छ । सु अदालतले कानूनबमोिजम
गरेको फै सला काया वयनको कायलाइ ितवादी
प ले पनु रावेदन अदालतमा चनु ौती िदएकोमा उ
फै सला काया वयन गन सु अदालतको आदेशलाइ
पनु रावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको देिखँदा उ
आदेश कानूनबमोिजम नै भएको देिखने ।
चलन पाएको घर ज गा आफूह ले हटक
नै नगरेको भ ने मूल रट िनवेदन िजिकर रहेको
देिख छ । अदालतको फै सलाअनस
ु ार आफूले ा त
गरेको स पि वादीले चलन पाउनपु छ भ ने कुरामा
िववाद छै न । सो स पि ा त गरी सक िनिववाद भोग
चलन ग ररहेको अव थामा हटक गरेकोले पनु : चलन
चलाइपाउँ भनी िवनाकारण िनवेदन िदनपु न अव था
पिन आउँदैन । अदालतबाट िजती पाएको व तु वादी
प ले पाएको ि थित हो । सोलाइ अ यथा अथ गरी
भएको फै सलालाइ नै असर पान गरी या या गन
िम दैन । यसरी अदालतबाट भएको फै सला काया वयन
भएको स दभमा यसलाइ अनेक बहानाबाजीमा रो नु
फै सलाको अि तमताको िस ा त ितकूलसमेत हन
जाने ।
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उ

फै सला काया वयनको आदेशले रट
िनवेदकह को के कुन हक अिधकार के कसरी हनन
हन गएको हो । सो िवषयमा रट िनवेदनमा प ट
खल
ु ाउन सके कोसमेत पाइँदनै । स म अदालतबाट
अि तम भएको फै सलालाइ काया वयन गरेको
िवषयले िनवेदकह को संवैधािनक हक एवम् कानूनी
हक अिधकार हनन हने अव था हँदनै । िस ा तत:
मौिलक हक एवम् कानूनी हक चलन गराउन
रट जारी ग र छ । कानूनबमोिजम भएको कायले
िनवेदकह को हक अिधकार हनन नभएको अव थामा
य तो कायउपर रट िनवेदन जारी गनसमेत िम ने
देिखँदैन । अत: ततु रट िनवेदनमा कानूनले
तोके को ि या पूरा गरी अदालतबाट अि तम भएको
फै सलाबमोिजम वादी प लाइ अंश छुट्याइ चलन
चलाइ िदएको कायबाट यी रट िनवेदकह को मौिलक
हक एवम् कानूनी हक अिधकार हनन भएको अव था
िमिसल संल न कागज माणबाट नदेिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखएन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल फा गणु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी, ०७३-WO-०९३४, उ ेषण,
ददी ढोली िव. उ च अदालत िदपायल, डोटीसमेत
िनवेदक ददी ढोलीले कै लाली िज ला
अदालतबाट जारी भएको पनु रावेदनको याद बे रतको
भएको भनी बदर गरी पाउन मु य दाबी िलएको
देिख छ । िनवेदकले दाबी िलएको यी िनवेदककै नामको
उ तामेली पनु रावेदनको यादको िमिसल संल न
ितिलिप हेदा िनवेदकले ततु िनवेदनमै उ लेख
गरेको वतन कै लाली िज ला चौमाला गा.िव.स. वडा
नं. ३ मा याद जारी भएको देिख छ । उ तामेली

यादको बेहोरामा यादवाला ददी ढोली र िनजका घर
प रवारसमेत घर आँगनमा याद बझ
ु ाउन गएका बखत
फे ला नपरेकोले घर दैलोमा टाँस ग रिदएको छ भ ने
उ लेख भएको देिख छ । साथै सोही वडा नं. ३ कै दईु
जना यि ह रोहबरमा बसी द तखतसमेत गरेको
पाइ छ । यसैगरी एक ित याद चौमाला गा.िव.स. का
मिु खया िदलबहादरु ख ीको रोहबरमा उ गा.िव.स.
मा टाँस गरेको र सो गा.िव.स. को छापसमेत लागेको
देिखन आएको देिखने ।
उ
याद तामेल गन तामेलदारको
नामसमेत प उ लेख भई िनजको द तखतसमेत
परेको देिख छ । िनवेदकले आफू उ घरमा
नबसी अ य ब ने गरेको भनी दाबी िलन सके को
देिखँदनै । उ तामेली याद के कित आधारमा बे रतको
भयो भनी प कारण िनवेदकले खल
ु ाउन सके को
देिखएन । िनवेदकको नाम तथा ठे गानासमेत सही
पमा उ लेख भई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
११० नं.बमोिजम रीतपूवक तामेल भएको सो तामेली
यादलाई अ यथा भ न सिकने अव था नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको
कायिविधअनस
ु ार नै िनवेदकको पनु रावेदन याद
तामेल भएको देिखएको हँदा िनवेदकले याद तामेली
बे रतको भयो भनी दाबी िलएको आधारमा मा य तो
कानूनअनु प भएको तामेली पनु रावेदन यादलाई
बे रतको भ न िम ने देिखन आएन । कै लाली िज ला
अदालतबाट उ याद बदर नहने गरी भएको आदेश
तथा सो आदेश सदर गरेको उ च अदालत िदपायलको
आदेशसमेत कानूनअनु प नै भएको देिखँदा िनवेदन
दाबीबमोिजम उ आदेश बदर हनपु न नदेिखने ।
उपयु बमोिजमको आधार कारणबाट
जबरज ती करणी मु ाका ितवादी यी िनवेदक ददी
ढोलीका नाममा कै लाली िज ला अदालतबाट जारी
भएको पनु रावेदनको याद रीतपूवक नै तामेल भएको
देिखन आएकोले सो यादिभ पनु रावेदन नगरी हाल
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फै सला काया वयनको ममा प ाउ परेप ात् मा
पनु रावेदन गन अवसर नपाएको भनी उ याद बदर
ग रपाउँ भनी िनवेदकले िलएको दाबी यिु सङ् गत
देिखन आएन । िनवेदकको नामको पनु रावेदनको
याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं बमोिजमको
कायिविधअनस
ु ार नै तामेल भएको र िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनपु न अव थाको
िव मानता देिखन नआएकोले ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल भा ९ गते रोज ६ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०६८-CI-१०७९, लेनदेन,
िवशे वर राय िव. भुटा राय यादव
वादी दाबीको कपाली तमसक
ु मा परेको
सहीछापलाई यथाि थितमा राखी िलखतको स पूण
बेहोरा के िमकलबाट उडाई पिछबाट बेहोरा थैली
िमितसमेत िकत यवहारबाट लेखी वादीले ततु
नालेस गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िवशे र राय यादवले अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान
गरेको देिखँदा िववािदत िलखतमा लागेको सहीछाप
ितवादीको भएकोमा िववाद रहेन । उ िलखतको
बेहोरा के िमकलबाट उडाई पिछबाट बेहोरा, थैली तथा
िमितसमेत िमलाइएको हो वा होइन भ ने नै िववादको
मख
ु िवषयव तु रहेको देिखने ।
िलखतमा के िमकल योग गरी लेखाई बेहोरा
उडाइएका सङ् के तह पाइ छन्, तर के कित बेहोरा
उडाइएका हन्, यिकन गन सिकएन भनी राि य िविध
िव ान योगशालाबाट िलखत परी ण ितवेदन ा
भएको देिख छ । उ ितवेदनबाट प र यिकन
राय य भएको पाइएन । पनु रावेदन अदालतको
आदेशअनस
ु ार िलखत परी ण गन िवशेष मक
ु ुल

धानले बकप गदासमेत के कित बेहोरा उडाइएको
हो यिकन गन नसिकएको भनी उ लेख गरेको पाइ छ ।
य तो यिकन हन नसिकएको भ ने िवशेष को अ प
राय तथा बकप लाई भरपद माणको पमा हण
गन िम ने नदेिखने ।
वादी दाबीको स कल िलखत हेदा िलखतको
कृित र अव थासमेतबाट के िमकल योग गरी
उडाई बेहोरा थप गरेको भ ने प पमा देिखन
आउँदैन । िलखतमा भएको बेहोरा उडाउँदा िलखतमा
पन स ने ितकूल असरसमेतको िच ह देिखँदनै ।
रसायन योग गरी िलखतको बेहोरा उडाएको भए उ
रसायनको भाव िलखत कागजमा समेत पन ह छ ।
कागज फुलेको अव था देिखँदनै । िलखतका अ रह
रसायन योग गरी मेटाई अक बेहोरा थप ग रएको भए
सो थप भएको बेहोरा िलखत परी ण गदा देिखनु पन
हो । तर िलखत परी ण ितवेदनबाट सो कुरा यिकन
हन सके को नपाइने ।
पनु रावेदक ितवादीले दस हजारको िलखत
ग रिदएको कुरा वीकार गरेको देिख छ । वादी दाबीको
िलखतको बेहोरा अ वीकार गरे पिन िलखतमा
भएको सहीछाप आ नो भएको त य वीकार गरेको
देिख छ । ितवादीले िलखतमा भएको सहीछाप
वीकार गरेको अव थामा उ िलखतमा लेिखएका
बेहोरा अ यथा हन् भनी मािणत गनपन
माणको
ु
भार ितवादीको रहेकोमा सो बेहोरा अ यथा हो भनी
मािणत गराउन सके कोसमेत नदेिखने ।
िलखतमा भएको बेहोरा अ यथा भनी
मािणत हन नसके को अव थामा सो िलखतको बेहोरा
सही स े नै रहे भएको मा नपु न देिखन आउँछ । यस
अव थामा िलखतबमोिजमको सावाँ तथा याजसमेत
भराइपाउने ठह याएको सु फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला सो हदस म
अ यथा देिखन नआउने ।
वादीले ितवादीलाई िकततफ सजाय
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गराउन पनु रावेदन गरेकोसमेत िमिसल संल न कागज
माणबाट देिखँदैन । सु फै सलाले ितवादीबाट
सावाँ याज भ रपाउने ठहरेउपर ितवादीको
पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन िजिकरमा के ि त
रही िनणय गनपनमा
पनु रावेदन दाबीभ दा बािहर
ु
गई द ड सजायको १८ नं. अनस
ु ार ितवादीलाई नै
सजायसमेत हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला यायोिचत मा न नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट
िलखतअनस
ु ार वादीले ितवादीबाट सावाँ याज
भराई पाउने ठहर गरेको सु फै सला सदर हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको िमित
२०६८।९।१३ को फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा
सदर हने र पनु रावेदक ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको १८ नं. अनस
ु ार तजिबजी .१०,०००।(दश हजार) ज रवानासमेत हने ठह याएको हदस म
उ फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादीलाई ज रवाना ग ररहन नपन ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल पौष २४ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०६१९, उ ेषण,
स रता शाही िव. उ च अदालत तुलसीपुरसमेत
िववािदत िक.नं. ११५ को ज गा नयाँ
नापी भइसके पिछ यामसु दर खेतानबाट आफूले
ख रद ग रिलएको, सोको जानकारी िवप ी िवजया
शमालाई समेत रहे भएको, उ ज गामा आफूले नल
र पखालस म िनमाण गरेको, आ नो भोगचलनमा
रहेको ज गा आफूलाई नबझ
ु ी िवप ी िवजया
शमाले चलन िलएको अव थामा सु बाँके िज ला
अदालतले िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८क को कानूनी यव थाबमोिजम िमित

२०७३।९।२६ मा गरेको आदेश र सोही आदेशलाई
सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग जको
िमित २०७४।२।१८ को आदेश र सो आदेशह बाट
भए गरेका काम कारबाही गैरकानूनी छ, उ स पूण
काम कारबाही बदर हनपु छ भ ने िनवेिदकाको िजिकर
रहेको पाइयो । सो स ब धमा िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८क को यव था
हेदा, “फै सला काया वयनको अव थामा रहेको कुनै
मु ासँग स बि धत चल वा अचल स पि को हक
कुनै िकिसमबाट ह ता तरण ग रएको भएमा र मु ाका
प ले िनवेदन िदएमा अदालतले य तो स पि
लेनदेन गन यि लाई सात िदने याद जारी गरी बझ
ु ी
सोही िमिसलबाट कारबाही र िकनारा गन स ने छ”
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । ततु कानूनी
यव थाको रोहबाट हेदा, फै सला काया वयन ज तो
मह वपूण िज मेवारी पाएका सु अदालतह बाट
फै सला काया वयनको चरणमा आइपन सम या,
बाधा, यवधानह को समाधानका िनि त मु ाका प
िवप ह लाई याद जारी गरी िझकाई आव यक कुरा
बु ने र सम या समाधानका िनि त कारबाही िकनारा
गन अिधकार िनजमा िनिहत रहे भएको देिखएको
ि थितमा िनज िवप ी बाके ँ िज ला अदालतको आदेश
कानूनिवपरीत रहेको भ ने नदेिखने ।
िनवेिदकाले उ ज गा यामसु दर खेतानबाट
ख रद गरेको देिख छ । िनज यामसु दर खेतानले सो
ज गा लेनदेन मु ामा भएको िललाम सकारबाट ा
गरेकोमा िववाद छै न । सोउपर परेको िनज िवप ी
िवजया शमाको िललाम दा.खा. दता बदर हक कायम
गरी चलन चलाई पाउँ भ ने मु ामा यस अदालतस म
पनु रावेदन परी फै सला अि तम भइसके पिछ फै सलाको
काया वयनको ममा िनज यामसु दर खेतानले
िललाम सकारेको काय बदर भएको अव था छ । अतः
ततु िववादको िक.नं. ११५ को ज गा स ब धमा
मु ा च दाच दैको अव थामा पिन उ िववािदत
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ज गाको ख रद िब , हक ह ता तरण हने काय भए
गरेको देिखएको र उ कायबाट फै सला काया वयनमा
चनु ौती हने िव ेषण गरी िज ला अदालत िनयमावली,
२०७२ को िनयम ७८क बमोिजम मु ा च दाच दैको
अव थामा भएका स पूण िलखतह बदर गन गरी
भएको सु अदालतको िमित २०७३।९।२६ को
आदेश र सोही आदेशलाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको िमित
२०७४।२।१८ को आदेश अ यथा नदेिखँदा ततु
मु ाको िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यसथ, िवप ी िवजया शमाले दायर गरेको
िललाम दा.खा. दता बदर हक कायम मु ामा यस
अदालतबाट भएको फै सलाबमोिजम िनवेिदकाका
ज गादाता यामसु दर खेतानले सकारेको िललामबाट
िनज ज गाधनी कायम भएको देिखएको र उ िललाम
सकारको काय नै बदर हने गरी फै सला भई उ फै सला
अि तम भई बसेको देिखएको अव थामा फै सला
काया वयन ममा भए गरेको िवप ीह को काय
अ यथा नदेिखएको ि थितसमेतलाई िव ेषण गदा
िवप ीह को काम कारबाहीबाट िनज िनवेिदकाको
संवैधािनक एवं कानूनी हकमा आघात परेको
अव थाको िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को नाममा
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: कमलका त जोशी
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल भा २४ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-०४०९, ०७४RC-०१५२, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
मुि लाल चौधरीसमेत, नेपाल सरकार िव. काशीलाल
चौधरीसमेत
ितवादीह मिु लाल चौधरी, मोिहलाल

चौधरी, उिचतलाल चौधरी, भगतराम चौधरी,
लालबहादरु चौधरी, धिनलाल चौधरी, िजवनारायण
चौधरी, आन दलाल चौधरी, अगमलाल चौधरी,
इ नारायण चौधरी, िव ान द चौधरी र रामनारायण
चौधरीको कुटिपटबाट ग भीर घाइते भएका िवजयकुमार
चौधरीको उपचारको ममा िमित २०६६।०७।२९
मा मृ यु भएको भ ने बेहोराको जाहेरी रहेको
देिख छ । मृतकको दवु ै खु ामा चोट लागेको, पछािड
ढाडमा िनलडाम रहेको, टाउकोमा चोट देिखएको भ ने
बेहोराको लास जाँच मचु ु का रहेको देिख छ । मतृ कको
शव परी ण ितवेदनमा मृतकको टाउकोमा लागेको
चोटको कारण मृ यु भएको भ ने उ लेख ग रएको
छ । वारदात थलमा रगतको िछटाह छ रएको,
जिमनमा मािनसको पैतालाले कुि चएका पाइलाह ,
सो थानमा टु पोमा रगत लागी सक
ु े को अव थामा
रहेको बाँसको ख बा फे ला परी बरामद गरेको भ ने
बेहोराको घटना थल मचु ु का रहेको देिख छ । यसरी,
उि लिखत जाहेरी दरखा त, लास जाँच मचु ु का,
शव परी ण ितवेदन तथा घटना थल मचु ु काको
बेहोराबाट िवजयकुमार चौधरीको मृ यु कुटिपटबाट
लागेको चोटको कारण भएको त य िववादरिहत पमा
पिु भएको देिखने ।
पनु रावेदन नगन
ितवादीह म येका
काशीलाल चौधरी, मिसलाल चौधरी र छिवलाल
चौधरीको हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट फै सला भएकोमा
साधकको रोहमा िवचार गदा, िनज ितवादीह ले
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा लेनदेनको
िवषयमा िववाद भई िनजह ले िवजयकुमार
चौधरीलाई कुटिपट गरेको त य वीकार गरी सोही
कुटिपटका कारण ग भीर चोट लागी उपचारको ममा
िवजयकुमार चौधरीको मृ यु भएको भनी एक अकालाई
पोल गरी बयान गरेको देिख छ । सोही बेहोरा उ लेख
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गरी सरु तलाल चौधरी, स जक
ु ु मारी चौधरी, भटु ीदेवी
चौधरी, सिु दलाल चौधरी, िनरकुमार चौधरी, शोभान द
चौधरी, देवान द चौधरी र जयका त चौधरीले कागज
ग रिदएको देिखने ।
व तिु थित मचु ु काका उमाका त चौधरी,
अचिमतलाल चौधरीसमेत; घटना िववरण कागज गन
सोभान द चौधरी, शकु तला चौधरी, स जक
ु ु मारी
चौधरीसमेत र जाहेरवाला मिु लाल चौधरीले सु
अदालतमा आई बकप गदा अनस
ु धानको ममा
भनेको भनाइिवपरीत बकप गरे तापिन सो बकप लाई
अ य िमिसल संल न माणले समथन गरेको
देिखँदैन । तसथ, ितवादीह म येका काशीलाल
चौधरी, मिसलाल चौधरी र छिवलाल चौधरीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला िमलेको देिखँदा
प रवतन गनपन
ु नदेिखने ।
मिु लाल चौधरीसमेतका अ य बा
जना ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु बाट सफाइ हने ठहराई भएको फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेकोतफ िवचार
गदा, िनज ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा
तथा सु अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । िनज ितवादीह ले वारदात
थलमा उपि थतस म रहेको भ ने त य वीकार गरी
अनस
ु धानको ममा बयान गरेका छन् । तर वारदात
थलमा उपि थत भएकै एक मा कारण फौजदारी
दािय व िसजना हने होइन । वारदात थलमा
उपि थत भई य तो यि ले कुनै आपरािधक काय
गरेको वा वारदातमा संल नता रहेको भ ने वत एवं
िव वसनीय माणबाट पिु हनपु न ।
ततु मु ामा यी ितवादीह उपर वारदात
थलमा गई यान मानमा सहयोग गरेको अिभयोगमा
सजाय माग ग रए तापिन कुन ितवादीले के कसरी

वारदात थलमा सहयोग पु याएको वा के क तो
संल नता रहेको भ ने प उ लेख गरी शंकारिहत
तवरबाट वादी प ले मािणत गन सके को अव था
देिखँदनै । के वल शंकाको आधारमा मा फौजदारी
अपराधमा कसरु दार ठह याई सजाय ग रनु फौजदारी
यायशा को िस ा तिवपरीत हन जाने ।
ितवादीह कुटिपट गन कायमा संल न
रहेको भ ने वादी प ले शंकारिहत तवरले पिु
गन नसके को र सो ि थितमा शंकाको सिु वधा
अिभयु ह ले पाउने देिखँदा िनज ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहराई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
ितवादीह म येका काशीलाल चौधरी, मिसलाल
चौधरी र छिवलाल चौधरीलाई मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहराई पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट िमित २०६९।२।१ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा िनजह को हकमा साधक सदर हने
ठहछ । ितवादीम येका मिु लाल चौधरी, मोिहतलाल
चौधरी, उिचतलाल चौधरी, भगतराम चौधरी,
लालबहादरु चौधरी, धिनलाल चौधरी, िजवनारायण
चौधरी, आन दलाल चौधरी, अगमलाल चौधरी,
इ नारायण चौधरी, िव ान द चौधरी र रामनारायण
चौधरीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः दीिपका थापा मगर
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७२-CR-०७४५, कत य
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यान, नेपाल सरकार िव. अजुन भ ने दुगाबहादुर
खड् कासमेत
िमिसल संल न िज ला वा य कायालय,
बागलङ
ु बाट िमित २०७०।५।७ मा भएको मतृ क
तल
ु सी खड् काको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो
कारणमा Asphyxia due to hanging – cause
of death will be confirmed on the basis of
biochemical analysis of Viscera भनी उ लेख
भएको देिख छ । मतृ कको शरीरमा िवषादीको मा ा रहे
नरहेको वा मतृ कको मृ यक
ु ो कारण िवषादीको सेवन
रहे नरहेको भ ने स दभको िन य लका लािग के ीय
हरी योगशालामा पठाइएको मतृ कको Viscera
परी णबाट मतृ कको शरीरमा िवषादीको मा ा नरहेको
भ ने ितवेदन िमिसल सामेल देिखने ।
मतृ कको मृ यु भएकोमा िववाद नदेिखएको
ततु वारदातमा मतृ कको मृ यु ितवादीह अजनु
भ ने दगु ाबहादरु खड् का, ितवादीह रीता काक ,
यममाया काक , भमु ाकुमारी खड् का र रिवन काक को
कत यबाट भएको हो वा मतृ कको मृ यु आ मह याबाट
भएको हो ? मृतकको मृ यु ितवादीह को कत यबाट
भएको हो भने ितवादीह क-कसको कत यबाट
मतृ कको मृ यु भएको हो भ ने स दभमा िनजह को
कसरु ज य कायमा रहेको संल नता एवं सोको
गा भीयसमेतलाई िव ेषण गरी हेनपन
ु देिखने ।
सु बागलङ
ु िज ला अदालतबाट सफाइ
पाएका ितवादीह रीता काक , भमु ाकुमारी खड् का,
रिवन काक र सीता भ ने यममाया काक लाई सफाइ
िदने ठह याएको फै सला सदर गन र सु अदालतबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर भएका
ितवादीह अजनु भ ने दगु ाबहादरु खड् का र एम.िब.
भ ने मनबहादरु थापालाई सफाइ िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सला निमलेकोले
बदर गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन

िजिकर रहेको देिखने ।
ितवादी एम.िब. भ ने मनबहादरु थापाले
अदालतमा आई िनजले मतृ क तल
ु सीसँग फोनमा
वातालाप गरेको, मेसेज आदान दान गरेको,
तल
ु सीलाई पठाएका मेसेज ितवादी दगु ाबहादरु लाई
पठाएको, साउदीबाट िनजको खातामा रकम पठाएको,
घर फिकदा एक मोबाइल सेट याइिदएकोमा िनज िलन
नआएको र िमित २०७०।५।५ को राित दगु ाबहादरु ले
फोन गरी बागलङ
ु मा तल
ु सीलाई पठाएका मेसेजका
स ब धमा कुराकानी गन भोिलप ट बोलाउँदा राित
तल
ु सीले ँ दै कुरा गरेक , आफूले डराउन पदन
भनेकोमा भोिलप ट िनजह बागलङ
ु नआएकोले मेरी
ीमती, साली र म फक गएपिछ तल
ु सीको मृ यु भएको
थाहा पाएको हो, मैले कत य गरी मारे मराएको होइन
भनी मतृ क तल
ु सी खड् कालाई आफू िवदेशमा रहँदा
ब दा मतृ कले आफू अिववािहत हो भ ने गरेकोले पिछ
िववाह गन उ े यले िनजसँग टेिलफोनमा कुराकानी गन
गरेको, िनजलाई िवदेशबाट पैसा पठाइिदने गरेको भनी
आ ना सम त कुरा लेखाई गरेको बयान र िनजका
सा ीह ले अदालतमा आई ग रिदएको बकप को
बेहोराबाट िनजको बयान समिथत हन आएको देिखने ।
िमिसल संल न कागजातबाट िनज
ितवादीले मृतकलाई मन, मानस मका के गितिविध
गरेका िथए वा उ मन, मान कायमा िनजले के क तो
कारको षड् य गरेका िथए भ ने कुरा िन:स देह
थािपत हन सके को देिखँदैन । साथै िनज ितवादीले
यो यस कारको षड् य कारी भूिमका िनवाह गरेको हो
भ ने कुरा अिभयोजन प ले सबदु माणबाट पिु गन
सके को ि थित नदेिखने ।
अ य ितवादीह रीता काक , भमु ाकुमारी
खड् का, रिवन काक र सीता भ ने यममाया काक
र अजनु भ ने दगु ाबहादरु खड् कालाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय नगरेको फै सला िमलेन भ ने
िजिकर स ब धमा हेदा, िनज ितवादीह ले
9
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अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरी िनजह ले
आफूह समेत भई मतृ कलाई मारेको नभई मतृ क
गोठमा झिु डएर आ मह या गरेको अव थामा देखेको
भ ने बेहोराको एकै िमलानको बयान गरेको देिखने ।
फौजदारी मु ामा अिभयु उपरको कसरु
मािणत गन भार वादीको हने कुरा माण ऐन, २०३१
को दफा २५ मा उ लेख छ । उ कानूनी यव थाको
रोहमा िवचार गदा, अिभयु उपरको कसरु मािणत
गन दािय व अिभयोजन प मा रहने र अिभयोजन
प ले वादी दाबी व तिु न आधारबाट पिु गन सके को
अव थामा मा िनजउपर कसरु थािपत ह छ भ ने
हो । फौजदारी मु ामा कसैउपर अिभयोग लगाउँदा
अिभयोगबमोिजमको काय ितवादीह बाट भएको हो
भनी शंकारिहत तवरबाट मािणत गनपन
ु ।
शंकाको भरमा र अपराध भएको सनु ेको भरमा
कसरु दार कायम गन यायोिचत हँदैन । कत य यान
ज तो सङ् गीन फौजदारी मु ामा ितवादीह को
कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको भ ने व तिु न
आधार अिभयोजन प ले पिु गन नसके को अव थामा
के वल अपु बेहोराको जाहेरी दरखा तह लाई
वत एवं अकाट् य माणका पमा हण गरी
ितवादीह लाई सजाय गनु कानून, यायका सवमा य
िस ा त एवं ितपािदत निजरसमेतको िव हन
जाने ।
च मिदद गवाहको सवथा अभाव रहेको
ततु मु ामा ितवादीह मौकामा र अदालतमा
समेत आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको अव था
एवं मृतकको शव परी ण ितवेदनसमेतबाट
ितवादीह को कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको
भनी ितवादीह उपरको कसरु मािणत हन नसके को
अव था िव मान रहेको देिखने ।
शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने (Benefit
of doubt goes to accused) भ ने अपराधशा को

एक मह वपूण मा यता थािपत छ, जसको अथ
अिभयु उपर लगाइएको अिभयोग यथे आधार,
कारणबाट पिु नह जेल कुनै पिन यि लाई िनद ष
रहेको अनमु ान गन ग र छ र शंकाको आधारमा मा
कसैलाई दोषी करार गन हँदैन भ ने हो । अथात् उ
िस ा तको मकसद पया आधार, माणिबना नै
कसैउपर लगाइएको अिभयोग मा िनजलाई दोषी ठहर
गन व तिु न आधार ब न स दैन भ ने हने ।
partial hanging भएको अव थामा क रब
४.५ के .जी.स मको तौलले समेत घाँटीमा रहेका
र शीराह ले गन र स चार काय अवरोध हन पया
रहने, होचो थानमा झिु डएकोमा लासले खु ा टेकेको
वा घडुँ ा टेकेकोसमेत हनस ने भ ने बेहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । यस िहसाबले लास कृ ित मचु ु कामा
उ लेख भएको मतृ क तल
ु सी खड् काको लासमा
देिखएका ल णह िचिक सा िविधशा मा झिु डएर
मरेको देिखने ल णह भनी मोदीको जु र डु े समा
वणन ग रएको बेहोरासँग िम न गएकोले जाहेरीमा
उ लेख भएअनस
ु ार ितवादीह ले ह या गरी
अपराधबाट ब नलाई झु ड् याएको भ ने कथनलाई
यिकन पमा मा न िम ने अव था नरहने ।
मतृ कको मृ यु Asphyxia due to Hanging
भनी उ लेख भएको मृतकको शव परी ण ितवेदन र
सोहीअनु पको शव परी ण गन िचिक सकको बकप
एवं ितवादीह उपरको वादी दाबी िमिसल संल न
अ य वत सबदु माणबाट व तिु न तवरले पिु
हन नसके को ि थित, आधार, कारणलाई िव ेषण
गरी ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सला
अ यथा देिखएन । यस ि थितमा ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र सोहीअनु पको
िव ान् शाखा अिधकृतको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
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तसथ, िव ेषण भएअनस
यथ
ु ार
ितवादीह उपरको अिभयोग शंकारिहत तवरबाट
त यगत पमा अिभयोजन प ले पिु गन सके को
नपाइएको र शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने
फौजदारी यायको सवमा य िस ा त रहे भएको हँदा
यथ ितवादीह रीता काक , भमु ाकुमारी खड् का,
रिवन काक , सीता भ ने यममाया काक , अजनु भ ने
दगु ाबहादरु खड् का र ितवादी एम.िब. भ ने मनबहादरु
थापालाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित २०७२।३।२२
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
इित संवत् २०७५ साल भा २७ गते रोज ४ शभु म् ।

गरेको देिखने ।
ितवादी मृित े ले जाहेरवालाह लाई
साउदी लैजान भनी म तथा धनबहादरु िव.क. र रामलाल
तामाङ भई लिलतपरु को मंगलबजारबाट हेट डा हँदै
सनु ौलीतफ िलई जाने ममा भैरहवामा पु दा सभ नेपाल
सं थाका मिहलाले गाडी रोक चेक जाँच गदा मसमेत
भागी गएको हो । जाहेरवालीह लाई िवना मान धरको
स लाहबमोिजम ब बईमा लगी यहाँबाट धनबहादरु ले
अकाको पासपोटमा साउदी लैजाने स लाहअनस
ु ार
लगेको हो भनी अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गरेको र अक पनु रावेदक ितवादी िवना मान धरले
अिधकार ा अिधकारी र सु अदालतमा समेत बयान
गदा, जाहेरवालीह लाई भारतको ब बई हँदै पासपोट
र पैसािवना साउदीसमेतका देशमा पठाउने गरी लैजान
लागेका ह । यसमा िनजह लाई साउदी अरब पठाउने
काय मसमेतका ितवादीह को संल नतामा भएको हो
भनी उ लेख गरेको देिखने ।
ितवादीह मिृ त र िवना दवु ैको बयान
बेहोराबाट जाहेरवालीह लाई वैदिे शक रोजगारीका
लािग साउदी पठाइिदने भनी भारतको ब बै लैजाने
ममा लिलतपरु मंगलबजारबाट याई हेट डा
बसी भैरहवा पु दा प ाउ परेको त यमा समेत
सािबत नै रहेको देिखयो । पीिडत जाहेरवालीह सँग
नेपाली नाग रकता एवं पासपोटसमेत नभएको
त यमा ितवादीह समेतको िववाद रहेको देिखन
आएन । मृित े ठको पित ितवादीम येका रामलाल
तामाङ भूिम वर इ टरनेसनल ा.िल.का स चालक
रहेको र वैदेिशक रोजगारीको लािग कामदार पठाउने
काय गन गरेको भ ने िनजैह को बयान बेहोराबाट
नै खु न आएको र पनु रावेदक ितवादी िवना
मान धर सोही ा.िल.मा कायरत कमचारी भएको
भ ने देिखएको हँदा यी पनु रावेदक ितवादीह लाई
पासपोट र िभसा नभईकन वैदिे शक रोजगारका लािग
मािनस पठाउन सिकँ दैन भ ने त य थाहा नहने भ ने

इजलास नं.२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-२०४२, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, मृित े िव. नेपाल
सरकार
ितवादीह ले िमलेमतो गरी पासपोट र
पैयाँिवना नै िवदेशमा पठाइिदने लालसा देखाई
लिलतपरु बाट हेट डा हँदै भैरहवास म पु याई भारतको
ब बईमा लगी यहाँबाट िवदेश पठाइिदने लोभन
देखाई िब िवतरण गरी वे यावृि मा लगाउन
खोजेको हँदा ितवादीह िवना मान धर, मिृ त
े , रामलाल तामाङ र धनबहादरु िव.क.लाई मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसारमा कारबाही हनपु छ भनी
पीिडत जाहेरवालाह ले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गरी सो बयान आफूह ले वत तापूवक
गरेको हो भनी सु अदालतमा आई आफूले गरेको
बयानलाई समथन गरेको र िनजह ले आ नो जाहेरी
दरखा तसमेतलाई समथन हने गरी बकप समेत
11

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
देिखँदैन । य तो अव थामा पासपोट नै नभएका
पीिडत जाहेरवालीह लाई वैदिे शक रोजगारीका लािग
साउदी पठाउन लागेको भ ने िनजह को बयान बेहोरा
िव वासलायक देिखन नआउने ।
ितवादी र पीिडतह को िबचमा कुनै नाता
स ब ध र अ य िनकट स ब ध रहेको भ ने पिन
देिखँदैन । ितवादी मिृ त र िनजको पित रामलालले
आफै ँ ले खच हाली पीिडतलाई लैजानपु न अ य कारण
अव थासमेत िमिसल संल न माणबाट नदेिखएको
हँदा पनु रावेदक ितवादीह ले पीिडतह लाई
नेपालबाट भारतको ब बैस म लैजानक
ु ो उ े य मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ३(१) र ४(२) को कसरु ज य कायबाहेक
अ य उ े य वा काय रहे भएको भ ने माणह बाट
देिखन नआएकोले पनु रावेदक ितवादीह ले
आरोिपत कसरु गरी पीिडतह लाई भारतको ब बैस म
लैजाने उ े यले नेपालिभ ै एक ठाउँबाट अक ठाउँ
लिलतपरु को मंगलबजारदेिख हेट डा हँदै भैरहवास म
पु याउने काय गरेको त य माणबाट थािपत हन
आएको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह
मिृ त े र
िवना मान धरसमेतले जाहेरवालीह िसता िव.क.
र रोसनी तामाङलाई िवदेशमा रा ो जािगर पाउँछ
भनी लोभनमा पारी ललाई फकाई िवदेश जान
आव यक पन नाग रकता, पासपोटसमेतका कागजात
र पैयाँसमेत के ही नभएका यि ह लाई आफै ँ ले
पैयाँ हाली लिलतपरु को मंगलबजारबाट लगी एक
िदन हेट डा राखी अक िदन सनु ौली पु याई यहाँबाट
ब बई लगी यसप ात् अकाको पासपोटबाट साउदी
पठाउने योजना बनाई जाहेरवालीह लाई नेपाल
भारतको सीमामा भारतमा बाबु आमा भेट्न जान
लागेको भनी बनावटी कुरा गन लगाई आफूह अगािड
गई जाहेरवालीह लाई छु ै जान भनी शंका पद
यवहार गरी जाहेरवालीलाई प देही िज लाको

भैरहवास म पु याई पनु रावेदक ितवादी मिृ त े र
िवना मान धरले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) र दफा ४(२)
(ख) बमोिजमको कसरु अपराध गरेको पिृ भएकोले
िनजह लाई सोही ऐनको दफा १५(१) को ख ड (ङ)
को देहाय (२) बमोिजम सजाय गन ठहर गरेको सु
लिलतपरु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला मनािसब देिखन
आउने ।
तसथः मािथ िववेिचत आधार
कारणह समेतबाट पनु रावेदक ितवादी मृित े र
िवना मान धरले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन २०६४ को दफा ३(१) र दफा ४(२)
(ख) बमोिजमको कसरु अपराध गरेको पृि हन
आएको हँदा िनजह लाई सोही ऐनको दफा १५(१)
को ख ड (ङ) को देहाय (२) बमोिजम १० वषका
दरले कै द र .५०,०००/- का दरले ज रवाना हने र
सोही ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ितवादीह बाट
पीिडतह ले जनही पमा .२५,०००/- का दरले
ितपूितसमेत भराई पाउने ठह याएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको िमित २०७०।०५।२६ को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।११।२६ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर र नारद साद
भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २२ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७१-CR-०६१४, लागु औषध
इ जे सन, नेपाल सरकार िव. िव णु भ चनसमेत
लागु औषध िब िवतरणको लािग िलई
िहँडेको, िब गरेको वा यो यस यि लाई िब
गनलाई याएको वा िब गन लागेको भ ने पिु हने
12

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
माण देिखँदैन । सेवन गनको लािग याएको भिनएको
लागु औषधलाई ओसार पसार गरेको भनी तक गन
यायसङ् गत हँदैन । कानूनमा यु भएको ख रद गन,
ओसारपसार गन भ ने वा यांश िब िवतरणको लािग
ओसारपसार गरेको कायसँग ताद य रहेको देिख छ ।
लागु औषध ख रद गन र ओसार पसार आफै ँ मा वत
काय नै देिखए पिन कुन योजनका लािग ख रद गरी
याएको हो भ ने त य यिकन ग रनपु न ।
लागु औषध ख रद वा ओसारपसारको कसरु
गरेको देिखने आधारह मा बरामदी लागु औषधको
कृ ित, यसको मा ा ितवादीह को लागु औषधको
कारोबारोमा यसअिघ रहेको संल नतासमेतलाई िवचार
गनपन
ु ह छ । ितवादीह को बास थान काठमाड मा
रहेको भ ने अिभयोगप मा उ लेख भएको र सोही
वतन रहेको भ ने ितवादीह को बयानबाट पिन
देिखएको छ । लागु औषधसाथ प ाउ परेका दवु ै
जना ितवादीह ले बयान गदा आफूह लागु औषध
इ जे सनबाट सेवन गन गरेको, काठमाड मा िक दा
महङ् गो पन भएकोले भारत र सौलमा स तो पाइने
भएकोले भारत र सौलमा गई बरामदी लागु औषध
ख रद गरेको भ ने उ लेख गरेको देिखने ।
बरामद भएको लागु औषधको सं या मक
गणना गदा २२५ थान देिखए पिन बरामदी लागु
औषध तीन कारको रहेको देिख छ । ती बरामदी लागु
औषधको सेवनका मा ामा ती तीनथरी नै िमलाएर एक
सेट लागु औषधको पमा इ जे सन ारा सेवन गन
भ ने ितवादी िववेक राईको बयानबाट देिखएको छ ।
आफूले सेवन गन लागु औषध ख रद गन काठमाड देिख
भारत र सौलस म गई ख रद गदा ितवादी िववेक
राईबाट ३८ सेट, योित भ चनबाट ३७ सेट बरामद
भएको लागु औषधको मा ालाई ठुलो मा ाको लागु
औषध रहेको र सो प रमाण बेचिबखन गन उ े यबाटै
ख रद गरी याएको भनी अथ गन अव था ततु
मु ाको स दभमा देिखन नआउने ।

बरामदी मचु ु का, बरामदी प रमाण
ितवादीह को मौकाको र अदालतमा भएको बयानमा
उि लिखत बेहोरासमेतबाट यी ितवादीह ले उ
लागु औषध िब िवतरण तथा ओसार पसारको लािग
ख रद गरी याएको हो भ ने पिु हने कुनै आधार
माण देिखँदनै । बरामदी लागु औषधको प रमाण
िब कारोबार योजनकै लािग ख रद गरेको भ ने र
ितवादीह ले िब िवतरण गन गरेको भ ने देिखने
माणको अभावमा ितवादी िववेक राई र योित
भ चनले अिभयोगप मा दाबी िलएको लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (ङ) र (च)
को कसरु गरेको भ ने देिखन आएन । िनजह को
अनस
ु धानको ममा भएको बयान, बरामद भएको
लागु औषध सेवनको ि या तथा प रमाणसमेतबाट
यी दवु ै ितवादीले लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा ४(छ) बमोिजम िनषेिधत लागु
औषध सेवनको कसरु गरेको देिखन आएकोले सु
पसा िज ला अदालतले िनजह लाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (ङ) र
(च) को कसरु कायम गरी सोही ऐनको दफा १४(१)
(झ) बमोिजम जनही २ वष कै द र . १,००,०००।–
(एक लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठह याएको िमित
२०७०/०७/११ मा भएको फै सला के ही उ टी गरी
अब उ ऐनको दफा ४ को ख ड (छ) को कसरु
कायम गरी सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम
जनही २ मिहना कै द र २ (दईु ) हजार पैयाँ ज रवाना
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७१/०३/१७ मा भएको फै सला मनािसब देिखने ।
ितवादीह योित भ चन र िववेक राईले
अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा समेत बयान
गदा उ लागु औषध ख रद गन भनी कुटर योग गन
यी ितवादी िव णु भ चनसँग अनमु ित िलएको भ ने
अनस
ु धान अिधकारी तथा सु अदालतसम गरेको
बयानमा उ लेख भएको देिखँदैन । यी ितवादीले िव णु
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भ चनको वीकृितबेगर ितवादीह योित भ चन र
िववेक राईले यी ितवादी िव णु भ चनको नाउँ दता
रहेको बा.५१ प ६८०० नं. योग गरेको देिखएको
र ितवादी योित भ चन र िववेक राईउपरको
लागु औषध कारोबार गरी लागु औषध ख रद एवं
ओसारपसारमा िलएको अिभयोग दाबी पु न नस ने
ठहर भएकोसमेतबाट लागु औषध ओसारपसारमा
योग भएको भनी जफत हने ठह याएको सु पसा
िज ला अदालतको िमित २०७०/०७/११ को फै सला
उ टी गरी कुटर जफत नहने ठह याई पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७१/०३/१७ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
ितवादीह योित भ चन र िववेक राईलाई लागु
औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज)
बमोिजम लागु औषध सेवन गन कसरु ठहर गरी बरामद
कुटर जफत नहने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७१/०३/१७ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह योित
भ चन र िववेक राईलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय गरी ितवादी िव णु भ चनको नाउँ दताको
बरामद भएको कुटर जफत ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-WH-००७७, ब दी य ीकरण,
शारदा े ी िव. गृह म ालय, िसंहदरबार
काठमाड समेत
िनवेदक गंगाहरी यौपानेले छाउनी
अ पतालमा कायरत िसपाही गौरीशंकर पोखरेललाई
िवदेश शाि त सेना पठाइिद छु भनी रकम ठगी गन

खोजेको अव थामा प ाउ गरी याई ारि भक
अनस
ु धान हँदा िनज ितवादीले नेपाली सेनाको
जबरजंग गण प देहीमा कायरत हँदा समु
पौडेललाई िवदेश शाि त सेना पठाइिद छु भनी
िनजले िविभ न न कली कागजातह बनाई िनज
समु पौडेल कायरत रहेको थानमा शाि त सेना
छनौट ग रएको भ ने बेहोराको प पठाई िनजले
िनज समु पौडेलसँग . ४,००,०००।- रकम ठगी
गरेको भ ने जाहेरी पन आएको हँदा सोही िवषयमा
अनस
ु धानको लािग िमित २०७४/०१/०६ गतेबाट
लागु हने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट याद
थप अनमु ित िलई अनस
ु धान हँदा िनज ितवादीले
िविभ न यि ह लाई ठगी गनको लािग सव च
अदालतको छाप, नेपाली सेना कायरथी िवभागको
छापसमेत बनाई न कली कागजात तयार गन डेरा
कोठामा लक
ु ाई िछपाई राखेको अव थामा बरामद भई
ठगी तथा िकत मु ामा अनस
ु धान काय पूरा गरी हाल
स कल िमिसल िज ला सरकारी विकल कायालयमा
पेस भइसके को अव था छ भ ने महानगरीय हरी वृ
वय भूसमेतको िलिखत जवाफबाट देिखएको ।
कानून ारा िनषेिधत काय गरेको भनी उजरु
परी अपराध अनस
ु धान गन कानून ारा अि तयार ा
िनकायको तफबाट िनवेिदकाको पित गंगाहरी
यौपानेलाई प ाउ गरी अदालतको आदेशअनस
ु ार
थनु ामा राखी अनस
ु धान भइरहेको देिखएकोले
िनजलाई गैरकानूनी पमा प ाउ गरी थनु ामा
राखेको देिखन आएन । कानूनबमोिजम अपराधमा
अनस
ु धानको ममा अदालतको अनमु ित िलई
थनु ामा राखेको देिखएकोले िनवेदन मागदाबीबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
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४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६८-CI-०७३६, िनणय बदर,
बिलराम साद तेली िव. नेपाल मेिडकल कलेज
िक.नं. ६५ को ज गाको िफ डबक
ु मा
नापीका बखत पत जिनए पिन िकसानको बेहोरामा
यो ज गा का.ई. बागदरबार ब ने रामबहादरु काक को
हो भनी उ लेख भएको देिख छ । िफ ड बक
ु मा पत
जिनएकै आधारमा कोही कसैले कमाएका रहेनछन्
भनी भ न िम ने देिखँदैन । िमित २०१९।१।३ मा
ा रकादास े को नाममा र.नं ३९१९ को पा रत
राजीनामाबाट आएको देिख छ । सो ज गा िमित
२०१९।१।३ को िलखतबमोिजम नामसारी ग रपाउँ
भनी िमित २०३९।०५।१० मा सिु शल संशेर ज.ब.रा.
ले गठु ी लगत तथा तहिसल कायालय भ कालीमा
िनवेदन िदई िमित २०४१।१०।२६ मा उ िक.नं.
६५ को ज गा नापीका बखत पित भ ने जिनएकोले
ज गाधनीको महलमा ी पशपु ित शंकराचाय मठ गठु ी र
दतावाला तथा िकसानको महलमा पिछ ठहरेबमोिजम
हने गरी खाली नै राखी ज गाधनी माणपज
ु ा माग
गनु भ ने गठु ी सं थान के ीय कायालयबाट आदेश
भएकोमा उ ज गाको मोहीमा सिु शल संशरे को नाउँ
उ लेख गरी ज गाधनी दता माण पज
ु ा ा भएको
देिख छ । उ ज गाको स ब धमा गठु ी लगत तथा
तहिवल कायालयबाट ी पशपु ित शंकराचाय मठ
गठु ीलाई िमित २०३९।०५।०२।५ मा िक.नं. २५ ३९
र िववािदत िक.नं. ६५ को ज गासमेत सिु शल संशेरको
हक कायम कसरी हन आएको हो भनी सोधनी भएकोमा
उ मठ गठु ी पशपु ित देवपतनले परु ानो लगतबमोिजम
गजन िसंह थापाले मोिहयानी कायम गरेको र यसपिछ
ा रकामान े र पिछ सिु शल संशेर ज.ब.रा.ले उ
ज गाको मोिहयनी कायम गरी लगतबमोिजम ितनपन
ु
ितरो ितद आएको भनी जानकारी गराइएबमोिजम

गठु ी कायालयको उ िमित २०४३।०६।७ को
िनणयबमोिजम सिु शल संशेरको नाममा मोिहयानी
कायम भएको देिख छ । सोही िमित २०४३।०६।०७
को िनणय बदर ग रपाउँ भनी िमित २०४४।५।११ मा
राजनबहादरु भ ने राजन बाबु रसालले यसै अदालतमा
उ ेषणको िनवेदन िदएकोमा यस अदालतबाट उ
िनवेदन खारेज हने ठहरी िमित २०४५।४।३१ मा
फै सला भएको देिखने ।
िववािदत िक.नं. ६५ को ज गा सिु शल
संशेर ज.ब.रा.बाट तहतह िब हँदै नेपाल मेिडकल
जोरपाटीले राजीनामा पा रत ग रिलएको देिख छ ।
उ सािबक िक.नं. ६५ को ज गा रैतानी ग रपाउँ भनी
मेिडकल कलेजले गठु ी सं थानमा िनवेदन िदएकोमा
गठु ी सं थानबाट उ नेपाल मेिडकल कलेजले
अ य कोष राखी रैतानी प रणत गन गरी िमित
२०५७।०३।३० मा गठु ी सं थानबाट रैतानी प रणत
गरेको देिख छ । यसरी िववािदत ज गामा २०४३
सालमा गठु ी लगत तथा तहिवल कायालयबाट िमित
२०४३।०६।०७ मा भएको िनणयमा गठु ी सं थान
के ीय कायालयले सहमित जनाई रैतानीमा प रणत
भइसके को ज गालाई लामो समयपिछ उ िनणयको
ितकूल हने गरी गठु ी सं थान के ीय कायालयबाट
२०६४।०४।२० मा भएको िनणयलाई कानूनस मत
मा न निम ने ।
तसथ, काठमाड िज ला, जोरपाटी गाउ
िवकास सिमित वडा नं ७(ख) िक.नं. ६५ को ज गा
िक ा काट भई हाल कायम हन आएका स पूण
िक ा ज गासमेत गठु ी अधीन थतफ दता भई रैतानी
न बरीमा प रणत भएको लगत क ा गरी पशपु ित
शंकराचाय मठ गठु ीको तैनाथी ज गा कायम हने ठह याई
गठु ी के ीय कायालयबाट िमित २०६४।०४।२० मा
भएको िनणय कानून र यायसङ् गत नहँदा उ िनणय
बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
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२०६७।११।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : स रता रजाल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ २५ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७३-WO-१०३१, उ ेषण /
परमादेश, िच तामणी यौपाने िव. अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोग टंगाल, काठमाड समेत
िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही गन
अिधकार िश ा िनयावली, २०५० को िनयम १४३
को उपिनयम (१क) बमोिजम िव ालय यव थापन
सिमितलाई रहेको देिख छ । उ िनयम (१क) िवपरीत
यी िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही गन उि लिखत
कानूनी यव थाअनस
ु ार तोिकएको अिधकारीबाट
सजाय नभई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िनणयको हवाला िदँदै िनणय गरेको िज ला
िश ा कायालय याङ् जाको िनणयलाई कानूनस मत
मा न िम ने नदेिखने ।
िनवेदकलाई
अि तयार
दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको प ले िवभागीय कारबाहीको
लािग पठाएकोमा िज ला िश ा कायालयबाट
िनवेदकको ३ वष तलब विृ रो का गन िनणय गदा
सनु वु ाइको मौका िदएको भ ने िलिखत जवाफबाट
देिखँदैन । कुनै पिन यि लाई िनजका िव लागेको
कसरु का स ब धमा सनु वु ाइको मौका िदई ितर ा गन
अवसर िदनपु न ह छ । िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िनदशनमा िवभागीय कारबाही
गरेको देिखएको र यसरी िवभागीय कारबाही गदा
सनु वु ाइको मौका निदई ३ वष तलब विृ रो का
रा ने गरी िज ला िश ा कायालयबाट भएको िनणय
व छ सनु वु ाइ गरी भएको नभई ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत िनणय गरेको नदेिखने ।

तसथ, िश ा िनयमावली, २०५९ को
िनयम १४३ को उपिनयम (१क) मा िव ालयमा
कायरत िश क तथा धाना यापकलाई सजाय गन
अिधकारी यव थापन सिमित हने भ ने प ट कानूनी
यव थािवपरीत सनु वु ाइको मौकासमेत निदई िज ला
िश ा अिधकारीबाट िनवेदक िच तामणी यौपानेको
३ वषस म तलब विृ रो का रा ने गरी िमित
२०७३।६।१८ मा भएको िनणय ाकृ ितक यायको
िस ा तिवपरीत देिखएको सो िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको छ । िनवेदकले कानूनबमोिजम
ा त गन तलब वृि रो का नगरी िनजलाई िदनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ १७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.३
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०६७-WO-०७३६, उ ेषण,
वनु िसजापित िव. गहृ म ालय िसंहदरबारसमेत
िनवेदक मागबमोिजमको उ ेषणको आदेश
जारी हने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा हेदा रट
िनवेदक वनु िसजापतीको नाममा िक.नं. ४५९ को
े.फ. ०-१-१३ रहेको भ ने कुरा िनजको िनवेदन
बेहोराबाट देिख छ । उ िक.नं. ४५९ सािबक िक.नं.
४२१ बाट िक ाकाट भई ४५८ तथा ४५९ कायम
भएको पिन िमिसल संल न ज गाधनी माणपज
ु ाको
ितिलिपबाट देिख छ । िक.नं. ४५८ को ज गाधनी
ड बरकुमारी िसजापती रहेको र यी िनवेदकको नाममा
रहेको िक.नं. ४५९ को े.फ. िनवेदकले िनवेदनमा
उ लेख गरेअनु प ०-१-१३ नभई ०-४-१२३/४ रहेको
पेस हन आएको ज.ध. माणपज
ु ाबाट देिखइरहेको
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अव थामा आ नो वािम वमा रहेको ज गाको े फल
के कित हो भनी यिकन गरी ट पमा उ लेख गन
सके को नदेिखने ।
िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ४५९ को
ज गा २०१६ सालमा अिध हण गन िनणय भई िमित
२०४३।४।१७ मा िनजको नामबाट िवप ी खेलकुद
िवकास सिमितका नाममा दािखल खारेज नामसारी
गन िनणय भएको भनी िनवेदन बेहोरा तथा िवप ीको
िलिखत जवाफसमेतबाट देिख छ । २०४३ सालमा
दािखल खारेजको िनणय भएको ज गाको स ब धमा
िमित २०६७।१०।१८ मा आई िनवेदकले दायर गरेको
उ ेषणको रट ने.का.प. २०४२, अङ् क ७, िन.नं.
२४४१ को िनवेदक ह रि या शमा िव िवप ी
काठमाड िज ला अदालतसमेत भएको उ ेषण वा
अ य उपयु आ ा आदेश वा पज
ु जारी ग रपाउँ
भ ने िवषयको रट िनवेदनमा “आ नो हकको
चलन गराउनेतफ समयमै सजग भई नआई ते ो
यि को हक िसजना भइसके पिछ रट िनवेदन
िदन आउनेलाई अदालतले म त गन स दैन” भनी
ितपािदत िवल बको िस ा तका आधारमा समेत
ततु रट िनवेदन जारी हन स ने नदेिखने ।
ितपिू त नै निदई ज गा अिध हण गरेको िनणय
बदर हनपु न भ ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा िनवेदकको
ज गाको मआ
ु जाका लािग कािशत अि तम सूचनामा
स पक रा न नआएको कारण ितपूित दान गन
नसिकएको भ ने िवप ी गृह म ालयको िलिखत
जवाफबाट देिख छ । अिध हणमा परेको आ नो
स पि का स ब धमा समयमै स बि धत िनकायमा गई
ितपूितको रकम बु नका लािग स पक गरेको भ ने
पिन िमिसलबाट देिखँदैन । स बि धत िनकायबाट
दान गरेको ितपूितको रकममा िच नबझ
ु ेको भए सो
स ब धमा िनवेदन दता गराएको भ ने पिन िमिसलबाट
देिखँदैन । ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३७ मा
यस ऐनको िविभ न दफाह मा ितपूित वा मआ
ु जा

िलनको लािग तोिकएको यादिभ सरोकारवाला
यि ले सो रकम िलन नआएमा वा िलन म जरु नगरेमा
थानीय अिधकारीले य तो ितपूित वा मआ
ु जाको
रकम बु नको लािग तीन मिहनाको अि तम याद िदई
सूचना कािशत गनपन
ु छ । सो यादिभ पिन िलन
नआउने सरोकारवाला यि ले य तो ितपूित वा
मआ
ु जा पाउने छै न र सो ितपूित वा मआ
ु जाको
रकम सि चत कोषमा दािखल ग रने छ भ ने यव था
रहेकोमा उ कानूनी यव थाको आधारमा समेत
हाल यी िनवेदकले ितपूित पाउन स ने अव था
देिखन आएन । यसका अित र य तै कृ ितको र.
नं. ३३९२ को िनवेदक ड बरकुमारी िसजापती िवप ी
नेपाल सरकार गहृ म ालयसमेत भएको उ ेषण
परमादेशसमेतको रट िनवेदनमा मागबमोिजम रट
जारी हने भनी आदेश भएपिछ उ रट िनवेदनको
प िवचार गरी ततु रट िनवेदन दायर हन आएको
देिखने ।
तसथ, आफूलाई मका परेको िवषयमा बेलैमा
उपचार नखोजी अक रट िनवेदनमा हने आदेशको
प िवचार गरी दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदक सफा हातले अदालत वेश गरेको
अव थासमेत देिखन आएन । यस अव थामा “ने.
का.प. २०३७ भाग २२, अङ् क १० िन.नं. १४१०१ को िनवेदक कमल शमा िव
ीमान मुख यू
िव ाथ िहत शाखा ि .िव.िव. िश ा शा
अ ययन सं थानसमेत” भएको मु ामा िनवेदक सफा
हातले आएको नदेिखएबाट रट िनवेदन खारेज गन
गरेको इ साफ मनािसब ठहन भनी भएको परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु ालगायत िविभ न मु ामा
िस ा त ितपादन भइसके को समेत हँदा िनवेदक
मागबमोिजम उ ेषण एवं परमादेशको आदेश जारी हन
स ने देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
इित संवत् २०७५ साल असार १८ गते रोज २ शभु म् ।
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२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ०६७-WO-०९१५,
उ ेषण, धनबहादुर गु ङ िव. मालपोत कायालय,
संखुवासभासमेत
२००० सालको न बरीमा जसबहादरु गु ङ
दता भएको ज गा र.नं. ६८ बाट िमित २०४८।५।१७
मा राजीनामा पा रत ग रिलई ितरो ितरान गरी भोग
चलन गरी आएको चौह ीिभ को उ ज गा सभ
नापीमा िददीङ गा.िव.स. वडा नं. ६ िक.नं. ५०७,
५१३, ५१५, ५२८, ५३६ र ५०४ गरी ६ िक ामा
िवभाजन गरी नाप न सा भएको ज गा मेरो नाममा
दता ग रपाउँ भनी रट िनवेदक धनबहादरु गु ङले
मालपोत कायालय, संखवु ासभामा िनवेदन िदएको
र उ िनवेदनमा िक.नं. ५१५ म ये उ रतफबाट
दईु रोपनी ज गा िक ाकाट गरी दता ग रिदने ज गा
नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११ख. बमोिजमको
सिमितको िनणयअनस
ु ार दता ग रिदने र अ य
िक ाको हकमा स बि धत अदालतबाट उ ११ख.
बमोिजमको सिमितको िनणय बदर गराई हक कायम
गरी याएका बखत कानूनबमोिजम कारबाही हने गरी
िमिसल दायरी लगत क ा ग रिदने भनी मालपोत
कायालय, संखवु ासभाबाट िमित २०६७।११।८ मा
िनणय भएको देिखने ।
अब उ सिमितको गठन के कुन योजनका
लािग भएको हो र उ सिमितको े ािधकारिभ
रट िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको ज गा दताको
िवषय पछ पदन भ ने स ब धमा हेदा त कालीन
ी ५ को सरकार, मि प रषदको
् िनणयबाट िमित
२०४८।११।२६ को राजप मा कािशत सूचनामा
ी ५ को सरकारले संखवु ासभा, सोलख
ु ु ब,ु दोलखा,
कुम, रो पा, दैलेख, अछाम, बझाङ, बाजरु ा,

बैतडी र कालीकोट िज लाह मा ज गा नापजाँच
ऐन, २०१९ को दफा ११ख मा उ लेख भएका
अव था पन गई सम या उठ् न गएको वा उठेमा सो
सम याह सु झाउने काममा आव यक िनणय गन
ज गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ११ख. बमोिजम
उपयु िज लाह का लािग िन न पदािधकारीह
भएको एक/एक वटा छु ाछु ै सिमित गठन गरी सो
सिमितको काम, कत य र अिधकार तथा काय अविध
िन नबमोिजम तोके को छ भ दै सिमितको काम, कत य
र अिधकारह अ तगत २ नं. को देहाय २ मा सरकारी
वन जंगल तथा यि िवशेषको हक भोगको ज गाको
साँधिसमाना यिकन गरी दता गन सम या परेमा सो
स ब धमा छानिबन गरी आव यक िनणय गन भनी
उ लेख भएको देिखने ।
यसरी गिठत अिधकार ा उ सिमितको
सोही िमितको िनणयले के ही ज गा िनवेदकका नाममा
दता गन भनी िनणय गरेकोसमेत देिख छ । ी ५ को
सरकार, मि प रषदको
् िनणयबमोिजम ज गा नापजाँच
ऐन, २०१९ को दफा ११ख. बमोिजम सिमित गठन
भएको र उ सिमितले आव यक जाँचबझ
ु गरी सबदु
माण बझ
ु ी त यगत आधारमा िनवेदकका ज गाह
वन े मा परेकोले दता गन निम ने भनी िनणय गरेको
र सोही आधारमा मालपोत कायालय संखवु ासभाले
उ िववािदत िक ा ज गाह दता गन निम ने भनी
िनणय गरेको देिख छ । यस कार दाबीको ज गाको
दता े ता, दाबीको ज गा वन े िभ पन नपन ज ता
भोगको ि थित, स ब माण बझ
ु ी िनणय गनपन
ु
देिखएको ततु िववादमा यस अदालतको असाधारण
े बाट िनणय गन निम ने ।
संल न माणसमेतलाई म यनजर राखी
त यगत आधारमा ज गा नापजाँच ऐन,२०१९ को
दफा ११(ख) ारा गिठत सिमितले गरेको औिच यगत
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िनणय िमले, निमलेको भनी पनु रावेदन तहमा झ रट
े बाट िनणय गन निम ने हँदा रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ भनी यस अदालतबाट संवत् २०५५ सालको
र.नं.३७०५ को उ ेषणको रट िनवेदनमा ितपािदत
निजरसमेतका आधारमा य तै कृितको संवत् २०५७
सालको रट नं. ३२८० को उ ेषणसमेतको रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी भएको आदेशसमेतका
आधारमा ततु रट िनवेदनमा िनवेदन माग
दाबीबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने देिखएन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ असार १८ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७२-RB-०१५५, मू य
अिभवृि कर, शंकर साद खरेल िव. काश भ राई
मू य अिभवृि कर ऐन, २०५२ को दफा
८(२) को संशोधनपूवको यव थामा कर िलन पाउने
र कर क ी गन पाउने भ ने प कानूनी यव था
रहेभएको पाइँदैन । पिछ भएको संशोधनले उ ऐनको
दफा ८(२) बमोिजम कर क ी िलन पाइने र दफा
१७(५)(ख) बमोिजम कर क ी गन िदइने यव था
गरेको देिख छ । "कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर
लगाइने र उठाइने छै न" भ ने त कालीन अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ८९ मा संवैधािनक
यव था रही हाल चिलत नेपालको संिवधानको
धारा ११५ मा समेत सोही यव थालाई िनर तरता
िदइएको छ । उ संवैधािनक ावधानका आधारमा
पिन प कानूनी यव थाको अभावमा कर लगाउन
वा असल
ु गन पाइने भ न िम ने नदेिखने ।
कानून संशोधनको खास मकसद र उ े य

रहेको ह छ । सािबकमा भएको कानूनी यव थाले
स बोधन गन नसके को अव थामा स बोधन हन
नसके को कुराको उिचत स बोधनका लािग नै कानूनमा
संशोधन वा थप कानूनी यव था ग रनपु न ह छ ।
यसबाट पिन दफा ८(२) मा रहेको कानून अपया
भएकै कारण सो दफामा संशोधन र दफा १७(५)
(ख) थप भएको हो भ ने देिख छ । यसलाई िमित
२०६६।४।१ मा गोरखाप मा कािशत सूचनाले समेत
थप पिु गरेको पाइने ।
यसैगरी सारवान् कानून भूत भावी
हन स दैन भ ने कानूनको मा य िस ा त हो ।
यस आधारमा पिन आिथक ऐन, २०६६ ले मू य
अिभविृ कर ऐनमा गरेको संशोधनको आधारमा
ऐनको भूत भावी भाव हने गरी लगाइएको कर सो
संशोधनपूव ला न स ने अव था नदेिखने ।
यसरी मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को
दफा ८(२) मा आिथक ऐन, २०६६ ारा संशोधन
हनपु ूवको कारोबारमा कर लगाउनु “कानूनको
भूत भावी असर हन नहने भ ने कानूनको चिलत
िस ा त तथा कानूनबमोिजम बाहेक कर लगाउन र
उठाउन नपाइने भ ने नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ एवम् नेपालको संिवधानले ट उ लेख गरेको
अव थासमेतका आधारमा पिहलेको कारोबारमा पिछ
संशोिधत ऐनको ावधानको आधारमा कर िनधारण
गन निम ने भनी सु ठुला करदाताको कायालयको
िनणय सदर गन गरेको आ त रक राज व िवभागको
िनणय उ टी गरी मू य अिभवृि कर, ज रवाना,
थप द तरु र याज ितनु नपन ठह याई भएको राज व
यायािधकरण काठमाड को फै सला अ यथा देिखन
नआउने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार र कारणबाट
यथ व डिलंक क यिु नके सन ा.िल. लाई २०६५
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सालको चै मिहना एवं २०६६ सालको ये र
आषाढ मिहनाको थप मू य अिभविृ कर, ज रवाना,
थप द तरु र याज ला ने गरी ठुला करदाता कायालय
ह रहरभवनबाट भएको िनणय सदर गरेको आ त रक
राज व िवभागको िमित २०६८।०३।२९ को फै सला
उ टी गरी िनवेदकको उ अविधको मू य अिभवृि
कर, ज रवाना, थप द तरु र याज ला न नस ने
ठहर गरेको राज व यायािधकरण काठमाड को िमित
२०७१।८।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल काितक २८ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.४
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७५-CR-०३७२, ०७५-RC-०११६,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. रामशङ् कर
था समेत, नेपाल सरकार िव. िच का भ ने कृ णकुमार
था
वारदात रातको समयमा भएको देिखएको
तथा य दश समेत कोही रहेभएको देिखएन ।
कसरु दार ठहर भएका ितवादीम येका िच का भ ने
कृ णकुमार था ले मौकामा तथा अदालतसम को
बयानमा समेत मतृ कलाई कत य गरी मानमा
ितवादीह रामशङ् कर था र छोटेलाल चौधरीको
संल नता नभएको भनी बेहोरा लेखाएको पाइ छ ।
िमिसल संल न लास कृित मचु ु का तथा शव परी ण
ितवेदनबाट मृतकलाई एउटै मा चोट लागेको
देिखएकोसमेतका आधार कारणबाट जाहेरवालाले
मौकामा सबै ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी िदए

तापिन अ य वत र व तिु न माणबाट पिु हन
सके को देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५
मा फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसुर
मािणत गन भार वादीको हने छ भ ने उ लेख भएको
र ततु मु ामा यी ितवादीह ले समेत मतृ कलाई
कुटिपट गरी घाइते बनाई मृतकको मृ यु भएको हो
भनी िनजह समेत उपर अिभयोग दाबी िलए तापिन
सो कुरालाई पिु ट गन त ययु माण वादी प बाट
पेस गन सके को नपाइँदा के वल जाहेरीलाई मा आधार
मानी यी ितवादीह रामशङ् कर था र छोटेलाल
चौधरीलाई समेत कत य यान ज तो ग भीर
फौजदारी अिभयोगमा कसरु दार ठहर गनु फौजदारी
यायको मा य िस ा तसमेतले यायोिचत देिखएन ।
तसथ, यी ितवादीह रामशङ् कर था र छोटेलाल
चौधरीलाई समेत यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ िदने ठहर गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा प रवतन
ग ररहन पन नदेिखएकाले िनजह लाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अका ितवादी िच का भ ने कृ णकुमार
था को हकमा साधकको रोहबाट िनणयतफ िवचार
गदा, उ वारदातमा िनजको संल नता के क तो
िथयो भ ने स ब धमा हेदा, मौकामा यी ितवादीसमेत
उपर िकटानी जाहेरी परेकोमा िनजले उ कसरु
गरेको वीकार गरी बाब,ु आमालाई मेहबबु आलमले
कुटिपट गरेको कारण रस उठी घटना थलमा बरामद
भएको भिनएको खिटयाको काठले मतृ क मेहबबु
आलमलाई टाउकोमा हार गरेको हँ भनी अनस
ु धान
अिधकारीस म बयान गरेको पाइ छ । मतृ कको
टाउकोमा चोट रहेको भ ने मतृ कको शव परी ण
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ितवेदनले िनज ितवादीको बयान भनाइ समिथत
भएको छ । िनजले अदालतसम बयान गदासमेत
बरामद भएको काठले मृतक मेहबबु आलमलाई
टाउकोमा हार गरेको हँ, मैले हार गरेको चोटको
कारण मेहबबु आलमको मृ यु हन गएको हो भनी बेहोरा
लेखाएको पाइने ।
यसैगरी उ वारदातका सह ितवादीह
रामशङ् कर था र छोटेलाल चौधरीले मौका तथा
अदालतसम को बयानमा मृतक मेहबबु आलमलाई
ितवादीम येका कृ णकुमार था ले खिटयाको
काठले टाउकोमा हार गरेका कारण िनजको मृ यु हन
गएको रहेछ, सो कुरा अक िदन िबहान मा मृतकको
लास फे ला परेपिछ गाउँमा ह ला भएकोले थाहा भएको
हो । पिहला उ घटनाबारे जानकारी िथएन भनी
बेहोरा लेखाएको पाइ छ । मौकामा कागज गन म जु
चौधरी, गोिव द था , यामलाल था र व तिु थित
मचु ु काका स तराम ह रजनसमेतले ितवादी
कृ णकुमार था ले कत य गरी मारेको भनी लेखाई
िदएको पाइ छ । मतृ क मेहबबु आलमको शव परी ण
ितवेदनमा समेत मृ यक
ु ो कारण Head Injury /
Subdural Hematoma भ ने देिखँदा यी ितवादी
िच का भ ने कृ णकुमार था ले घटना थलमा बरामद
भएको खिटयाको काठले टाउको ज तो संवेदनशील
भागमा हार गरी कत य गरी ह या गरेको पिु ट हन
आउने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट
ितवादीह रामशङ् कर था र छोटेलाल चौधरीलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी र ितवादी िच का
भ ने कृ णकुमार था ले मतृ क मेहबबु आलमलाई
बरामद भई आएको काठले टाउकोमा हानी कत य
गरी मारी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
को कसरु अपराध गरेको देिखँदा ऐ.१३(३) नं.अनस
ु ार

सव वसिहत ज मकै द गन गरी सु प देही िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी उ च
अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट िमित
२०७४।१०।०९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आयो । िमित २०७५।०५।०१ देिख लागु भएको
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) नं.
बमोिजम यो ऐन ार भ भएपिछ सव व हने गरी सजाय
गन िम ने नदेिखँदा ितवादी िच का भ ने कृ णकुमार
था लाई ज मकै दको मा सजाय हने ।
ितवादी िच का भ ने कृ णकुमार था लाई
मािथ ठहरेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पछ
िक भनी िवचार गदा, यी ितवादीको मृतकलाई मान
पूव रसइवी तथा पूवयोजनासमेत भएको नदेिखएको,
यी ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम र
अदालतमा बयान गदासमेत मृतकलाई आफूले
खिटयाको काठले हार गरेकोमा सािबत रही बयान
गरी याियक िन पण गन काममा सहयोग पु याएको,
घटना वारदातको अव था र प रि थित हेदा मृतककै
कारणले घटना भएको, आ नो बबु ा, आमालाई
मतृ कले कुटेको तथा हातपात गरेको कारण उसै
मौकामा उठेको रसको ज रयाबाट घटना घटेको
अव था रहेको, िनजले मतृ कलाई एकपटक मा
हार गरी िहँडेको भ ने िनजको भनाइ त यत: पिु
भइरहेको अव थासमेत िव मान रहेको, साथै िनजको
त कालको उमेर अव थासमेतलाई िवचार गदा, यी
ितवादीलाई ठहरेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा
चक पन र िनजलाई ७ वष कै द सजाय गदासमेत
ऐनको मकसद पूरा हने देिखँदा िनज ितवादी िच का
भ ने कृ णकुमार था लाई फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा
१७(क) तथा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता ऐन,
२०७४ (संशोिधत महल) दफा १४५(१)(क) बमोिजम
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७ वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : उषा े ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी काशकुमार
ढु ंगाना, ०६८-CI-११८०, फै सला बदर, सुनकुमार
हयौङ् जु िव. राजकुमार हयौङ् जुसमेत
पनु रावेदक / वादी सनु कुमार हयौङ् जक
ु ो
मु य पनु रावेदन िजिकर िवप ीम येका राजकुमार
हयौङ् जल
ु े मोही नामसारीको लािग िदएको िम.नं.
१४९०/०५७/५८ र १४९२/०५७/५८ का दईु वटा
मु ामा वादी राजकुमारको नाममा िववािदत ज गाको
मोही नामसारी हने ठहरेको र सो िववािदत ज गामा
मेरोसमेत हकिहत सरोकार समावेश भएकोमा सो
मु ामा म प िवप कायम नभएको हँदा सो दईु वटा
मु ामा राजकुमारको नाममा मोही नामसारी हने
ठहरेको िनणयले मेरो मोही हकमािथ आघात परेको छ ।
भूिमसधु ार कायालय भ परु बाट मेरो हकमा अ.वं. ८६
नं. आकिषत नहने भनी िफराद खारेज हने िनणय भई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट समेत सो िनणय सदर
भएको छ । तर म उ दईु वटा मु ामा प िवप कायम
नभएको हँदा मलाई अ.बं. ८६ नं. बमोिजम फै सला
बदरमा िफराद दायर गन हकदैया रह छ भ ने रहेको
देिखने ।
त स ब धमा हेदा, मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको महलको ८६ नं. मा “फैसला
िडसिमस, िमलाप , खा रज भएका मु ामा सो
फैसला िडसिमस, िमलाप , खा रज भएकाले
अकाको हकसमेत जाने भएको रहेछ भने जसको
हक जाने छ यसैले थाहा पाएका पितस िदनिभ
यसमा हा ो पिन हक ला छ यसले मा हारी वा
िडसिमस, खा रज, िमलाप गराएकोले हा ो हक

जाने होइन भनी आ नो हकजितमा झगिडयाका
नाउँमा नािलस िदए इ साफ ग रिदनुपछ” भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । उ कानूनी यव थाको
प र े यमा ततु मु ाको स दभलाई हेदा, िम.नं.
१४९०/०५७/५८ र १४९२/०५७/५८ को मु ामा
यी पनु रावेदक प िवप नै नरहेको भए तापिन
उि लिखत २ मु ा र यी पनु रावेदकले दायर गरेको
िम.नं.१४९१/०५७/५८ को मु ामा दाबीको ज गा
एउटै (िक.नं. १५० बाट िक ाकाट भई कायम िक.नं.
४२७, ४४६, ४४७, ५१४, ५१५ र ५१७ समेत)
भई उ तीनैवटा िनवेदनलाई लगाउमा राखी िमित
०५७।९।४ मा एकै िदन दाबीको ज गाको मोही हक
राजकुमार हयौङ् जक
ु ो नाममा नामसारी हने ठहरेको
हँदा यी पनु रावेदक सनु कुमारको नाममा नामसारी नहने
ठहरी भएको फै सला अि तम भइरहेको देिखयो । सोही
तीनै िनवेदनसँग स बि धत फै सला बदर ग रपाउँ भनी
पनु ः आएका यी पनु रावेदक िम.नं. १४९०/०५७/५८
र १४९२/०५७/५८ को मु ामा प िवप रहेको नभए
तापिन िनज प रहेको िम.नं. १४९१/०५७/५८
को मु ा र उ २ मु ा (िम.नं. १४९०/०५७/५८ र
१४९२/०५७/५८) को िवषयव तु (दाबीको ज गा)
एउटै (िक.नं. १५० बाट िक ाकाट भई राजमागमा
परेर बाँक भएका िक.नं. ४२७, ४४६, ४४७, ५१४,
५१५ र ५१७ समेत) रहेको पाइयो । सु भूिमसधु ार
कायालयबाट तीनैवटा िनवेदनसँग स बि धत ज गा एकै
भई लगाउमा राखी फै सला भएको पाइयो । उि लिखत
अव थामा लगाउमा रहेको िम.नं. १४९१/०५७/५८
को मु ाबाट एउटै ज गा यी पनु रावेदकको नाममा मोही
नामसारी हन नस ने ठहरेको फै सला पनु रावेदन तहबाट
समेत अि तम भइसके पिछ िम.नं.१४९०/०५७/५८
र १४९२/०७५/५८ को मु ामा प िवप कायम
नभएको कारण सोही ज गा अका यि को नाममा मोही
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नामसारी हने ठहरेको फै सला बदर गराई पाउन यी
पनु रावेदक वादीलाई अ.बं. ८६ नं. को हकदैया रह छ
भ न सिकने अव था नदेिखने ।
पनु रावेदकले आ नो नाउँमा मोही नामसारी
ग रपाउँ भनी िदएको मु ामा िनजको नाउँमा मोही
नामसारी नहने भनी भूिमसधु ार कायालय भ परु ले
िनणय गदा यही ज गा स ब धमा राजकुमारले िदएको
मोही नामसारी मु ामा िनज राजकुमारको नाउँमा मोही
नामसारी हने गरी लगाउको मु ामा आजै िनणय भएको
भ ने आधारमा यी पनु रावेदकको नाउँमा मोही नामसारी
नहने िनणय गरेको पाइ छ । यी पनु रावेदकको नाउँमा
मोही नामसारी नहने गरी भएको िनणय पनु रावेदन
अदालतबाट सदर भई मु ा दोहो याई पाउँ भनी परेको
िनवेदनमा सव च अदालतबाट िन सा दान नभई
अि तम भइसके पिछ मा राजकुमारले िदएको मोही
नामसारी मु ामा भएको फै सला बदर ग रपाउँ भनी
िमित २०५७।१२।२३ मा ततु िफराद पन आएको
छ । जबिक राजकुमारको नाउँमा िमित ०५७।९।४ मा
मोही नामसारी हने िनणय भएको कुराको जानकारी यी
पनु रावेदकले सोही िमित ०५७।९।४ मा नै पाइसके कोमा
अ.बं. ८६ नं. ले तोके को हद यादमा थाहा पाएको
िमितले ३५ िदनिभ समेत यी पनु रावेदकको िफराद
परेको देिखएन । अदालतको अि तम फै सलाबाट
िववािदत िक.नं. १५० बाट िक ाकाट भई कायम हन
आएको िक.नं. ४२७, ४४६, ४४७, ५१४, ५१५
र ५१७ समेतका ज गामा यी पनु रावेदकको मोही
हक थािपत नहने िनणय भइसके बाट समेत दाबीको
फै सलाबाट यी पनु रावेदकको अ.बं. ८६ नं. को हकमा
आघात परेको अव था रहेन । यसरी एउटै ज गाको
मोही नामसारी ग रपाउँ भनी छु ाछु ै मु ाह लगाउमा
रही यथ राजकुमारका नाउँमा मोही नामसारी
नहने भनी िनणय भएको कारणबाट यी पनु रावेदकको

नाउँमा मोही नामसारी नहने िनणय भएको देिखँदा
राजकुमारले िदएको मोही नामसारी भएको फै सलाबाट
यी पनु रावेदकलाई ते ो प भ न िम नेसमेत
देिखएन । तसथ, यस अदालतवाट िन सा दान
गदा िलइएको आधारसमेत पिु हन स ने अव था
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र कानूनी
यव थासमेतबाट भूिम सधु ार कायालय, भ परु बाट
िमित ०५७।९।४ मा भएको मोही नामसारी मु ाको
फै सला बदर ग रपाउँ भ ने दाबी खारेज हने ठह याएको
िनणय सदर हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित ०६६।१०।७ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: फणे वरी िघिमरे
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल भदौ १० गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६८-CI-०२०१, िलखत बदर दता
बदर दता कायम, काजीमान पौडेल िव. टंककुमारी
खनाल (भ राई) समेत
िनज पनु रावेदक / ितवादी काजीमान पौडेलले
िवप ीह म येक टंककुमारी भ राईबाट कपाली
तमसक
ु गरी पिछ ऋण चु ा गरेको बखत िफता गन
गरी िमित २०५२।१०।१७ मा .१,५०,०००।- ऋण
िलई झापा िज लामा अवि थत ज.िव. ०-०-१० िधतो
सोही िमितमा राजीनामा पास ग रिदएको । तोिकएको
भाखािभ रकम बझ
ु ाउन नस दा िमित २०५६।४।५
मा सावाँ याजसमेत ज मा .३,९९,६००।- पैयाँ
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िवप ीलाई ितनपनमा
.१,००,००१।- पैयाँ नगदै
ु
िदई बाँक .२,९९,५९९।- पैयाँ ६ मिहनािभ
बझ
ु ाउने सहमित भई उि लिखत ज गा िमित
२०५६।४।५ मा िनज पनु रावेदकको एकाघरको दाजु
रमेशकुमार पौडेलको नाममा िवप ी टंककुमारीले
िफता पास गरी िदएकोमा बाँक रकमसमेत समयमा
ितन बझ
ु ाउन नसके को हनाले िमित २०५७।२।१८
स मको याजसमेत ज मा .४,०२,७६५।- ितनु
बझ
ु ाउनपु न भएकोले पनु रावेदक काजीमानको नाममा
दता े ता कायम रहेको े.फ.०-१४-० र ०-५-९
ज गा तथा पनु रावेदकका एकाघरका दाजु रमेशकुमार
पौडेलका नाममा दता े ता कायम रहेको े.फ.
१-०-११ ज गासमेत ज मा े.फ.२-०-० िबगाहा
ज गाको ितिबगाहा .२०५,०००।- मू य कायम
गरी िमित २०५७।२।१९ मा ितवादीम येका देवे
भ राईलाई राजीनामा पास गरी िदएको भनी ितवादी
काजीमान पौडेलको ि उ र प तथा पनु रावेदन
प को बेहोरामा उ लेख भएको एवं उि लिखत िमितमा
प ह िबचमा ज गा लेनदेन भएका राजीनामा प का
ितिलिपह िमिसल सामेल रहेको पाइने ।
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १९(१) नं. मा
“िपता पुखाका पालाको चल अचल गैरस पि को
हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस म यवहार
चलाउनलाई वा नी, छोरा, एकासगोलका छोरी
वा िवधवा बुहारीको म जुरी नभए पिन आफूखुस
गन पाउँछ । अचलमा आधीभ दा बढी भने यवहार
चलाउनै परे पिन ए काइस वष नाघेका वा नी,
छोरा, एकासगोलका छोरी र िवधवा बुहारीह को
म जुरी िलई मा खच गन ह छ । म जुरी निलई
गरेको सदर हदँ ैन ।” भ ने यव था भएको
पाइ छ । उि लिखत कानूनी यव थाबाट ितवादी
देवे भ राईले िपता पख
ु ाका पालाको चल अचल

गैरस पि को हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस म
यवहार चलाउनलाई आफूखस
ु गन पाउने र आधाभ दा
बढीको हकमा भने िलखत पा रत हँदाको अव थामा
२१ वष नाघेका वा नी, छोरा, एकासगोलका
छोरीसमेतको म जरु ी आव यक मानेको पाइ छ ।
िफराद परेको बखत िफरादीह म ये ितवादीम येका
देवे भ राईक ीमती टंककुमारीको मा २१ वष
नाघेको र अ य छोराछोरीह को उमेर २१ वष नपगु ेको
अव था रहेको िमिसल संल न वादीह का नाग रकता
तथा ज मदताको माणप बाट देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९(२) नं. मा
“आ ना पालामा आजको चल अचल सबै एक
वा नी वा एक वा नीप का छोरा, एकासगोलका
छोरी मा भएकाले वा अ छोरा, एकासगोलका
छोरी वा नी मरी य तो अव था हन आएकोले
पिन आ नो खस
ु गन पाउँछ । एकदेिख बढ् ता
वा नी वा एक वा नीदेिख बढ् ता वा नीप का
छोरा, एकासगोलका छोरी वा एउटा वा नी र
अक वा नीप का छोरा, एकासगोलका छोरी
भएकाले सो भएका अव थामा भने मन परेका
वा नी छोरा, एकासगोलका छोरीलाई िदनबाहेक
आ नो खुस गन पाउँछ । मन परेका कोही वा नी
छोरा, एकासगोलका छोरीलाई मा बकससमेत
के ही बेहोरा ग रिदन भने हदँ ैन । सबै वा नी छोरा,
एकासगोलका छोरीलाई ऐनले पाउने भागबमोिजम
िदएको भए मा सदर ह छ ।” भनी भएको कानूनी
यव थाले आ नो पालामा आजको चल अचल सबै
स पि एक वा नी र एका वा नीप का छोरा
तथा एकासगोलको छोरीह मा भएको अव थामा
आफूखस
ु गन पाउने नै देिखने ।
ितवादीह काजीमान पौडेल तथा देवे
भ राईका िबचमा २०५२ सालदेिख चरणव पमा
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पटकपटक पैयाँ पैसा तथा सोबापत ज गासमेतको
लेनदेन भएको देिख छ । ियनै वादी टंककुमारी खनाल
भ राईले ियनै ितवादी काजीमान पौडेल िव
झापा िज ला अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मु ामा
िनजह िबच २०६३।२।१६ मा िमलाप समेत भएको
देिखँदा सो कायह मा िनज टंककुमारीको समेत
य संल नता रहेको भ ने कुरा प नै देिख छ ।
साथै, िनज पनु रावेदक ितवादी काजीमान पौडेलसँग
स पूण लेनदेन यवहार िमिलसके को र अब उ ा त
कुनै लेनदेन बाँक छै न साथै कुनै दाबी पिन गन छै न
भनी वादीह का पित तथा िपता देवे भ राईले
२०६३।२।२२ मा ग रिदएको कागजको ितिलिपसमेत
िमिसल सामेल रहेको पाइने ।
मािथ करणह मा उ लेख भएबमोिजम
िववािदत ज गामािथको ितवादी देवे भ राईको
हकको ोत ियनै पनु रावेदक काजीमान पौडेल र िनजका
एकाघरका दाजु रमेश पौडेलबाट २०५७।२।१९ मा
राजीनामा गरी िलएको देिखएबाट िववादको स पि
अंशब डाको योजनको लािग ब डा हने कृितको
पैतक
ृ पमा ा सगोलको स पि वा सोबाट बढे
बढाएको नभई अंशब डाको महलको १९ को देहाय २
ले यव था गरेको आ ना पालामा आजको स पि
भ ने देिखन आयो । यसरी राजीनामाको िलखतमाफत
हक ा गरी आ नो पालामा आजको स पि एक
वा नी र एका वा नीप का छोरा भएको अव थामा
मन परेको वा नी छोरालाई िदनबाहेक आफूखस
ु गन
पाउने भ ने नै देिखँदा पनु रावेदक ितवादी काजीमान
पौडेललाई राजीनामा ग रिदँदा यथ िनज देवे
भ राईक ीमती, छोरीह तथा छोराको म जरु ी
िलनपु न भ ने कानूनी यव थाको अभावमा य तो
िलखत सदर हँदनै भ न िम ने अव था देिखन
नआउने ।

अतः उि लिखत त य एवं िमिसल सामेल
कागज माणको िववेचनाबाट िववािदत स पि
ितवादी देवे भ राईको आफूखस
ु गन पाउने
स पि रहे भएको पाइएकोले पनु रावेदक ितवादीलाई
राजीनामा ग रिदँदा वादीह को म जरु ी िलइरहनपु न
अव था िव मान नदेिखँदा सो राजीनामाको िलखत
सदर नगरी िफराद दाबीबमोिजम िलखत बदर हने
ठह याएको सु झापा िज ला अदालतको िमित
२०६६।८।१० को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत इलामको २०६७।४।२६ गतेको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ।
इजलास अिधकृ त : िवकास ब नेत
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-WO-१०८०, उ ेषण /
परमादेश, भाइराजा राईसमेत िव. स माननीय
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िनवाचन भनेको लोकत को सौ दय हो ।
िनवाचनमाफत जनताले मतदान गरी आ नो िवचार
वत
पमा अिभ य गन अवसर ा गदछ र
गनपदछ
। सावभौम जनताले आ ना ितिनिधह को
ु
कामको मू याङ् कन गरी जवाफदेही बनाउने मह वपूण
उपायको पमा िनवाचन रहेको ह छ । लोकताि क
शासन यव थामा िनवाचन नाग रकको इ छा अिभ य
गन मह वपूण मा यम हो । यसथ, नाग रकह ले आ ना
िवचारह पूण पमा अिभ य गन पाउने आव यक
यव था ग रनु वा छनीय ह छ । अ यथा संिवधानमा
यव था ग रएको नाग रक अिधकारसमेत आव यक
कानूनी एवं यावहा रक ब धको अभावमा सङ् कुचन
हन पु दछ । िनवाचनमा मतदान गन अिधकार िवचार
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र अिभ यि वत तासँग य पमा स बि धत
ह छ भ ने निजर ेमच राई िव नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत भएको
रट नं. ०७३-WO-११४९ (ने.का.प. २०७५, िन.नं.
१००३९) मा थािपत भएको पाइने ।
जसरी अिभ यि को वत ताअ तगत
बो न पाउने अिधकार (Right to Speak) को साथै
चपु ब न पाउने अिधकार (Right to Silence)
पिन िनिहत ह छ, िठक यसै कारले मत िदन
पाउने अिधकारअ तगत मत निदने वा िनवाचनमा
खडा भएका कुनै पिन उ मेदवारलाई आ नो मत
िद न भ न पाउने अिधकार पिन पदन भनेर भ न
निम ने भनी िवकास लकाई खड् कासमेत िव
स माननीय अ य , धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत भएको रट नं. ०७०-WO-०३२६ (ने.
का.प. २०७०, िन.नं. ९०६९) मा िस ा त थािपत
भएको पाइने ।
अ तराि य तरमा यसस ब धी अिधकारको
थान क तो पमा रहेको छ भनी यहाँ उ लेख गनु
सा दिभक हन आउँदछ । मानव अिधकारको िव यापी
घोषणाप , १९४८ को धारा १९ ले हरेक यि लाई
िवचार र अिभ यि को वत ता (Freedom of
opinion or expression) दान गरेको छ । यसैगरी
धारा २१(३) मा िनवाचनमाफत य हने जनताको
इ छा (Will) नै सरकारको आिधका रकताको आधार
हने भनी उ लेख ग रएको छ । यसैगरी International
Covenant on Civil and Political Rights को
Article 25 ले मल
ु क
ु िभ हने आविधक िनवाचनमा
येक बािलग नाग रकह लाई वत तापूवक गो य
पमा मतदानमाफत आ नो िवचार अिभ य गन
सिु नि तता दान गरेको पाइने ।
नेपाल पिन सद य रा भएको नाताले

संयु रा सङ् घ ारा जारी भएका घोषणा प ,
ित ा प , अनबु ध, तथा तावह अनपु ालना गनु
रा यको दािय विभ पन आउँछ । रा यका िनदशक
िस ा तह को अनशु रण तथा रा यका नीितह को
मशः काया वयन गद नेपाललाई समृ तथा समु नत
बनाउने रा यको दािय व हने छ भनी संिवधानले नै
यव था गरेको छ । नेपालको संिवधानको तावनाको
सु वात नै “हामी सावभौमस ा स प न नेपाली
जनता” बाट भएको पाइ छ । यसथ, नेपाली जनताले
संिवधानको यव थाअनु पको सावभौिमकताको
यावहा रक पा तरण र अ याससमेत गनको लािग
नाग रकह लाई स पूण पमा वत ता दान
गरी राजनीितक ि यामा िनणायक सहभािगताको
लािग रा य संवेदनशील भई आव यक कानूनी,
सं थागतलगायत अ य यावहा रक ब ध गनु
आव यक ह छ । जसले नाग रकह को संवैधािनक
अिधकारलाई मूतता दान गरी वा तिवक पमा
सावभौमस ा स प न बनाउन म त पु याउने ।
कुनै पिन देशको संिवधानमा यव था
ग रएका जनताका लोकताि क अिधकारह लाई पूण
पमा मख
ु रत हन आव यक कानूनी तथा सं थागत
यव था एवं सोअनक
ु ू लको रचना मक वातावरण
आव यक पदछ । लोकताि क अिधकारह को
योगको अव था जाँ ने मा यम भनेकै यहाँका
जनताले ा गरेको िवचार तथा अिभ यि को
वत ता र यसको सै ाि तक एवं यावहा रक योग
हो । जनताको अिभ यि वत ताको अिधकार
य गन मा यमह अव वा कम भावकारी
छन् वा िनवाध पले उपयोग गन अव था छै न वा यो
पूण पमा कट हने अव था नभई िनयोिजत कृ ितको
मा ै देिख छ भने लोकत आ नो आदशअनक
ु ूल
मख
ु रत भएको होला भनी िव ास गन आधार कमै मा
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
देखा पन ।
अिभ यि को वत ताअ तगत यि ले
आफूलाई लागेको कुरा य गन पाउनपु दछ र यसलाई
य गन मा यमह को यव था िनवाध पमा
उपल ध पिन हनपु दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा
य गन कुराअ तगत य गन नचाहेका कुरा य
नगन अिधकार पिन समेिटएको ह छ । आ नो चयन वा
रोजाई य गन कुनै योजनको लािग कुनै ि याको
ब ध ग र छ भने सो वीकार वा इ कार दवु ै गन
पाउने अिधकार यि मा िनिहत रहने ।
कितपय मल
ु क
ु ह मा Voting लाई अिनवाय
बनाई मतदान नगन नाग रकलाई ज रवानाको
यव थासमेत गरेको देिखँदा मतदानलाई legal
obligation को पमा समेत यव था गन ग रएको
पाइ छ । ‘Right not to vote is an objection to the
compulsory voting system’. कुनै पिन मल
ु क
ु को
शासन यव थामा समान सहभािगता जनाउन पाउने
नाग रकको संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारको
सदपु योग नगदा एउटा िज मेवार नाग रकको पमा
मल
ु क
ु ितको आ नो कत यबाट िवमख
ु भएको पमा
िलने ग र छ । तर Right not to vote र Right to
Reject िबचको अ तरलाई िवचार गदा, Right not to
vote ले मतदान ि यामा सहभािगता नै नजनाउने वा
मतदान नै नगन भ ने अथ ह छ भने, Right to reject
भ नाले िनवाचनमा खडा भएका उ मेदवारह म ये
सबै अनपु यु भएको कारण कसैको प मा पिन मत
य नगन (None of the above) भ ने ह छ ।
यसकारण रट िनवेदकले उठान गनभएको
िवषयव तु
ु
Right not to vote भ दा पिन Right to Reject को
अवधारणामा आधा रत भएकोले यसले नाग रकलाई
मल
ु क
ु ितको आ नो अिधकार र कत य ित बढी
संवेदनशील बनाउन म त गन अव था रहने ।

सव च अदालतबाट िवकास लकाई
खड् कासमेत िव स माननीय अ य , धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत भएको ततु
रट िनवेदनको समान िवषयव तस
ु गँ स बि धत रट
नं.०७०-WO-०३२६ (ने.का.प. २०७०, अङ् क
१०, िन.नं. ९०६९) मा िन न िस ा त ितपादन भई
निजरसमेत थािपत भएको पाइ छ :
§
जात मा कुनै यि ले कुनै उ मेदवारलाई
मतदान नगनु र कुनै पिन उ मेदवार मन
नपराएमा मतदान गन नै नजानुले याउने
िनवाचनको प रणाममा ठुलो फरक पन हनाले
मतदान गदा कायम रहेका उ मेदवारह कोही
पिन वीकाय नदेिखएमा मतदाताले य तो
मत पिन य गन ठाउँ िदएर उ मेदवारह को
सव म ित पधा मक अव था िसजना गन
र जनताले आ मिनणय गन अिधकारअनु प
शासनमा सहभािगता जनाउन तथा वाि छत
िनय ण एवं िनदशन गन योजनको लािग
िव मान उ मेदवारह लाई सम मा इ कार
गनुपन देखेमा सो गनस ने मत अिभ य गन
ठाउँ िदनु पिन लोकताि क िनवाचनको लािग
आव यक र उिचत देिखने ।
§ कायम भएका उ मेदवारह ित अस तुि
भएमा ितनलाई अ वीकार गन अिधकार
जबस म जनतामा हँदैन तबस म सरकारमा
जनताको ितिनिध व भएको मा न सिकँ दैन र
य तो सरकार साँचो अथमा वैधािनक सरकार
(Legitimate Government) को पमा
अि त ववान् भएको नमािनने ।
§ राजनीितक दलले उठाएका उ मेदवारलाई
छनौट गन पाउने अिधकार (Right to
Select) नाग रकमा ह छ भने ितनलाई
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अ वीकार गन पाउने अिधकार (Right to
Reject) पिन यसमा िनिहत हने ।
§ मतदान गन नगएको िवषयका स ब धमा
नाग रकको गोपनीयताको अिधकार (Right
to Secrecy) को र ाथ उ मेदवारलाई
मन नपराएको कारण मतदान गन नजाने
अव था नै िसजना हन निदनका लािग पिन
मतप मा ‘मािथका कुनै पिन उ मेदवारलाई मत
िद न’ भ ने यव था गनु आव यक हने ।
यसैगरी िछमेक मल
ु क
ु भारतको सव च
अदालतबाट भारतीय मतदातालाई मतदानको ममा
‘None of the Above’ (NOTA) को िवक पसमेत
छनौट गन स ने िवषयसँग स बि धत People’s
Union for Civil Liberties & Anr. Versus Union
of India & Anr. भएको मु ामा २७ से टे बर २०१३
मा भएको फै सलाका के ही अंशह यहाँ उ लेख गनु
सा दिभक देिख छo Democracy is all about choice. This
choice can be better expressed by
giving the voters an opportunity to
verbalize themselves unreservedly
and by imposing least restrictions on
their ability to make such a choice.
By providing ‘None of the Above’
(NOTA) button in the EVMs, it will
accelerate the effective political
participation in the present state of
democratic system and the voters in
fact will be empowered. We are of
the considered view that in bringing
out this right to cast negative vote
at a time when electioneering is in
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full swing, it will foster the purity of
the electoral process and also fulfill
one of its objective, namely, wide
participation of people.
o Such an option gives the voter the
right to express his disapproval
with the kind of candidates that are
being put up by the political parties.
When the political parties will realize
that a large number of people are
expressing their disapproval with the
candidates being put up by them,
gradually there will be a systemic
change and the political parties will
be forced to accept the will of the
people and field candidates who are
known for their integrity.
o A provision of negative voting would
be in the interest of promoting
democracy as it would send clear
signals to political parties and their
candidates as to what the electorate
think about them.
o Free and fair elections would alone
guarantee the growth of a healthy
democracy in the country. The
‘Fair’ denotes equal opportunity to
all people. Universal adult suffrage
conferred on the citizens of India by
the Constitution has made it possible
for these millions of individual
voters to go to the polls and thus
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participate in the governance of
our country. For democracy to
survive, it is essential that the best
available men should be chosen as
people’s representatives for proper
governance of the country. This can
be best achieved through men of
high moral and ethical values, who
win the elections on a positive vote.
Thus in a vibrant democracy, the
voter must be given an opportunity
to choose none of the above
(NOTA) button, which will indeed
compel the political parties to
nominate a sound candidate. This
situation palpably tells us the dire
need of negative voting. भनी उ लेख
ग रएको भारतीय सव च अदालतको
फै सलामा िन न िवषयलाई जोड िदएको
देिख छ - लोकताि क शासन यव थालाई
सश एवं भावकारी बनाई राजनीितमा
नाग रक सहभािगतालाई अझ बढाउन तथा
मतदातालाई िन:सत पमा छनौटको पूण
अवसर उपल ध गराउनु पदछ । चुनावमा
नकारा मक मत अिभ य गन स ने
यव था भएको ख डमा येक राजनीितक
दलह ले चुनावमा उ मेदवार छा ने ममा
आ ना उ मेदवारह को असल सामािजक
छिव, उ च नैितकता, अनुकरणीय आचरण
ज ता िवषयमा अ य तै सजग हनुपन
अव था िसजना हन जा छ । अ यथा,
बढीभ दा बढी मतदाताले िनवाचनमा खडा

भएका उ मेदवारह लाई ‘नकारा मक
मत’ को सुिवधा योग गरी अ वीकार
ग रिदने खतरा कायम रह छ । सोस ब धी
यव थाको अभावमा राजनीितक दल र
िनवाचनमा खडा भएका ितनका उ मेदवार
एवं वत उ मेदवारम ये जित नै कमसल
भए पिन कुनै न कुनै उ मेदवारको प मा
मतदान गनपन बा यता रह छ । जसले
मतदाताको छनौटको अिधकारलाई सीिमत
गदछ भने नाग रकह पूण लोकत को
अ यासबाट समेत सङ् कुिचत हनुपन
अव था रह छ । ‘Best of the best’
को छनौट गरी उनीह बाट शािसत हन
पाउने नाग रक अिधकार ‘नकारा मक
मतदान’ को अभावमा ‘Best among
the worst’ को छनौट गनुपन अव था
िव मान देिख छ । सम तामा नकारा मक
मतदानको यव थाले राजनीितक णालीको
व छता र पिव तालाई व न गन सघाउ
पु याउँदछ । यसले लोकत को अ यासलाई
थप समृ बनाई राजनीितक यव थामा
संरचना मक प रवतन गन ठुलो सघाउ पु ने ।
जाताि क शासन यव थाको ाण भनेको
राजनीितक ि यामा नाग रकको साथक सहभािगता
हो । जनु आविधक िनवाचनमा अिभ य हने मतबाट
कट हने गदछ । मतप मा ‘नकारा मक मत’ य
गन अवसरले आमजनताको नजरमा राजनीितक
पाट , ितनले िनवाचनमा खडा गरेका उ मेदवार ितको
ि कोणसमेत िनवाचनको मा यमबाट जाहेर हने र
िनवाचन ि यामा आमनाग रकको सहभािगतामा
समेत गणु ा मक अिभविृ हने भएकोले अ ततोग वा
मल
ु क
ु को राजनीितक णालीको शु ीकरणमा
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ठुलो सघाउ पु याउँदछ । जनताको संिवधान द
सावभौमस ाको अ यासलाई फरािकलो बनाउने ।
नेपालको संिवधानको धारा २४६(१) मा
“िनवाचन आयोगले यस संिवधान र सङ् घीय कानूनको
अधीनमा रही रा पित, उपरा पित, सङ् घीय
संसदका
् सद य, देश सभाका सद य, थानीय तहका
सद यको िनवाचनको स चालन, रेखदेख, िनदशन
र िनय ण गन छ ।” भ ने संवैधािनक यव थाले
िनवाचनको सम यव थापक य िज मेवारी िनवाचन
आयोगलाई रहेको देिख छ । िवप ी िनवाचन आयोगको
िलिखत जवाफसाथ संल न थानीय िनकाय िनवाचन
(कायिविध) ऐन, २०४८ मा संशोधन योजनाथ
िनवाचन आयोगबाट वीकृत गरी नेपाल सरकारसम
पेस ग रएको िनवाचनस ब धी के ही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गन बनेको िवधेयकको म यौदाको दफा
३२(२) र ३४क. मा ग रएको यव थाले मतदाताले
मतदान गदा कुनै उ मेदवार ित समथन नभएको भनी
सङ् के त गन स ने गरी मतप को ढाँचा तोके को देिखँदा
कानूनको म यौदामा समावेश भएको भए तापिन
िवधाियकाबाट पा रत भएको सो कानूनमा उि लिखत
यव थाह नसमेिटएको अव था रहेको देिखने ।
नेपालको संिवधानको धारा १२६(२) मा
“मु ा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदेश
वा िनणयको सबैले पालना गनुपन छ ।” साथै धारा
१२६(४) मा “मु ा मािमलाका रोहमा सव च
अदालतले गरेको संिवधान र कानूनको या या
वा ितपादन गरेको कानूनी िस ा त सबैले पालन
गनुपन छ । सव च अदालतले आ नो वा मातहतको
अदालतको याय स पादनको कायमा कसैले
अवरोध गरेमा वा आदेश वा फै सलाको अव ा गरेमा
कानूनबमोिजम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय
गनस ने छ ।” भनी भएको यव थाले मु ा मािमलाको

रोहमा सव च अदालतले जारी गरेका आदेशह तथा
ितपादन गरेको कानूनी िस ा त पालना गनु सबैको
लािग बा यकारी रहेको संवैधािनक यव था रहेकोतफ
समेत मरण गराउँदै अब उ ा त नेपालमा स प न हने
सङ् घ, देश र थानीय तहको िनवाचनह मा Right
to Reject को अिधकारको अ यास गन िम ने गरी
िवप ीह बाट आव यक ब ध हने िवषयमा यस
अदालतले अ यथा अनमु ान गन निम ने ।
रट िनवेदनको मागअनस
ु ार थानीय तह
तथा सङ् घ र देशसमेतको िनवाचन स प न भएर
उ सभाह को गठन भइसके को वतमान अव थामा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो
वा होइन भ नेतफ हेदा २०७४ साल वैशाख ३१
गते स प न हने थानीय तहको िनवाचन र सङ् घ
तथा देशको िनवाचनमा Electronic Voting
Machine (EVM) तथा मतप मा Right to Reject
को आव यक यव था नगरी िनवाचन गराउने गरी
िवप ीह बाट भएको िनणयले सव च अदालतको
िमित २०७०।९।२१ को िनदशना मक आदेशको
उ लङ् घन भएको हँदा चनु ावको िमित तो ने
मि प रषदक
् ो िनणयसमेतका काय उ ेषणको
आदेशले बदर गरी मतप मा Right to Reject को
यव था गनु गराउनु भनी परमादेशसमेतको माग गरी
रट िनवेदन दायर भएको देिखयो । िनवाचन आयोगबाट
उि लिखत िनवाचनह २०७४ सालमा नै स प न भई
ा भएको िनवाचनको प रणामअनस
ु ार मल
ु क
ु मा तीनै
तहका सरकारह गठन भई कायरत रहेको अव थामा
ततु रट िनवेदनको योजन समा भएकोले
मागबमोिजम आदेश जारी गनु योजनहीन हन जाने
भएकोले कुनै आदेश जारी ग ररहनपु न नदेिखने ।
रट िनवेदनमा उठाएको िवषय लोकताि क
शासन यव थालाई अझ बढी समृ , भावकारी
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र प र कृत बनाई मल
ु क
ु मा सशु ासन कायम गन
कायमा जनताको सावभौम अिधकारको साथक
अ याससँग स बि धत रहेको देिख छ । Right to
Reject ले मतदातालाई िनवाचन ि याबाट कुनै
पिन उ मेदवारलाई मत निदने िवक पमा जान िदई
िनवाचनमा उपि थत भई कुनै पिन उ मेदवार ित
समथन छै न (None of the above) भ ने अवसर
पिन िसजना गदछ । जनताले क ता उ मेदवार
चाह छन् भ ने अिभ यि कट गन अवसर पिन
िदलाउँछ । तर, सोही िवषयमा िमित २०७०।९।२१
मा यस अदालतबाट ( रट नं. ०७०–WO–०३२६)
िनदशना मक आदेश जारी भएकोमा हालस म पिन
काया वयन नभएको कुरा िवप ीह को िलिखत
जवाफमा नै उ लेख भएको अव था देिख छ ।
यसथ, मल
ु क
ु मा अब उ ा त स प न हने सङ् घ,
देश र थानीय तहको िनवाचनह मा योग ग रने
Electronic Voting Machine (EVM) / मतप मा
समेत कायम उ मेदवारह म ये कसै ित पिन समथन
छै न (None of the Above) भनी मत जाहेर गन
िम ने गरी आव यक यव था गरी िनवाचन स प न
गन योजनका लािग उपयु कानूनी, शासिनक र
आिथक यव थापनलाई म यनजर राखी िनवाचन
आयोग, राजनीितक दलह तथा नाग रक समाजसँग
समेत छलफल गरी उपयु त रका र यव थापनका
िवक पह खोजी गरी वतमान राजनीितक र
सामािजक प र े यमा कसै ित पिन समथन छै न
भ ने यव थाको ब ध गरी काया वयन गन गराउन
िवप ीह को नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िवकास ब नेत
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभु म् ।

३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशकुमार
ढु ंगाना, ०७४-CI-००६५, पुनः मतगणना ग रपाऊँ,
िभमबहादुर साउद िव. हकबहादुर साउदसमेत
पनु रावेदक / वादी िभमबहादरु साउदले
िवप ी िनवाचन अिधकृ त ेम साद यौपानेले
चिलत िनवाचन कानूनको पालना नगरी आफूखस
ु ी
मतगणना कायिविधको अवल बन गरी थानीय तह
िनवाचन िनदिशका, २०७३ को दफा १४१ सँग
स ब अनस
ु ूची ६१ लाई पूण पमा िमची म र मेरो
मतगणना ितिनिधलाई एउटा योजनको मचु ु का
भनी सही गराई पिछ आफूखस
ु ी यसमा उि लिखत
ार भ भ ने श दलाई के रमेट गरी समा त भ ने श द
लेखी झु याई मतगणना काय गरेको भ ने पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा हेदा ऐ. िनदिशकाको दफा
१२४ स ब अनस
ु ूची ४९ अनस
ु ारको मतगणना
ार भ गरेको मचु ु कामा नै ार भ भ ने श दलाई
के रमेट गरी समा त भ ने श द लेखी सहीछाप गरी सबै
वडाको मतगणना समा भएको मचु ु का तयार गरेको
अव थास म देिखए पिन सोबमोिजमको मतगणना
समा भएको मचु ु काह मा लेिखएको मतगणना
समा भएको िमित, समय र थान एवं उपि थत
ितिनिधह को नामावली कही ँकतै के रमेट गरेको
नदेिखएको, मतगणना समा भएको समय मतगणना
समा भएको मचु ु कामा फरकफरक उ लेख
भएको र येक वडाका अलगअलग मचु ु काह मा
उपि थत पनु रावेदक / वादी िभमबहादरु साउद वा
िनजको िनवाचन ितिनिध वा मतगणना ितिनिध,
कमचारीह एवं िनवाचन अिधकृतसमेत गरी ७ जना
वा सोभ दा बढी यि ह को ह ता रबाट मािणत
भएको देिखएकोले पनु रावेदक / वादी िभमबहादरु
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साउदले म र मेरो मतगणना ितिनिधलाई एउटा
योजनको मचु ु का भनी सही गराई पिछ आफूखस
ु ी
यसमा उि लिखत ार भ भ ने श दलाई के रमेट गरी
समा त भ ने श द लेखी झु याई माणप िदएको
भ ने दाबी पु न स ने आधार नदेिखने ।
स बि धत उ मेदवारले आफूले बढी मत
ा गरेको भए तापिन अक उ मेदवारले गैरकानूनी
त रकाले बढी मत ा गरी िवजयी भएको, बदर हने
मतप बदर नगरेको वा कानूनबमोिजम सदर हने मतप
सदर नगरेको र कानूनबमोिजम मतगणना गनपनमा
ु
यसबमोिजम नगरी मतगणना गरेको कुराको आधारमा
मतगणना काय बदर गरी दोहो याई मतगणना पाउँ भनी
आरोप लगाई उजरु गदमा दोहो याई मतगणना गनु
हँदनै । त यगत आधार र माणबाट आरोप पिु पिन
हनु पदछ । आरोप लगाउँदैमा पनु : मतगणना हने हो
भने िझनो मतको अ तर हनासाथ अदालतमा उजरु ी
िलएर जाने विृ बढ् दै जाने ह छ । वडा नं. १ देिख ७
स मको मतगणना गदा मतगणना काय कानूनिवपरीत
भएको भए कुन वडामा पनु ः मतगणना गनपन
ु हो
त कालै पनु ः मतगणनाको लािग त कालै िच नबु ने
प ले िनवाचन अिधकृ तसम थानीय तह िनवाचन
िनदिशका, २०७३ को दफा १३७ र अनस
ु ूची ५७ को
ढाँचामा पनु ःमतगणना गनपन
ु आधार र कारण खोली
िनवेदन िदनपु न ह छ । उजरु ीकता पनु रावेदक / वादी
िभमबहादरु साउद वा िनजको िनवाचन ितिनिध
वा मतगणना ितिनिधले १ वडादेिख ७ वडास म
मतगणना गदा सहमित जनाई मतगणनाको समयमा
मतगणनास ब धी सबै मचु ु कामा सही गरी आफू
१ मतले िवप ीबाट परािजत भएपिछ मा स पूण
गाउँपािलका अथात् १ देिख ७ वडास मको मतगणना
पनु ः गराइपाउँ भनी िनवेदन िदएको कुरा उ च अदालत
िदपायलमा दता गरेको उजरु ीप को बेहोराबाट

देिख छ । १ देिख ७ वडास मको पनु ः मतगणना
गन िनवेदन िदनपु दा थानीय तह िनवाचन
िनदिशका,२०७३ को दफा १३७ बमोिजम अनस
ु ू ची
५७ को ढाँचामा पनु ः मतगणना गनपन
ु आधार र
कारण खल
ु ाई मतगणनाको समयमा त कालै िनवाचन
अिधकृ तसम िनवेदन िदनपु न कानूनी यव थालाई
उजरु ीकताले पालना गरेको पाइँदैन । अत: िनवेदकले
उजरु ीप साथ पेस गरेको िमित २०७४/३/१८ को
िनवेदन िवप ी िनवाचन अिधकृ तसम सोही िमितमा
मतगणना समा नहँदै वा मतगणना ग रएको मतप
िसलब दी हनभु दा पिहले पेस भएको िथयो भ ने कुरा
त यगत पमा शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन सके को
अव था देिखन नदेिखने ।
पनु रावेदक / वादी िभमबहादरु साउदले
मैले ा गरेको मतलाई सिु नयोिजत त रकाले घटी
पारी िविभ न तवर त रका अपनाई छलछाम गरी
सहमितिवपरीत जबरज ती पमा दबाब र भावमा
परी िवप ी िनवाचन अिधकृ त ेम साद यौपानेले
मैले पाएको ३१४० मतलाई घटाई ३१३७ मत देखाई
िवप ी हकबहादरु साउदलाई ३१३८ मत ा त गरेको
देखाई १ मतले मलाई पराजय गराई िवप ी हकबहादरु
साउदलाई गैरकानूनी त रकाबाट िवजयी घोिषत गरेको
भ ने आरोप लगाएको देिख छ । उजरु ीकताले आरोप
लगाउँदैमा सोहीअनस
ु ार काम भए गरेको िथयो भनी
मा न सिकँ दैन । त यगत आधार र माणबाट आरोप
पिु पिन हनु पदछ । उि लिखत िवषयह त यगत
पमा पिु हन सके को पिन देिखँदैन । उजरु ीकताले
बढी मत ा गरेको भए तापिन अक उ मेदवारले
गैरकानूनी त रकाले बढी मत ा गरी िवजयी भएको
तथा बदर हने मतप बदर नगरेको वा कानूनबमोिजम
सदर हने मतप सदर नगरेको वा कानूनबमोिजम
मतगणना गनपनमा
नगरी मतगणना गनपन
ु
ु िनवाचन
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अिधकृतलाई के क तो बा यता र अव था िथयो भ ने
उजरु ीमा उ लेखस म पिन गन सके को पाइँदैन । यस
अव थामा िनवाचन अिधकृ त उजरु ीकतालाई हराउन
र िवप ी हकबहादरु साउदलाई िजताउनको लािग
ि याशील िथए वा अ य कुनै अनिु चत भावमा परेका
िथए भ ने कुरा त यगत पमा शङ् कारिहत तवरबाट
पिु हन सके को नदेिखने ।
तसथ, दोहो याई मतगणना गराउन पाउने
अिधकार उि लिखत िनवाचनस ब धी कानूनले
उजरु ी कतालाई दान गरे तापिन य तो अिधकार
मा न आउँदा कानूनले िनिद गरेको पूवसतह को पिन
पालना गनु अिनवाय ह छ । मतगणनासमेत िनवाचनको
स पूण ि यामा उजरु ीकता वा िनजको ितिनिध
समावेश भएको संल न कागजातह बाट देिख छ ।
उजरु ी आरोप त यगत आधार र माणबाट पिु पिन
हनु पदछ । आरोप लगाउँदैमा पनु : मतगणना हने हो
भने िझनो मतको अ तर हनासाथ अदालतमा उजरु ी
िलएर जाने वृि बढ् दै जाने ह छ । उजरु ीकताले
उजरु ीसाथ संल न राखेको िमित २०७४/३/१८ को
िनवेदन िवप ी िनवाचन अिधकृतसम मतगणना
समा नहँदै वा मतगणना ग रएको मतप िसलब दी
हनभु दा पिहले पेस भएको िथयो भ ने कुरा त यगत
पमा शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन नसके को
अव थामा िनवाचन प रणामबाट आ नो हार भएपिछ
प रणाम अ वीकार गरी िनवाचनमा संल न िनवाचन
अिधकृतसमेतका िवप ीह मािथ लगाइएको आरोप
पिु हने पया आधार माण उजरु ीकताले पेस गरी
दाबी पिु गन नसके को हँदा उजरु ीकता पनु रावेदक /
वादी िभमबहादरु साउदको मागअनस
ु ार पनु ः मतगणना
हन स ने अव थाको िव मानता नदेिखँदा उजरु ी
दाबी नपु ने ठहर गरी िमित २०७४/०४/०८ मा उ च
अदालत िदपायलबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा

सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल आषाढ ६ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सु मालता
माथेमा, ०७२-CI-००१४, राजीनामा िलखत बदर,
थमनबहादुर पुजासमेत िव. ानु पुजा
िवप ीले ितउ रप को न कल सारी
िलएको िमितले ३५ िदनको हद याद नाघी दता हन
आएको राजीनामा िलखत बदर मु ाको सनु वु ाइ गरी
सु अदालतको फै सला उ टी गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला बदरभागी छ भ ने पनु रावेदन
िजिकरतफ हेदा ितवादी लेककुमार पज
ु ाले िमित
२०७०।०१।२३ मा दता गराएको ितउ रप यथ
वादी ानु पज
ु ाले िमित २०७०।०२।१६ मा न कल
सारी िलएको देिखएको छ । उ ितउ रप को
करण ६ मा वादीले लगाएको ..."ऋणले धा नै
नस ने भई बेनीबजार मंग ाघाटको घरज गा के ही
समयअिघ ऋण ितनका खाितर बेचिब भइसके को
छ । "....मेरो आ नो सामािजक ित ा, ई जत र
आफ तजनह सँगको सौहा स ब धका खाितर
अरबको म भूिममा बगाएको पिसना र घरबसोबासको
बेचिब बाट ऋण चु ा गरेको छु ।....." भ ने बेहारा
उ लेख भएको देिखएको छ । माणको लािग पेस भएको
स ब ध िव छे द मु ाको िमिसलबाट यी पनु रावेदक
ितवादीम येका थमनबहादरु पज
ु ा र लेककुमार
पज
ु ासमेत तथा वादी ानु पज
ु ाको अ य पिन घर
ज गा, बसोबास रहेको भ ने देिखएको छ । िब गरेको
भिनएको घर र सो घर रहेको ज गाको २ वटा िक ा
रहेको देिखएको छ । दवु ै िक ाको ज गासिहतको
घर िब भएको हो वा के कुन िक ा नं.को के कित
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े फलमा रहेको क तो घर कुन िमितमा कसलाई
कित मू यमा के बेहोराबाट बेचिब भएको हो ? सो
स ब धमा उ ितउ रप को बेहोराबाट प खल
ु े को
देिखँदैन । उ स ब ध िव छे द मु ामा िववािदत
राजीनामा िलखतको ितिलिप पेस भएकोसमेत
देिखएन । घरज गा िब बाट ा रकम कित हो ? र उ
रकम कस कसलाई ऋण ितरेको हो ? भ नेलगायतका
पया जानकारीसमेत उ ितउ रप मा उ लेख
गरेको देिखएन । उि लिखत घरज गा िब बाट आ नो
अंशहकमा पन गएको असरबारे यथ वादीलाई ा
सो सूचना वा जानकारीको आधारमा मु ा मािमला गन
वा नगन कुनै िनणयमा पु न र सोको कानूनी उपचारमा
जानको लािग पया रहेको भ ने देिखएन । अपया
सूचना वा जानकारीको आधारमा कानूनबमोिजम ा
हकमा आघात पु ने गरी या या गन निम ने ।
लेनदेन यवहारको १० नं. लाई हेदा
"अंश नभएका अंिशयारले सगोलको अचल स पि
बेचिबखन गदा वा कुनै िकिसमले हक छाडी िदँदा
ऐनले आफूखूसी गन पाउने अ को म जरु ी िलनु
नपनमा बाहेक अ मा एकाघरसँगका अंिशयार सबै
सा ी बसेको वा िनजह ले म जरु ीको िलखत गरी
िदएको भए मा प का ठहछ । सा ी पिन नबसेको र
म जरु ीको िलखत पिन नभए म जरु नहनेले रिज ेसन
भएको िमितले एक वषस ममा थाहा पाएको पितस
िदनिभ उजरु ग यो र िनजको म जरु ी ठह रएन
भने िनजको हक जित सो स पि िनजलाई िफता
गराइिदनपु छ । सोबमोिजम िफता भएकोमा
साहको थैली परेको भए िफता भएजितको थैली र
ऐनबमोिजमको याज िलखत रिज ेसन द तरु समेत
सो स पि बेचिबखन गरी वा अ कुनै िकिसमले हक
छािडिदनेबाट साहले कपालीसरह असल
ु गरी िलन
पाउँछ । आ नो िनजी आजनको भए सँग ब नेको

म जरु ी िलनु पदन । बेचिबखनसमेत गै गन ह छ ।"
भ ने यव था रहेको छ । उ र.नं.१६९९ िमित
२०७०।०१।१९ को राजीनामा िलखतको ततु
मु ाका यथ वादी ानु पज
ु ाले मालपोत कायालय
या दीबाट िमित २०७०।०५।१९ मा ितिलिप िलई
िमित २०७०।०६।१० मा राजीनामा िलखत बदर
र जालसाज मु ा दता गरेको देिखएकोले िफरादप
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं. को याद नाघी
दता भएको भ ने देिखँदैन भनी न कल िलएको िमितले
थाहा पाएको िमित कायम गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला मनािसब रहेको देिखँदा यस
िवषयमा अ यथा िववेचना ग ररहनपु न नदेिखने ।
ततु मु ाको िफराद हद यादिभ ै परेको
देिखएपिछ सो िलखत बदर हने नहने स ब धमा
िवचार गदा यथ ानु पज
ु ाले आ ना पित
लेककुमार पज
ु ाउपर अंशसमेतको दाबी िलई स ब ध
िव छे द मु ाको िफराद िमित २०७०।१।१५ मा
या दी िज ला अदालतमा दता गराएको िमिसलबाट
देिख छ । िलखत बदर हनपु न होइन भनी पनु रावेदन
िजिकर िलएको या दी अथङ्ु गे २(ख) िक.नं.१०४३
को ज.रो.०-१-३-१ र ऐजन िक.नं.१०४५ को
ज.रो.०-२-२-० ज गा र सोमा भएको आर.सी.
सी.प क घरसमेतको मू य .३०,००,०००।कायम गरी िमित २०७०।०१।१९ गते िदने
थमनबहादरु पज
ु ा िलने मेकदेवी गौचन भई र.नं.१६९९
को राजीनामा िलखतबाट हकह ता तरण भएको
देिखएको छ । माणका लािग िझकाइएका ०७०CP-००१२ को राजीनामा िलखत बदर, ०७०CG-००२५ को जालसाज र ०६९-CG-००६७
को स ब ध िव छे द मु ाको िमिसलमा पेस भएको
नाग रकताको
ितिलिपसमेतबाट
ितवादीह
थमनबहादरु पज
ु ा, लेककुमार पज
ु ा र मेकदेवी
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गौचनिबच मशः बाबछ
ु ोरा, बाबछ
ु ोरी तथा दाजबु िहनी
नाता देिखएको छ । अंशसमेत दाबी गरी अदालतमा
यथ वादीको स ब ध िव छे दको मु ा दायर
भइसके पिछ वादीको समेत अंशहक ला ने घरज गा
िब / हकह ता तरण गरेको कायमा यथ वादी
ानु पज
ु ाको सा ी सनाखत भएको वा म जरु ी सहमित
रहेको नदेिखएबाट यवहार चलाउनकै लािग घरज गा
िब गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर पिु हन सके को
देिखएन । उ र.नं.१६९९ को राजीनामा िलखतको
पेटबोलीमा "ज गा िक न" भ ने योजन उ लेख
भएको देिखएको र मु ा परेपिछ घरज गा िब गरेको
देिखएकोले ऋण ितन िब गरेको भ ने पनु रावेदक
ितवादीको िजिकर आफै ँ मा खि डत भएको देिखएको
छ । "अंश मु ा परेपिछ वादीसमेतका अंिशयारको
अंशहक पु ने िववािदत ज गा वादीह को म जरु ी
निलई ितवादीह िदने र िलने भई पा रत भएको
हा.ब. िलखत कायम रहन स ने नदेिखने ।" भनी हकमा
समेत सिु नल िसवाकोटीसमेत पनु रावेदक ितवादी
िव िवप ी वादी ा जल िसवाकोटीसमेत भएको
०६७-CI-०९०३ को हालैदेिखको बकसप िलखत
बदर (ने.का.प.२०७१, अङ् क १२, िन.नं.९३१७,
फै सला िमित २०७१।७।१९।४) मु ामा िस ा तसमेत
ितपादन भएको देिखएकोले िलखत सदर कायम
हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
मानो नछु ई सँग बसेका अंिशयार छन् भने
जनु सक
ु ै अंिशयारले सगोलको स पि बाट वा सगोलको
खेती, उ ोग, यापार यवसायबाट बढे बढाएको
सगोलको आजन र लेनदेन यवहारको महलको
८ न बरबमोिजम लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई
भाग ला छ भ ने कानूनी यव थाअनस
ु ार यथ
वादीले लगाएको ऋण ितन मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको
१९(१) नं. अ तगत घरको मु य यि लाई ा

अिधकारबमोिजम घरज गा िब गरेको कायलाई उ
कानूनी ावधानिवपरीत वादी दाबीबमोिजम िलखत
बदर गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखएकोमा
कुन कुन ऋण वा धन भाग ला ने वा नला ने हो भ ने
स ब धमा यस मु ाका यथ वादी ानु पज
ु ा
ितवादी लेककुमार पज
ु ा भएको ०६९-CG-००६७
को स ब ध िव छे द मु ाको पनु रावेदनको रोहबाट
इ साफ हने िवषय देिखएको हँदा सोतफ यहाँ िववेचना
ग ररहनपु न नदेिखने ।
जहाँस म मल
ु क
ु ऐनको अंशब डाको १९
नं.को देहाय १ नं. बमोिजम घरमूलीले यवहार चलाउन
घर ज गा िब गरेकोले िलखत बदर हने होइन भ ने
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा पनु रावेदक थमनबहादरु
पज
ु ाले आ नी छोरी मेकदेवी गौचनलाई उ घरज गा
िब गदा लेनदेन यवहारको १० नं.बमोिजम
अंिशयारा यथ वादी ानु पज
ु ासमेतलाई सा ी
सनाखत गराएको र म जरु ी िलएकोसमेत देिखएन । यस
स दभमा ‘’पा रवा रक मनमटु ाव भइरहेको ि थितमा
नाबािलग अंिशयारको अंशहकमा नै असर पु ने गरी
िब भएको स पि बाट वादीह को हकिहतमा योग
भएको अव था पिु हन नस दास म घर यवहार
चलाउने नाममा सगोलको अचल स पि राजीनामा
पा रत गरी गरेको हकह ता तरणलाई नाबािलग एवं
प र य प रवारको हकमा यायसङ् गत नहने ।”
समेत भ ने पनु रावेदक ितवादी के दार े को ीमती
िचतवन िज ला, भरतपरु नगरपािलका, वडा नं.५ ब ने
ल मी े िव िवप ी वादी हाद े को छोरा
िचतवन िज ला, भरतपरु नगरपािलका, वडा नं.१२
घर भई हाल ऐजन वडा नं.५ ब ने वेग े समेत
भएको ०६८-CR-०३१४ र ०६८-CR-०४७० को
जालसाजी मु ा (ने.का.प.२०७६, भाग ६१, अङ् क
३, िन.नं.१०२२१) मा तथा सोहीबमोिजमको ियनै
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पनु रावेदक ितवादी र िवप ी वादी भएको ०६८CI-०३३० र ०६८-CI-०४८१ को िलखत दता
दािखल खारेज बदर दता हक कायम मु ा (ने.का.प.
२०७६, भाग ६१, अङ् क ४, िन.नं.१०२५१) मा
याियक िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखएकोले
पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकरबमोिजम सािबक
पनु रावेदन अदालतको िमित २०७२।०२।११।२ को
फै सला बदर गरी या दी िज ला अदालतको िमित
२०७१।०९।२१ को फै सला सदर हने अव था देिखन
नआउने ।
अतः अंशहकको समेत दाबी िलई स ब ध
िव छे द मु ा दता भइसके पिछ वादीको समेत अंशहक
रहेको िववादको घरज गाको िब हकह ता तरण
गदा िनजको म जरु ी िलएको नदेिखएको, घर यवहार
चलाउनको लािग िब गरेको भिनएकोमा सो
मािणत हन नसके को तथा यथ वादीले राजीनामा
िलखतको न कल सारेको िमितले ३५ िदनिभ ै ततु
राजीनामा िलखत बदरको मु ा दता गराएकोसमेतबाट
सािबक पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को िमित
२०७२।०२।११।२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार रे मी,
०६९-CR-०२४७, ०३४६, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. रामबाबु साद साह कानू, स तोषकुमार
साह िव. नेपाल सरकार
अब ितवादी स तोषकुमार साहको पनु रावेदन
िजिकर स ब धमा िवचार गदा ितवादी रमेश साद
यादवले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा मेरो

साथी लालिवहारी साद यादवले मेरो साथीको बिहनी
अ के टासँग लागेक छन् िनजलाई आज तसाउने,
ध काउने र के टीले रोजेको के टासँग छुटाई बाबु
आमाले रोजेको के टासँग िबहे गन भनी स झाउने कुरा
भएको र सोही योजनाबमोिजम िमित २०६६।२।१२
का िदन बेलक
ु ा ९:३० बजेको समयमा के टीको घरमा
म, वज
ृ लाल साद यादव, लालिवहारी साद यादव
र िनजको मामा के टीको घरनिजक रहेको अक गोठ
घरमा बसेको र उ राित आफूह ४ जना उठी
के टीको का छो दाइले के टी सिु तरहेको ठाउँमा लगेर
देखाई एउटा ब दक
ु र एउटा कटुवा ब दक
ु िदएका िथए,
लालिवहारी साद र िनज मामाले के टीलाई समाते,
वज
ृ लालले के टीको छे उमा सतु ेको बबु ा रामबाबु साद
साहलाई हितयार देखाएज तो गरे र के टीलाई समाती
मसमेतका ४ जना भई घटना थलमा लगी वृजलाल र
लालिवहारीले गोली हार गरी कत य गरी मारेका ह
भनी उ लेख गरेको देिखयो । मतृ क मेनक
ु ाकुमारीलाई
मान योजनामा यी ितवादी स तोषको संल नता
ितवादी लालिवहारीले भनेपिछ थाहा पाएको हँ भनी
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानमा उ लेख
गरेको पाइ छ भने ततु मु ामा ितवादी बनाइएका
स तोषकुमार साहसमेतका मािनसह लाई िचि दन
वारदातमा मेरो संल नता छै न भनी अदालतमा भएको
बयानमा उ लेख गरेको पाइ छ । अदालतमा नै
सहअिभयु ले पोल गरेकोमा अ य वत माणबाट
समिथत नभएको अव थामा सहअिभयु को पोललाई
हण गन सिकँ दैन भने अनस
ु धानको ममा गरेको
बयानलाई मा माणमा हण गरी दोषी ठहर गनु
यायोिचत हँदैन । यी ितवादी रमेशको उ पोल
वत तवरबाट पिु हन सके को पाइँदनै । यस
स ब धमा पनु रावेदक ितवादी रामशरण महतसमेत
िव अिनल े को जाहेरीले नेपाल सरकार भएको
36

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
कत य यान मु ामा (ने.का.प.२०६३, अङ् क ८,
िन.नं.७७४९, पृ १०२४) “सहअिभयु को पोल
आफैँमा सारभूत माण होइन यो त के वल याय
िन य ल गन वा कुनै मािणत त यलाई पुनः पुि
गन वा अ बल योग गन एउटा थप आधार मा
हने” भनी िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइने ।
मतृ कको मृ यमु ा यी ितवादीह को
संल नता छ भनी िमित २०६६।२।२८ मा .स.िन.
मोती साद साहले पेस गरेको ितवेदनमा उ लेख
गरेको तर उ ितवेदनलाई समथन हने गरी िनज
ितवेदक अदालतमा उपि थत भई बकप समेत गरेको
नदेिखँदा के वल उ ितवेदनमा मा उ लेख भएको
भनाइलाई माणमा िलन िमलेन । यस स ब धमा
सिु नता अिधकारीको जाहेरीले ी ५ को सरकार
वादी िव
यथ ितवादी िदवाकर पि डत भएको
यान मान उ ोग मु ामा (ने.का.प.२०६०, अङ् क
१, िन.नं.७१६७) “ माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ मा कुनै आम घटना वा अव थाका स ब धमा
भएको तहिककातबाट जाँचबुझको िसलिसलामा
चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै
िलखतमा उ लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा य
गन यि सा ीको पमा अदालतमा उपि थत
भई बयान गरेमा माणमा िलन ह छ भ ने यव था
रहेको पाइ छ” भनी िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ र ततु मु ामा यी ितवेदक मोती साद
साह अदालतमा उपि थत भई बकप समेत गरेको
देिखन आएन । यसरी अदालतमा नै आई बकप
नगरेको अव थामा माण ऐन, २०३१ को दफा १८
अनस
ु ार ितवादीको िव मा माण हण गन स ने
देिखएन । िमित २०६६।२।२० मा .स.िन.
वै नाथ दासको ितवेदनमा मतृ कको मृ यमु ा यी
ितवादीह को संल नता छ भनी उ लेख गन

सके को छै न । यसरी सु मा िदएको हरी ितवेदनमा
नाम नै उ लेख गन नसके कोमा पिछ ितवेदन
िदने .स.िन.मोती साद साहले यी यि ह को
वारदातमा संल नताको स ब धमा कुनै ोतको
अभावमा नामस म उ लेख गरेको पाइएको तर उ
ितवेदनलाई समथन हने गरी अदालतमा उपि थत
भई बकप समेत गरेको नदेिखएबाट उ ितवेदनमा
उ लेख भएको भनाइलाई माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ बमोिजम माणमा िलन निम ने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको दफा
१७(३) नं.को कानूनी यव था हेदा “अ िकिसमसँग
मतस लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा गई अ कुरा
के ही नगरी हेरी रहनेलाई र लेिखएदेिखबाहेक
अ िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख ३
वषस म कै द गनपछ”
भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
ु
उपयु बमोिजमको वारदात हनका लािग कुनै वारदात
घटना घटाउनको लािग मतस लाहमा बसेको हनपु दछ
भने ततु मु ामा यी ितवादी स तोषकुमार साहले
वारदात भएको भिनएको समयभ दा पिहलादेिख
वीरग जमा डेरा गरी प रवारसिहत ब ने गरेको, उ
वारदातको समयमा पिन म वीरग जमा नै िथएँ भनी
आ नो बयान बेहोरामा उ लेख गरेको देिख छ भने
उ बयान बेहोरालाई पिु हने गरी वारदात भएको
भिनएको िमित र समयमा मेरै घरमा डेरा िलई ब दै
आएका िथए भनी िनजका सा ी ल मण साद साहले
अदालतमा गरेको बकप बाट देिख छ । यी ितवादी
यो यस िकिसमबाट मतस लाहमा पसेको िथयो भनी
िकटानीपूवक उ लेख गन र माणबाट पिु गन सके को
देिखन नआउने ।
अका ितवादी रामबाबु साद साहको हकमा
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार
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गदा यी ितवादी रामबाबु साद साहले अिधकार ा
अिधकारीसम तथा अदालतमा बयान गदा िमित
२०६६।२।१२ गते राित हामी सब प रवारह
खाना खाई आ नो कोठामा सिु तरहेको अव थामा
रातको क रब १:४५ बजेको समयमा म तथा मेरो
छोरी मेनक
ु ाकुमारी सिु तरहेको कोठामा अपराधीह
आई हितयार देखाई मलाई कुटिपट गरी मेनक
ु ालाई
समाती लगी गोली हानी ह या गरेका हन् । मेनक
ु ा
कुमारीलाई मान लगाएको होइन भनी कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको र यी ितवादीका सा ी राजेश साद
साहले वारदातमा यी ितवादीको संल नता िथएन
भनी बकप गरेको पाइ छ भने यी ितवादीउपर
जाहेरीसमेत परेको अव था छै न । सहअिभयु
रमेश साद यादवको अनस
ु धानको बयानबाहेक अ य
िमिसल संल न माणबाट रामबाबक
ु ो आ नै छोरीको
ह यामा संल नता रहेको िथयो भ ने पिु हन सके को
नपाइने ।
यसथ िववेिचत ितवादी रमेश साद यादवले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयानमा गरेको
पोललाई अ य माणह बाट पिु नभएको, यी
ितवादी स तोषकुमार साह र रामबाबु साद साहको
वारदातमा संल नता छ भनी .स.िन. मोतीलाल
साहले िमित २०६६।२।२८ मा िदएको ितवेदन,
िनज ितवेदक अदालतमा उपि थत भई बकप समेत
गरेको नदेिखएबाट उ ितवेदन वत तवरले पिु
हन नसके को, यी ितवादीह को वारदातमा संल नता
पिु हने अ य वत र ठोस माण वादी नेपाल
सरकारबाट पेस हन नसके कोसमेतबाट यी ितवादी
स तोषकुमार साहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं.बमोिजम
सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला

सो हदस म िमलेको देिखन आएन भने अका ितवादी
रामबाबु साद साहलाई सफाइ िदने गरी भएको फै सला
मनािसब नै रहेको हँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः यी ितवादी रामबाबु साद साहलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ भने अका ितवादी स तोषकुमार
साहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १७(३) नं.बमोिजम १(एक)
वष कै द हने ठहराई गरेको िमित २०६९।२।३० को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
ितवादी स तोषकुमार साहले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: नरे बहादरु बढु ा
इित संवत् २०७६ साल असोज ६ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०६९-CI-०५४३, उ ेषण, मखमली डंगोल
िव. भूिमसुधार कायालय, काठमाड समेत
ततु मु ामा िनवेिदका मखमली डंगोलले
िमित ०६५।४।२८ मा दता गराएको िनवेदनमा
िववािदत ज गाको मू य २०६३ सालमा मू याङ् कन
भएअनस
ु ारको ितआना .६०,०००।- कायम
हनपु न भनी दाबी िलएको भए तापिन िनजले
भूिमसधु ार कायालयको िमित २०६३।९।३ को िनणय
बदर ग रपाउँ भनी सव च अदालतमा दता गराएको
२०६३ सालको रट नं. ६७९ को रटसँग स बि धत
िनवेदनमा ज गाको मू याङ् कन २०६३ सालमा कायम
भएको दरले नै हनपु न भ ने िजिकर निलई चिलत
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दरभाउअनस
ु ार आ नो आधा हकबापतको रकम
ज गाधनीलाई िदई पूरै ज गा मेरा नाउँमा एकलौटी
कायम ग रिदनु भ ने आदेश ग रपाउँ भ ने मागदाबी
िलएको देिख छ । उ ज गाको मू यका स ब धमा
ज गाधनी यूम गु ङले भूिमसधु ार कायालयमा िदएको
िनवेदनमा िववािदत िक ा नं. ४४४ को ज गाको
चिलत मू य ितआना . ८,५०,०००।– पन
भएकोले उ ज गा पिन सोही मू यमा आ नो हक
िह सा िलन र िदनसमेत आफू म जरु रहेको भनी
बेहोरा उ लेख गरेको देिखँदा उ ज गाका मोही
िनवेदक मखमली डंगोललाई सो रकम िलएर ज गा
छाड् ने िवक पसमेत रहेकोमा सो ितदाबीतफ िनजले
कुनै िति या निदएको, के वल परु ानो मू याङ् कन
नै कायम हन दाबी िलएपिछ रिज ेसन योजनको
लािग कायम भएको मू य तथा सो ज गाको त कालीन
गाउँ िवकास सिमितको मू य िसफा रससमेतलाई
म यनजर गरी ज गाको त कालीन मू य कायम गरी
भूिमसधु ार कायालयले िनणय गरेको देिखने ।
भूिमसधु ार कायालयले गरेको मू याङ् कन
कानूनस मत रहेन रहेकोतफ िवचार गदा भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २६ज ले य ता ज गाह को
मू य कायम गन मू य िनधारण सिमित गठनस ब धी
कानूनी यव था गरेको देिख छ । सो कानूनी
यव थालाई हेदा दफा २६ङ को योजनको िनिम
ज गाको मू य िनधारण गन येक िज लामा
देहायका सद यह रहेको एक मू य िनधारण
सिमित रहने छः–
क. भूिमसुधार अिधकारी वा भूिमसधु ार
अिधकारी नरहेको िज लामा मालपोत
अिधकृत -------------------------- संयोजक
ख. ज गा रहेको गाउँपािलकाको अ य वा

नगरपािलकाको मख
ु वा िनजह ले
तोके को सोही गाउँपािलका वा
नगरपािलकाको उपा य , उप मख
ु वा
सद य ------------------------------- सद य
ग. ज गा रहेको गाउँपािलका वा
नगरपािलकाको स बि धत वडाको वडा
सद य ------------------------------- सद य
घ. िज ला शासन कायालयको अिधकृत
तरको कमचारी ितिनिध -------- सद य
ङ. भूिमसुधार कायालय रहेको िज लामा
मालपोत अिधकृत -------------------सद य
उपयु कानूनी यव थाबमोिजम मू य
िनधारण सिमितको गठन भई सोही सिमितको
िसफा रसबमोिजम मू य कायम हने कानूनी यव था
रहेको देिखयो । यसरी भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६ङ ले ज गावाला र मोहीम ये एकजनाको
नाउँमा ज गाको हक कायम गन र सो ज गाको चिलत
मू य कायम गन भूिमसूधार कायालयलाई कानूनले नै
अि तयारी िदएको देिखयो । सोही कानूनी यव थालाई
अवल बन गद प ह ले ज गाको मू यका स ब धमा
िदएका िनवेदनह , मालपोत कायालयले रिज ेसन
योजनको लािग कायम गरेको मू य तथा स बि धत
गाउँ िवकास सिमितले ज गाको चिलत मू य
स ब धमा गरेको िसफा रससमेतको आधारमा मू य
िनधारण सिमितले गरेको मू य िनधारणलाई िववेकपूण
नभएको भ ने देिखँदैन । िववेकपूण नभएको भ ने प ले
सो स ब धमा कुनै ठोस आधार र कारणसमेत ततु
गन नसके को अव थामा के वल पनु रावेदन िजिकर
िलएकै आधारमा मा अ यथा भएको भनी मा न
सिकएन । यसमा पिन ज गाधनी पेमा यूम गु ङले
िववािदत ज गा ितआना .५,५०,०००।– मोहीलाई
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िदई ज गा आफू िलन वा सोही मू य िलन म जरु
गरी मालपोत कायालयमा िनवेदन िदएको देिखएको
अव थामा मोही मखमली डंगोललाई उ
पैयाँ
िलएर ज गा छोड् ने िवक प रिहरहेको देिखएकोमा
सोसमेत यी पनु रावेदक मखमली डंगोलले अ वीकार
गरेबाट ज गाको मू याङ् कन अ यथा रहेछ भनी मा न
िम ने नदेिखने ।
अतः िनवेिदका वयंले ज गाधनीलाई
चिलत दरभाउअनस
ु ारको रकम िदई ज गा आ नो
कायम ग रपाउँ भनी माग गरेको, मोही रहेको
ज गाको बाँडफाँट गदा ज गाको ख डीकरण हने भई
उपयोगिवहीन हने र समया तरमा ज गाको मू यसमेत
घटबढ हनस नेतफ िवचार पु याई ज गाको चिलत
मू य कायम गरी कुनै एक प को नाउँमा ज गाको
बाँडफाँट गन भूिमसधु ार कायालय स म नै रहेको
देिखयो । यसरी बाँडफाँट गदा भूिमसधु ार कायालयबाट
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६ज बमोिजम
ज गाको रिज ेसन योजनको लािग कायम भएको
मू याङ् कन तथा त कालीन गाउँ िवकास सिमितको
मू य िसफा रससमेतलाई म यनजर गरी मू य
िनधारण सिमितबाट िववािदत ज गाको त काल
चिलत मू य ितआना .५,५५,०००।- िनधारण
गरी ज गाको मू याङ् कन गरेको िनणयलाई अ यथा
भ न िम ने नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।१।२० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तीथराज भ राई
इित संवत् २०७६ साल भा २२ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७०-CI-००७५, उ ेषण,
पेमा यूम गु ङ िव. मखमली डंगोलसमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको
छ।

इजलास नं.६
१
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-CR-०६४४, हाडनातामा
जबरज ती करणी, िनसन भ ने बुि बहादुर िल बू िव.
नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीलाई जबरज ती करणी
महलको १ र ३(२) नं. र हाडनाता करणी गनको
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा हाडानाताको
महलको १ नं. र जबरज ती करणी महलको ३(२)
नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ.को १० नं. बमोिजम
ितपूित र थप सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी
देिख छ । अदालतमा बयान गदा घर छाडी बेप ा
भएकोमा ह काई िदएको कारण सो रसइवीले झठु ा
उजरु गरेको भनी अिभयोग दाबीमा इ कार रही बयान
गरे तापिन अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानमा
मोबाइलमा अ ील य िफ मह देखाई िनजलाई
फकाई जबरज ती करणी गरेको हो भनी जाहेरी
दरखा त, घटना िववरण कागज गन ितवादीकै बाबक
ु ो
कथनबाट समिथत भएको देिखन आउँछ । िनजले
अदालतमा गरेको इ कारी बयानलाई समथन गन कुनै
माण जटु ाएको वा पेस गरेको देिख न । अदालतको
बयानमा स त िल बू र सख
ु माया िल बूलाई सा ी
राखेकोमा िनजह लाई उपि थत गराई आ नो बयान
बेहोरालाई पिु गराउन सके को नपाइने ।
िमित २०७०।१२।४ को वारदातको िदन
पीिडतालाई अ ील िफ म देखाउन ितवादीले योग
गरेको मोबाइल बरामद भएको देिख छ । सो बरामिदत
मोबाइल आ नै हो भनी अनस
ु धानको ममा
सनाखत गरेको पाइ छ । वारदातको िदन पीिडतकै घर
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कोठामा आ नै बाबबु ाट जि मएक सौतेनी आमाको
छोरी बिहनी नाता पनलाई मोबाइलबाट अ ील िफ म
देखाई मख
ु थनु ी बो न कराउन निदई जबरज ती
करणी गरेको भनी परेको जाहेरी दरखा तलाई पिु
हने गरी मौकामा पीिडताले लेटाङ (क) ले अनस
ु धान
अिधकारीसम कागज गरेको पाइ छ । सो कागजलाई
समथन गरी अदालतमा बकप गरेक छन् । िनजको सो
कथन समथन हने गरी अनस
ु धान अिधकारीसम को
बयानमा ितवादीले बयान गरेको पाइ छ । पीिडताको
सो बकप लाई पिु हने गरी पीिडतको बबु ा च बहादरु
िल बूले पिन बकप ग रिदएको पाइ छ । पीिडताको
कथन र च बहादरु िल बूको बकप लाई घटना थल
कृित मचु ु का, व तिु थित मचु ु काक मािनस
शा ता िल बूको कागज र जाहेरवाली प रवितत
नाम (ग) लेटाङले गरेको बकप बाट समथन भएको
पाइ छ । पीिडताको वा य परी णबाट पिन हाइमन
(Hymen) परु ानो याितएको भ ने रहेकोमा पीडकले
नै अनस
ु धानको ममा वारदातको िदनभ दा अगािड
पिन पीिडतलाई पटक-पटक करणी गरेको भनी
ग रिदएको वीकारोि बयानबाट पीिडत लेटाङ (क)
बिहनीलाई जबरज ती करणी गरेका रहेछन् भ ने
देिखने ।
ितवादी र पीिडता एकै बाबक
ु ो छोराछोरी र
आमा फरक रहेको देिख छ । पीिडताक आमा लाटी
रहेको भ ने पिन त य रहेको छ । पीिडता र ितवादी
छु ी िभ न भई अलगअलग खाने ब ने गरेको अव थामा
छु ी िभ न भएक सौतेनी बिहनी कहाँ जाि छन् के
गिछन् भ ने खासै सरोकार यी ितवादीलाई भएको
भ ने खु दैन । यस अव थामा घर छोडेर िहँिडरहने
भएक ले घरमा बसभ दा सो रसइवीले जबरज ती
करणीमा फसाउन जाहेरी िदएका हन् भ ने ितवादीको

अदालतसम को इ कारी बयान िव ासलायक
देिखएन । छु ी िभ न भएर बसेको सौतेनी नालमा
पा रवा रक रसइवीले सो झु ा कथन गरेक हन् िक
भ नलाई पिन पीिडताकै ज तो कथन आ नो बाबल
ु े
पिन गनपन
ु िव ासयो य आधार देिख न । आ नो
छोरालाई सामािजक कलंक ला ने आधारमा दोषी करार
गराउनपु न िव सनीय खास आधार पिन नदेिखँदा
ितवादीकै बाबक
ु ो कथनलाई पिन अिव वास गनपन
ु
आधार देिखएन । एउटै बाबबु ाट ज म भएका दाजु
बिहनीको नाता स ब ध भएका ितवादीलाई पीिडताले
िबनाआधार र कारण आ नो सित वमा आघात पु याई
ितवादीलाई जबरज ती करणी ज तो सामािजक
कलंक ला नेस मको घिृ णत अपराधमा आरोप लगाई
सजाय गनपनस
मको रसइवी भएको पिन िमिसल
ु
संल न माण कागजबाट खल
ु ेको नपाइने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादी िनसन भ ने बिु बहादरु िल बूले एकै बाबबु ाट
जि मएक सौतेनी बिहनी वष ११ मिहना ४ क
पीिडता प रवितत नाम लेटाङ (क) लाई जबरज ती
करणी गरेको अिभयोग दाबी पिु भएकाले सो कसरु मा
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(२)
नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द र हाडानाता करणीको
महलको १ नं. को कसरु मा १०(दश) वष कै दसमेत
१८(अठार) वष कै द र जबरज ती करणी महलको १०
नं. बमोिजम . ५०,०००।– (पचास हजार) ितपूित
पीिडतलाई भराइिदने ठह याई भएको मोरङ िज ला
अदालतको फै सला मनािसब ठहर गरेको उ च अदालत
िवराटनगरको िमित २०७१।९।२२ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७५ साल काितक १८ गते रोज १ शभु म् ।
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२
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-११३९, यान
मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. सलामत म सुरीसमेत
फौजदारी मु ामा कसरु ठहर गन वा सोको
ख डन गनको लािग भौितक माण तथा सो घटना
दे ने य दश ह मह वपूण माणको पमा रहेको
ह छ । ती य दश ह को भनाइ त यसँग िम दो
हनपु छ । त य एउटै भएकोमा सो त यको िव लेषण
गदा पिन सोको त रका अलग-अलग भए तापिन सार
भने समान पमा हनपु छ । ततु मु ाका सा ी
भनेका यि ह म ये वादीका सा ी अिमत अंसारी
सबैजनाको हातमा रभ वर िथयो भनेका छन् भने यी
सा ीसँगै रहेका अका सा ी अिमत अंसारीले मैनदु ीन
घटना थलमा भई िनजबाट पे तोल र गोली बरामद
भएको हो भनेका छन् । य तै जाहेरवाला उ मान
अंसारीले अिहयाले पीिडतको क चटमा पे तोल हानेको
िथयो भनेका छन् । सबैको साथमा गोली िथयो भनी
बकप गन वादी प का सा ीह को भनाइबमोिजम
गोली र पे तोल बरामद भएको पाइ न । ितवादी ऐनल
ु
अंसारी र सलामत म सरु ीका सा ी रजफ
ु अंसारीले
घटनाको बेला यी ितवादीह िमलादमा िथएँ भनेका
छन् भने ितवादीका अका सा ी जलाउि न अंसारीले
मसँगै िमलादमा िथएँ भनी रजफ
ु अंसारीले भनेको
कुरासँग यी सा ीको भनाइ मेल खान आयो । यसबाट
यी ितवादीह उपरको आरोिपत कसरु शंकारिहत
तवरबाट पिु हन नआउने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, ग रएको
िववेचनाको आधार कारणबाट सह ितवादी अिहया
अंसारीले आरोिपत कसरु आफू र मैनदु ीन भई गरेको,
यी ितवादीह ले वारदात थलमा उपि थत नरहेको
भनी गरेको बयान र यी ितवादीह को घटना थलमा

उपि थत िथएनन् भ ने सा ीह को एक पताको
बकप समेतबाट पनु रावेदन िजिकरबमोिजमको
कसरु मा यी ितवादीको संल नता शंकारिहत तवरले
पिु हन नआएकोले यी ितवादीह उपर अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १
र १५ नं. को कसरु मा ऐ. को १५ नं. बमोिजम ५ वष
कै द सजाय हने ठह याई महो री िज ला अदालतबाट
भएको फै सला उ टी गरी आरोिपत कसरु बाट सफाइ
िदने ठह याई पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०७१।२।२१ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु १४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६९-RB-००१७, करारको यथावत्
प रपालन ग रपाऊँ, िदपक नेपाल िव. औ ोिगक े
यव थापन कायालय बालाजुसमेत
पनु रावेदक कोिहनरु को ड टोरेज ा.िल.
र बालाजु औ ोिगक े यव थापनिबच स झौता
भएप ात् िद या इ टे रयसका ो. रघु शाहले बालाजु
औ ोिगक े यव थापनको िव मा करारको
दािय व पूरा ग रपाउँ भनी काठमाड िज ला अदालतमा
मु ा परेको कारण पनु रावेदकलाई स झौताबमोिजमको
ज गा उपल ध गराउन नसके को देिख छ । बालाजु
औ ोिगक े यव थापनले िद या इ टे रयसको
स झौता र गरेप ात् परेको मु ामा काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।१०।३ मा फै सला हँदा
िद या इ टे रयसको प मा िफराद दाबीबमोिजम
करारको दािय व वहन गनपन
ु र भाडा बझ
ु ी िलनपु न
ठहरी फै सला भई सो फै सला अि तम भएर बसेको
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देिख छ । उ फै सलाबमोिजम यी पनु रावेदकलाई
स झौताबमोिजमको ज गा उपल ध गराउन नसके को
देिखने ।
िद या इ टे रयसका ो. रघु शाह र बालाजु
औ ोिगक े यव थापनिबच िमित २०५२।९।१७
मा २० वषको लािग उि लिखत घर ज गा करार
गरी योग गद आएको अव थामा यी पनु रावेदक र
िवप ीका िबच िमित २०६५।६।१९ मा करार गरे
पिन सो िमितभ दा अिघ िमित २०५२।९।१७ मा
भएको करारले मा यता पाउने गरी फै सला भएको
देिख छ । यस अव थामा यी पनु रावेदक र िवप ी
बालाजु औ ोिगक े यव थापनिबचको िमित
२०६५।६।१९ को स झौतालाई मा यता िदँदा
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१०।३
मा फै सला भई अि तम भएर बसेको फै सला िनरथक
तथा योजनहीन हन जाने देिखने ।
अतः मािथ उि लिखत त य, आधार,
कारणबाट िमित २०५२।९।१७ को करारले
िनर तरता पाइरहेको अव थामा िमित २०६५।६।१९
को करारलाई मा यता िदँदा काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।१०।३ मा भएको फै सला
योजनहीन हने जाने भएकाले िनवेदन दाबी खारेज
गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६९।३।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल चै ७ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६९-CI-०४४८, ज गा िखचोला
घर उठाई चलन, च कला देवी यादवनी िव. सुकल
यादवसमेत

पनु रावेदक वादी च कला देवी यादवनीले
सु अदालतमा िदएको िफरादमा आ नो हक भोग
चलनको िम ही घरबासको ०-०-११ र ०-१-१०
समेत गरी ज मा ०-२-१ ज गा िवप ी ितवादी
िव दे र यादवसमेतको सा.िक.नं. ३८६, ३८७
र ल न यादवसमेतको बाबु रिव यादवको िम ही
घरबाससमेतको नाप न सा गरी िखचोला मेटाइपाउँ
भनी िफराद दाबी रहेको पाइ छ । सु अदालतबाट
िमित २०६५।३।३१ मा भएको आदेशबमोिजम
िमित २०६५।८।२८ मा भएको न सा मचु ु का हेदा
न सा नं. ५ मा वादीको िनिववाद भोग रहेको ०-११८.७८ ज गा रहेको देिख छ । िववािदत न.नं. १०
मा ०-०-३.८३, न.नं. ११ मा ०-०-८.४१ र न.नं.
१२ मा ०-०-४.१३ समेत गरी ज मा े.फ. १६.४०
धरु देिखन आउँछ । यी ज गाह लक नं. २६५ कै
वादीको हक भोगको ज गाको पमा देिख छ । न सा
मचु ु कामा न.नं.१० गाउँ लक नं.२६५ िभ ैको ज गा
भई सो ज गा ितवादी िव दे वर यादव, आन दी देवी
यादवले भोग गरेका छ भनी वीकार गरेको पाइ छ ।
वादीको ज गा े.फ.०-२-१ भएकोमा िववाद नभएको
अव थामा न.नं. ५ गाउँ लकको नं. २६५ को े.फ.
०-१-१८.७८ समेत िनिववाद भइरहेको देिखयो ।
सु अदालतको आदेशबमोिजम भई आएको नाप
न साबमोिजम न.नं. १०, ११, १२ को गरी ज मा
िववािदत े.फ. १६.४० धरु देिख छ । वादीले आ नो
िफराद दाबीबमोिजम आ नो हक भोगको भनी िलएको
ज मा े फल नै ०-२-१ रहेको अव थामा िफराद
दाबीभ दा बढी ०-०-९ ज गा वादीको हक भोगको हने
वाभािवक अव था नदेिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, िज ला
अदालतबाट भई आएको िमित २०६५।८।२८ को
न सा मचु ु काको आधारमा िववािदत न.नं. १०, ११,
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१२ मा रहेको ज मा े.फ. म ये वादीको नपगु े.फ.००-२.२२ को ज गामा स म वादीको हक रहने भई सो
ज गाबाट घरसमेत उठाई चलनसमेत चलाउने हदस म
मा ितवादीले िखचोला गरेको ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०६८।९।२६ को
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
क यटु र: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७४ साल चै ७ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.७
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CI-०२६५, उ ेषण, स यनारायण
सुितहार शमा िव. िनजामती िकताबखानासमेत
िनवेदक स यनारायण सिु तहार शमाको
िनयिु हँदाको समयमा नै आ नो िसटरोल फाराममा
प पमा ज मिमित उ लेख गरी िववरण भरेको
िनजले िनजामती िकताबखानामा पेस गरेको िसटरोल
फारामबाट देिख छ । िनजले आ नो उमेर ढाँटी,
छली त य लक
ु ाएर अवकाश हने समयभ दा बढी
समय नोकरीमा बहाल रहेको भ ने त य िमिसलबाट
देिखँदैन । कानूनले नै येक िनकाय वा अिधकारीको
काम, कत य, अिधकार, िज मेवारी तोिकिदएको
ह छ । य तो िनकायले कानूनतः आ नो दािय व र
िज मेवारी िनवाह गनपदछ
। िनजामती िकताबखाना
ु
कमचारीको अिभलेख रा ने, अ ाविधक गन,
स बि धत कमचारीलाई िनजको अवकाश हने िमित
र समयको िवषयमा जानकारी िदनपु न ह छ तर
सोबमोिजम जानकारी िदएको नदेिखने ।
िनवेदक पु य साद खरेल िव िव ालय

िश क िकताबखानासमेत भएको ने.का.प. २०६९,
अङ् क ४, िन.नं. ८८१० को उ ेषणसमेतको
िनवेदनमा "आिधका रक िनकायबाट अवकाश प
निदई सािबकबमोिजम नै िनयिमत पमा काम गरेको
अविधको तलब भ ा नपाउने भ न निम ने ह छ ।
अिवि छ न पमा आफू कायरत िव ालयमा जु
हािजर भई अ यापन गरी आएको अविधको िनयमानस
ु ार
पाउने तलब भ ालगायतको अ य सिु वधासमेत पाउने
नै हँदा काम गरेको अविधको खाइपाई सके को तलब
भ ा एवं स चयकोष क ी रकम िनवेदकलाई ा त हने
औषधी उपचारको रकमबाट क ा गरी असल
ु गन काय
कानूनस मत र यायपूण देिखन नआउने" भनी यस
अदालतबाट या यासमेत भइसके को देिखने ।
मस ब धी िविधशा को अवधारणाअनस
ु ार
काम गरेबापत पा र िमक िदनु यायोिचत
ठािन छ । िनवेदक स यनारायण सिु तहार शमाले
अवकाशको जानकारी ा त नग जेल काम गरेको
देिखयो । पनु रावेदकलाई अिनवाय अवकाशको
जानकारी नगराएको वा जानकारी नपाएको कारणले
िनजले िनयिमत पमा काम गरेको देिख छ । काम
गरेको अविधको पा र िमक पाउँदैन भ नु यायोिचत
हँदैन । ग रसके को कामको पा र िमक पाउनु
वाभािवक कुरा हो । व ततु : िनजले काम गरेको
अविधको तलब भ ा र पा र िमक पाउनपु न देिखँदा
िनवेदकले काम गरेबापत खाइपाई सके को तलब, भ ा
िफता गन लगाउनु मनािसब नदेिखने ।
तसथ, पनु रावेदक स यनारायण सिु तहार
शमाले छलकपट गरेर, ढाँटेर बढी समय सेवामा बहाल
रहेको नदेिखएको, जानकारी िदनपु न िनकाय िनजामती
िकताबखानाले िनजलाई अवकाश हने िवषयको
जानकारी समयमा निदएको, िनज िनवेदकले काम
गरेको अविधको पा र िमक पाउने नै देिखएकोसमेतका
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मािथ िववेिचत आधार माणबाट पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७०।११।२१ को आदेश
(फै सला) उ टी भई िमित २०६८।१०।२३ देिख
२०६९।११।३० स म बढी तलब भ ा खाएको भनी
.२,३१,६८६।७८ क ा गन गरी भएको िनजामती
िकताबखानाको िमित २०७०।३।१८ को िनणय र
सोस ब धी काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर
ह छ । पे सन प ाको हकमा िनजले भु ानी िलएको
रकम क ा नगरी िनयमानस
ु ार ५८ वष पूरा भएको
िमितअनस
ु ार अवकाश िमित कायम हने गरी पे सन
प ा बनाइिदनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल चै २ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७६-WH-०२३९, ब दी य ीकरण,
िखमबहादुर काक िव. िज ला हरी कायालय,
पवतसमेत
िनवेदक िखमबहादरु काक लाई िज ला
िश ा सम वय इकाई बगर पोखराको हाताबाट िमित
२०७६/३/४ मा प ाउ गरी रा य िव को कसरु मा
का क िज ला अदालतमा मु ा चलेको र सो मु ामा
भएको थनु छे क आदेशबमोिजम . १५,०००/धरौटी िमित २०७६/९/१३ मा राखी तारेखमा
छुटेको, िनजलाई पनु : कारागार कायालय का क बाटै
प ाउ गरी तनहँ लिगएको, यसपिछ यस अदालतमा
ब दी य ीकरणको रट िनवेदन परेको, तत् प ात
िज ला शासन कायालय तनहँबाट . १०००/धरौट माग ग रएको, सो धरौट दािखल गनासाथ पनु ः
प ाउ गरी िज ला हरी कायालय याङ् जा पु याई

िमित २०७६/१०/९ मा याङ् जाबाट छुटेपिछ
पनु : प ाउ गरी िज ला हरी कायालय पवतको
गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको भ नेसमेत िनवेदन
दाबी रहेको देिख छ । िनजलाई ज री प ाउ पज
ु
िदएको र मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
को दफा १४(६) बमोिजम िमित २०७६/१०/९
देिख लागु हने गरी पिहलोपटक १० िदन र िमित
२०७६/१०/१९ देिख लागु हने गरी दो ो पटक १०
िदन िज ला शासन कायालय पवतबाट याद थपको
अनमु ित िलएको देिखयो । ज री प ाउ-पज
ु जारी
गनपनस
मको पूवाव था रहेको िथयो भ ने कुनै उिचत
ु
कारण र आधार ततु हन आएको देिखएन । थनु ामा
रा न अनमु ित माग गदा तथा अनमु ित दान गदा कुनै
मनािसब कारण खल
ु ाएको पिन पाइएन । िनवेदकलाई
मशः का क मा थनु ाबाट छुटेपिछ तनहँमा, यसपिछ
याङ् जामा र याङ् जाबाट छुटेपिछ पवतमा पु याई
थनु ामा राखेको पाइने ।
कुनै पिन नाग रकलाई वृ धारणा राखी
पटकपटक ब दी बनाउने काय अनिु चत र कानून
ितकूल हन जा छ । यस कारको विृ बाट
नेपालको संिवधान तथा फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ मा यवि थत ावधानको भावना र मम
ितकूल हन जा छ । यस अदालतबाट कुनै कारको
मु ामा कारबाही चलाएको भ ने देखाएको आधारमा
वृ धारणा राखी थनु ामा रािखएको कायलाई
गैरकानूनी ठहर गद पटकपटक रट आदेशह जारी
भएकासमेत देिख छन् । कुनै फौजदारी कानून ितकूल
काय भएको अव थामा आव यक अनस
ु धान,
छानिबन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा याउनु
स ब िनकायह को कानूनी कत य ह छ । तर
यसको ता पय कुनै वारदातको प रक पना गरेर
प ाउ गन वा बा या मक पमा पालन गनपन
ु कानूनी
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ि या पूरा नगरी ब दी बनाउने कायलाई उिचत ठा न
नसिकने । यस अदालतबाट वैयि क वत ताको
अिधकारबाट वि चत गदा कानूनले तोके को उिचत
ि याको अिनवाय पमा अनशु रण गनपन,
ु रा यले
कुनै नाग रक ित वृ धारणा राखेर यवहार गन
नहने, वृ धारणा राखेर ग रएको यवहारलाई उिचत
ठा न नसिकने, एउटा मु ामा थुनामु गनासाथ
त कालै प ाउ गरी िनर तर थनु ामा रा ने कायबाट
िनवेदकह उपर वृ धारणा राखी ब दी बनाउने काय
गरेको देिखने भनी िस ा त1 ितपादन भएकोसमेत
देिखने ।
िनवेदक िखमबहादरु काक को स ब धमा
हेदा िनजलाई एकपिछ अक िज लामा अभ
यवहारस ब धी कसरु देखाई मु ा चलाएको, यसरी
काम कारबाही गदा व छ सनु वु ाइस ब धी मा यता
तथा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
को दफा ९, दफा १४ समेतमा यवि थत कानूनी
ावधानह को समिु चत पमा अनशु रण नग रएको र
वृ धारणा राखी आ थाको िवषयलाई िलएर जसरी
पिन थनु ामा रा ने गरी िवप ीह ले काय तथा यवहार
गरेको देिखयो । तसथ, वृ धारणा राखी थनु ामा
राखेको देिखँदा िनवेदक िखमबहादरु काक लाई पवत
िज ला अदालतका िज ला यायाधीशको रोहबरमा
त काल थनु ामु गनु भनी नेपालको संिवधानको
धारा १३३(२) र (३) तथा सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ समेतबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः ड लरु ाम चौधरी, सज
ृ ना गौतम
(शा.अ.)
इित संवत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७६-WH-०२२५,
1

ब दी य ीकरण, िखमबहादरु काक िव.
िज ला हरी कायालय याङ् जासमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको
छ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-WO-०४९५, उ ेषण,
श भुकुमार साई िव. सूचना तथा स चार म ालय
िसंहदरबारसमेत
गोरखाप सं थान ऐन, २०१९ को दफा ८
अनस
ु ार स चालक सिमितमा पाँच जना स चालकह
रहने यव था रहेको देिखयो । स चालक सिमितमा
पाँचजना स चालकह म ये ऐ. ऐनको दफा ८(१)
(घ) बमोिजम प का रता काशन वा सािह य े मा
याित ा त यि म येबाट नेपाल सरकारले एक
जना सद य मनोनयन गन स ने यव था रहेको
र यसरी मनोिनत स चालक सद यको कायाविध
चार वषको हने छ भ ने ऐ. दफा ८(३क) मा कानूनी
यव था रहेको देिख छ । यसैगरी ऐ. दफा ८(४) मा
“उपदफा (३क) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन उपदफा (१)को ख ड (ग) र (घ) अ तगत
मनोिनत स चालकको कायाविध पूरा नहदँ ै िनजको
स ा नेपाल सरकारले अ कुनै यि लाई मनोनयन
गन स ने छ” भ ने कानूनी यव था रहेको पाइयो ।
उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार ऐनको दफा ८(१)
(घ) अ तगत मनोिनत स चालक सद यको पदाविध
४ वषको भए पिन सो कायाविध पूरा नहँदै िनजको स ा
नेपाल सरकारले अ कुनै यि लाई मनोनयन गन
स ने नै देिखयो । ततु िववादको स दभमा हेदा रट
िनवेदक श भक
ु ु मार साई नेपाल सरकार (मि तर)
को िमित २०७३।८।१० को िनणयानस
ु ार गोरखाप
सं थानको स चालक सिमितको सद य पदमा ४

ने.का.प. २०७६ , अङ् क ३, भाग ६१, िन.नं. १०२२२
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वषको लािग मनोनयन भएको सूचना तथा स चार
म ालयको च.नं. २६४ िमित २०७३।८।१२ को
प बाट देिख छ । रट िनवेदक श भक
ु ु मार साईको
४ वष पदाविध बाँक छँदै उ सद य पदमा िमित
२०७४।१०।११ मा रािधका ढकाललाई िनयिु
गरेको पाइयो । गोरखाप सं थान ऐन, २०१९ को
दफा ८(४) बमोिजम ऐ. दफा ८(घ) बमोिजम िनयु
(मनोिनत) स चालकको कायाविध पूरा नहँदै िनजको
स ा नेपाल सरकारले अ कुनै यि लाई मनोनयन
गन स ने नै देिखयो । िनवेदक पिन सािबकमा सोही
यव थाबमोिजम मनोनयन भएका यि हन् । यी
िनवेदक िनयु हनअ
ु गावै िनयु भएका नवराज सवु ेदी
िमित ०७२।१०।२८ मा उ पदमा िनयु भएकोमा
िनजको ४ वष पदाविध पूरा हन क रब ३ वष ४ मिहना
बाँक छँदै िनजलाई हटाई यी िनवेदक श भक
ु ु मार
साईलाई िनयु गरेको देिखएबाट समेत िनवेदकको
िनवेदन यायोिचत मा न िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणह समेतबाट गोरखाप सं थानको स चालक
सिमितको सद य पदमा रािधका ढकाललाई नेपाल
सरकारको िमित २०७४।१०।११ को िनणयअनस
ु ार
मनोनयन ग रएको काय कानूनस मत नै देिखन
आयो । उ िनणयबाट िनवेदकको संिवधान र कानून
द हक अिधकारमा आघात पगु ेको नदेिखँदा
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः ड लरु ाम चौधरी
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७१-CR-०९५२, डाँका, नेपाल

सरकार िव. सुरशे तामाङ लामा
िमित २०६७/९/१५ गते िदनको १४:००
बजेको समयमा ितवादीह सरु शे तामाङसमेतका
५/६ जनाको समूहले मैले चलाई आएको मोटरसाइकल
रोक मलाई खक
ु ु री देखाई डर ासमा पारी मेरो
साथमा रहेको नगद .२५०००।–, मोबाइल सेट
१, लु बक
ु , लाइसे स र मोटरसाइकलपछािड ब ने
मनु ा सापकोटाको १ जोर टप र १ तोलाको सनु को
िस समेत डाँका गरी लगेको हँदा िनजह लाई प ाउ
गरी कारबाही ग रपाउँ भनी बहादरु गेलालले
िदएको जाहेरी दरखा तका आधारमा ततु मु ाको
उठान भएको देिखयो । ितवादीह सरु शे तामाङ र
भीमबहादरु तामाङले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा हामीह ५ जनाले मोटरसाइकल चालक
र मोटर साइकलपछािड ब ने मिहलाको िस ,
मोबाइल, पससमेत लटु ी भागेका ह भनी बयान गरे
तापिन यी ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा
डाँका गन नगएको, आफूह बाट कुनै समान बरामद
नभएको, अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान
आ नो नभएको, कुटिपट गरी पिहले नै लेिखएको
बयानमा सहीछाप गराएको भनी कसरु मा इ कारी भई
बयान गरेको पाइयो । ितवादीह को उ इ कारी
बयानलाई पिु हने गरी ितवादी सरु शे तामाङ तथा
भीमबहादरु तामाङका सा ीह ले यी ितवादी सरु शे
तामाङ र भीमबहादरु तामाङले डाँका गरेका छै नन्,
िनजह काम गरेर खाने मािनस हन् भनी बकप गरेको
देिख छ । भीमबहादरु तामाङसमेतले लटु ेको भ ने मैले
देिखन । कसले लटु ् यो मलाई थाहा भएन भनी बिु झएका
मािनस ल मण िगरीले अदालतमा आई बकप
गरेकोसमेत पाइयो । ितवादीह बाट बरामद भएको
भिनएको सनु को टपको बरामदी मचु ु काको रोहबरमा
ब ने मािनसह अदालतमा उपि थत भई बरामदी
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मचु ु कालाई समथन हने गरी बकप गन सके को
देिखएन । मोबाइल र सवारी चालक माणप समेतको
बरामदी मचु ु का गदा कुनै सा ीसमेत राखेको नदेिखँदा
य तो बरामदी मचु ु कालाई रीतपूवक भएको मा न
िम ने अव था नदेिखने ।
जाहेरवाला
बहादरु गेलालले यी
ितवादीह उपर जाहेरी िदए पिन आ नो जाहेरी
बेहोरालाई समथन हने गरी अदालतमा बकप गरेको
पाइएन । जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप हेदा
डाँका गन मािनसह लाई म िचि दन । ितवादीह ले
कसरु गरेका होइनन् भनी ितवादीह को िनद िषताको
प मा बकप गरेको पाइयो । माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ बमोिजम कसरु मािणत गन भार वादी
प मा रह छ । ततु डाँका चोरीको वारदातमा यी
ितवादीह को संल नता छ भ ने वादी प बाट
व तिु न माण ारा पिु गरेको पाइएन । ठोस सबदु
माणको अभाव देिखँदा यी ितवादीह ले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
ितवादी भीमबहादरु तामाङ र सरु शे तामाङलाई
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७१/१/२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत:- सज
ृ ना गौतम
इित संवत् २०७६ साल माघ २७ गते रोज २ शभु म् ।

सरकार िव. िघउकुमारी ब नेतसमेत
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारले
ितवादीह म येका सूयबहादरु ब नेतलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी िलएको पनु रावेदन
िजिकरको स दभमा हेदा िनज यथ ितवादी
सूयबहादरु ब नेतले अनस
ु धान अिधकारीसम र
अदालतमा समेत आफूलाई ितवादी िघउकुमारी
ब नेतले गरेको कारोबारको िवषयमा के ही थाहा
जानकारी नभएको र सो कायमा आ नो संल नता छै न
भनी आरोिपत कसरु मा इ कारी बयान गरेको पाइ छ ।
ितवादीह िघउकुमारी ब नेत र सूयबहादरु ब नेतले
िमित २०६९।६।८ मा िववाह गरेको हो भनी आ नो
बयानमा लेखाएको र जाहेरवालाह बाट ितवादी
िघउकुमारी ब नेतले उ िमितभ दा अगावै नगद
तथा सनु का गहना िलएको भ ने जाहेरी दरखा त र
िनज ितवादी िघउकुमारी ब नेतको बयानसमेतबाट
देिख छ । ितवादी िघउकुमारी ब नेतले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानको स.ज. १६ मा “...
मेरोबाहेक अ कोही-कसैको संल नता छै न, ीमान्
सूयबहादरु ब नेतको पिन संल नता छै न” भनी र
अदालतमा गरेको बयानको स.ज. ६ मा “...मैले
पिहलाको ीमान् दलिजत रानासँग हँदाकै समयमा
होटल यवसाय गन गरेको कारोबार हो । हालको
ीमान् सूयबहादरु ब नेतलाई यी कारोबारको
स ब धमा के ही थाहा छै न, िनजको संल नता
छै न” भनी लेखाएको र िनज ितवादी सूयबहादरु
ब नेतउपर जाहेरवालाह ले िकटानीसाथ यो-यस
इजलास नं.८
िकिसमबाट रकम िलई खाई ठगी गरेको भनी भ न र
लेखाउन सके को पाइँदैन । जाहेरवालाह ले िनजलाई
१
ितवादी िघउकुमारी ब नेतको ीमान् भएकै नाताले
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी मा जाहेरी िदएको देिख छ । फौजदारी मु ामा
सु मालता माथेमा, ०७१-CR-१०५४, ठगी, नेपाल ितवादीको कसरु मािणत गन ठोस र प माण
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पेस नभएको अव थामा कसरु दार ठहर गन कानून
र यायसङ् गतसमेत नदेिखँदा ितवादी सूयबहादरु
ब नेतलाई ठगीको कसरु अपराधबाट सफाइ िदने गरी
भएको सु पा पा िज ला अदालतको फै सला सदर
गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखने ।
अब, ितवादी िघउकुमारी ब नेतलाई ठगीको
कसरु अपराधमा ठहर गरी अिभयोग दाबीभ दा घटी
िबगो कायम गरी जाहेरवालाह को सनु को स ब धमा
के ही नबोलेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायम गरी
िबगोबमोिजमको ज रवाना र जाहेरवालाह लाई िबगो
भराइपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा हेदा, िमित
२०६९।६।२८ मा जाहेरवालाह ले िदएको िकटानी
जाहेरीमा िनज ितवादीले लालु भ ने िभमकुमारी
म ल ठकुरीको ११/२ तोला, माया िज.सी. को ३१/२
तोला, अि बका खातीको ३१/२ तोला र गीता भ ने
िगरी री पराजल
ु ीको २१/२ तोला सनु का गहनाह तथा
नगदसमेत ठगी गरेको भनी उ लेख भएको देिखनक
ु ा
साथै िनज जाहेरवालाह ले अदालतमा आई आ नो
िकटानी जाहेरीलाई समथन हने गरी बकप समेत
गरेको देिख छ । ितवादी िघउकुमारी ब नेतले
अनस
ु धान अिधकारीसम जाहेरवालाह लाई ठगी
गरेको नभई िनि त याजदरमा याजसमेत िदने गरी
नगद तथा सनु का गहना लेनदेन गरेको र सनु का
गहना सि जप कािलकोटासमेतको सनु पसलमा
गहना राखी नगद िलएक हँ भनी सनु का गहना तथा
नगद िलएको वीकार गरी बयान गरेको र सोही
बेहोरालाई समथन हने गरी अदालतमा बयान गरेको
देिख छ । िनज ितवादीको अदालतको बयानको स.ज.
३ मा “...लालु भ ने िभमकुमारी म ल ठकुरीको ११/२

तोला, माया िज.सी. को ३ तोला १२ लाल, अि बका
खातीको ३ तोला ३० लाल, र गीता भ ने िगरी री
पराजल
ु ीको २१/२ तोला नभई २ तोलाको सनु को
गहनाह िलएक हँ...” भनी जाहेरवालाह को सनु को
गहना िलएकोमा वीकार गरी बयान बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । जाहेरवालाह को िकटानी जाहेरी, सोलाई
समथन हने गरी िनजह ले अदालतमा आई गरेको
बकप , ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम
र अदालतमा समेत सनु को गहना िलएको िवषयमा
वीकार गरी बयान गरेकोसमेतका आधारमा नेपाल सनु
चाँदी यवसायी सङ् घ पा पाको िमित २०६९।७।२०
को प ानस
ु ार कायम भएको सनु को दरभाउबमोिजम
अदालतमा आई बकप गन जाहेरवालाह लालु
भ ने िभमकुमारी म ल ठकुरीको ११/२ तोला सनु को
. ८५,६५०।-, माया िज.सी. को ३ तोला १२ लाल
सनु को .१,९१,८८०।-, अि बका खातीको ३ तोला
३० लाल सनु को .१,७७,७०५।- र गीता भ ने
िगरी री पराजल
ु ीको २ तोला सनु को .१,१६,५००।गरी ज मा .५,७१,७३५।- थप िबगोसमेत ठगी गरेको
देिखँदा ितवादी िघउकुमारी ब नेतलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ हने ठहराएको सु पा पा िज ला
अदालतको िमित २०७०।१०।१३ को फै सलामा
के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन ठगीको
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको ४
नं. बमोिजम सजाय हने ठहर गरी िमित २०७१।७।१०
मा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सलामा
जाहेरवालाह को सनु को स ब धमा िबगो कायम
नगरेको सो हदस म िमलेको देिखन नआउने ।
अतः ितवादी िघउकुमारी ब नेतलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ हने ठहराएको सु पा पा
िज ला अदालतको िमित २०७०।१०।१३ को
फै सलामा के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
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ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही
महलको ४ नं. बमोिजम सजाय हने ठहर गरी िमित
२०७१।७।१० मा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
भएको फै सलामा जाहेरवालाह को सनु को स ब धमा
िबगो कायम नगरेको हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई ितवादी िघउकुमारी ब नेतले अदालतमा
आई बकप गन जाहेरवालाह लालु भ ने िभमकुमारी
म ल ठकुरीको ११/२ तोला सनु को .८५,६५०।माया िज.सी. को ३ तोला १२ लाल सनु को .
१,९१,८८०।-, अि बका खातीको ३ तोला ३०
लाल सनु को .१,७७,७०५।- र गीता भ ने िगरी री
पराजल
ु ीको २ तोला सनु को . १,१६,५००।- गरी
ज मा . ५,७१,७३५।- समेत ठगी गरेको देिखँदा िनज
ितवादी िघउकुमारी ब नेतलाई सािबक मल
ु क
ु ऐन,
ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम थप . ५,७१,७३५।समेत ज मा . २२,९४,२३५।- िबगो कायम भई
सोहीबमोिजम . २२,९४,२३५।- ज रवाना हने
भए तापिन मल
ु ुक अपराध संिहता, २०७४ उ
संिहताको दफा २४९ को उपदफा (३) को ख ड
(ग) मा "ख ड (क) वा (ख) मा लेिखएदेिखबाहेक
अ य कुनै िकिसमले ठगी गरेमा सात वषस म कै द र
स री हजार पैयाँस म ज रवाना" भ ने यव था
गरेको पाइ छ । फौजदारी कसुर (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै
कसुरका स ब धमा कसुर गदाका बखतभ दा सजाय
िनधारण गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय
हने रहेछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण गनुपन
छ ।" भ ने उ लेख भएको र के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन
ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “...तर कुनै
फौजदारी कसुरको सजाय मुलुक अपराध संिहतामा
लेिखएकोभ दा बढी रहेछ भने मुलुक अपराध

संिहतामा लेिखएको हदस म मा सजाय हने छ”
भ ने कानूनी यव था भएको तथा उ ऐनह िमित
२०७५।५।१ गतेदेिख र संशोिधत यव था िमित
२०७६।१।२ देिख लागु भइसके को स दभमा ततु
मु ामा पिन ितवादी िघउकुमारी ब नेतलाई .
७०,०००।- (अ े पी स री हजार पैयाँ) ज रवाना
हने र जाहेरवालाह ले िबगोबमोिजमको रकम भरी
पाउनेसमेत ठहछ । सोबाहेक अ कुरामा पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृत: क णा े
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-CR-१६११, लागु औषध,
नेपाल सरकार िव. िव वराज िगरीसमेत
ितवादी िव राज िगरी उपि थत रहेको
होटलको कोठा नं. २०४ बाट डाइजेपाम १९ थान,
नफ
ु न १९ थान र फे नारगन १९ गरी ज मा ५७ थान
अथात् १९ सेट र ितवादी समीर े को साथबाट
डाइजेपाम ३ थान, फे नारगन ३ थान, निु फन ३ थान
गरी ज मा ९ वटा ३ सेट बरामद भएको कुरा िमिसल
संल न बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । ितवादी समीर
े को हकमा हेदा ततु मु ा पनभु दा अगािड पिन
लागु औषध सेवनको कसरु मा सजाय पाइसके कोले
ततु मु ामा पटके कायम गरी सजाय भएको अव था
छ । ततु मु ामा िनजको साथबाट बरामद भएको लागु
औषधको प रमाण हेदा ९ सेट देिख छ । एउटा कुलतमा
फिससके का यि को साथबाट सो प रमाणमा लागु
औषध बरामद हनल
ु ाई अ वाभािवक पिन भिनहा न
िम ने देिखँदनै । यसैगरी अका ितवादी िव राज
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िगरीको हकमा हेदा िनज ितवादीको साथबाट
बरामद नभई िनजसमेतले भाडामा िलएको होटलको
कोठा नं. २०४ बाट बरामद भएको देिख छ । यी दवु ै
ितवादीह को बयानबाट उ कोठा िनजह लगायत
अ य साथीभाइ भेला भई लागु औषध सेवन गन
योजनको लािग भाडामा िलएको भ ने खु न आएको
र िनजह को सो बयानलाई सेवन गरी फािलएको
अव थामा फे ला परेको “डाइजेपाम १० वटा, निफन
१० वटा, फे नारगन १० वटासमेत गरी ३० वटा
फुटी ित भइसके को” भ ने बरामदी मचु ु काले
समेत समथन गरेको पाइ छ । यसबाट उ होटलको
कोठा नं. २०४ िव राज िगरी ए लैले भाडामा निलई
सह ितवादी समीर े समेतका साथीह ले संयु
पमा िलएको भ ने देिखँदा सो कोठामा बरामद भएको
लागु औषधमा यी ितवादी िव राज िगरीको मा
वािम व रहेको भनी अथ लगाउन िम ने देिखँदनै ।
यसरी दईु वा सोभ दा बढी यि ह ले आपसमा भेला
भई लक
ु िछपी लागु औषध सेवन गन उ े यले भाडामा
िलएको कोठामा १९ सेट लागु औषध बरामद हनल
ु ाई
पिन सेवन योजनको लािग रािखने प रमाणभ दा
अ वाभािवक भ न िम ने नदेिखने ।
अब यी ितवादीह ले भारतबाट स तोमा
ख रद गरी महङ् गोमा िब गन गरेको कुरालाई
वीकार गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार
गदा, यी दवु ै यथ / ितवादीह ले मौकाको बयानमा
आफूह लगायत शा त गु ङसमेत ३ जना भई
बराबर लगानी गरी भारतबाट लागु औषध ख रद गरी
याई आफूले सेवन गनका
ु साथै नाफा िलई िब
गन, सोही रकमले कोठा भाडा पिन ितन गरेको भनी
आरोिपत कसरु गरेकोमा वीकार गरेको पाइए पिन
अदालतमा बयान गदा िनजह दवु ै जना ितवादीले
लागु औषधको स चय एवम् िब िवतरणमा अ वीकार

गद आफूह सेवनकता भएको र सेवनस मको
कसरु मा सजाय भो न तयार रहेको भनी लेखाई िदएको
पाइयो । यसैगरी िब गन उ े यले सि चत गरी
राखेको र िब को लािग िहँिडरहेको अव थामा प ाउ
परेको भ ने अक पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा यी
ितवादीह ले सो कुरालाई अ वीकार गरी अदालतमा
बयान ग ररहेको अव थामा आ नो दाबी िजिकरलाई
शंकारिहत त रकाले पिु गन दािय व वादी प मा जाने
ह छ । तर ततु मु ामा न त वादी प को सा ीको
पमा बकप गन ितवेदकले यी ितवादीह ले को
कसलाई िब गन गरेको वा िब को लािग स पक
गरेको वा यो यसलाई यस िकिसमले िब ग ररहेको
अव थामा प ाउ परेको हो भनी खल
ु ाउन सके को
देिख छ न त ितवादीह ले अदालतसम गरेको
बयानलाई ख डन गन िकिसमको कुनै सबदु माण नै
पेस गरेको पाइने ।
लागु औषधको ओसारपसारको “कारोबार”
भ ने श द रचनाले नै लागु औषधको यापा रक
योजन देिखनपु न ह छ । यापार गन उ े यले लागु
औषधको ख रद, स चय वा ओसारपसार भएको
अव था देिखएमा मा ख रद िब तफको कसरु
थािपत हन स ने ि थित ह छ । यस कारको
ि थित नदेिखएस म के वल सेवन योजनका लािग
के ही लागु औषध ख रद गरी कुनै िनि त थानमा
राखेको वा बोक िहँडेको कायलाई लागु औषध ख रद
िब , ओसारपसार, स चय गरेको भनी कसरु ठहर
गनु मनािसब हँदैन । यसै स दभमा “लागु औषधको
सेवन तथा ओसारपसार एउटै अपराध नभई िभ न
कृितका अपराध हन् । सेवन गन गरेको त य
थािपत भएको भ ने आधारमा ओसारपसार, िब
िवतरणको कसरु थािपत हने होइन । यापा रक
कारोबार कृितको िब िवतरणको उ े य मािणत
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हन आव यक हने” (ने.का.प.२०७६, अङ् क २,
िन.नं.१०२०२) भनी िस ा तसमेत ितपादन भएको
पाइने ।
यसैगरी “कानूनको या या गदा यसबाट
पन जाने भाव ित यायकता सदैव ग भीर
रहनपु न देिख छ । काननू को याि क या या गदा
यसबाट अनपेि त प रणाम िन कन गई यायबाट
वि चत हनुपन अव थातफ पिन यायकताले
यान पु याउन ज री ह छ । कानून र यायको
समायोजन हन नसके ितवादीले याय ा
गन अव था नै रह न । अतः यायकताले यस
िवषयमा ग भीर भई याय स पादन गन वा छनीय
ह छ । त यगत पबाट लागु औषधको कुलतमा
लागेकालाई लागु औषधको कारोबारीको पमा
सजाय गदा यायको भावना नै मन जाने हदँ ा
िववेकशील भई याय गनु यायकताको मल
ू भूत र
अ तरिनिहत कत य भएकोमा ि िवधा हन नस ने”
(ने.का.प.२०७४, अङ् क ४, िन.नं.९७९२) भनी
ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा उ च अदालत
पोखराले यी यथ / ितवादीह को उि लिखत
कायलाई सेवनको कसरु ठहर गरी कम सजाय गरेको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
तसथ, िव राज िगरी र सिमर े लाई लागु
औषध िब िवतरण तथा ओसारपसारको कसरु मा
जनही २ वष कै द र . एक लाख ज रवाना हने ठहर
गद ितवादी सिमर े का हकमा सोही ऐनको दफा
१६ अनस
ु ार पटके मा थप २ वष र ज रवाना . एक
लाख हने भनी का क िज ला अदालतले गरेको
फै सलामा सजायको हकमा के ही उ टी गरी सेवनको
कसरु मा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(ज) बमोिजम जनही २ मिहना कै द र
.२,०००।- ज रवाना हने र ितवादी सिमर े लाई

सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम थप ३ (तीन) मिहना
कै द र .५,०००।– ज रवाना हने ठहराएको उ च
अदालत पोखराको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कणबहादरु राई
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल जेठ २० गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.९
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-१३२१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रामकुमार ख ीसमेत
काका नाता पन रामकुमार ख ीको गभ
धारण गरी नमनु ा ख ीले आ नै ट् वाइलेटमा ब चा
ज माई घाँटी िथची मारेको भनी ततु मु ाको
उठान भएको देिख छ । शौचालयको यानको छे उमा
ब चाको टाउको रही उ ानो अव थामा िथयो, ब चा
रोएको िथएन, त काल मैले सालनाल काट् दा ब चाको
चालमाल मा िथयो भनी घटना िववरण कागज ग रिदने
धनकुमारी ख ीले मौकाको कागजमा उ लेख गरेको
देिख छ, सो त यलाई अदालतमा बकप गदासमेत
िनज धनकुमारीले उ मौकाको बयानलाई समथन हने
गरी बेहोरा उ लेख गरेको देिख छ । जाहेरवाला िवदरु
ख ीले जाहेरीमा लेिखएको बेहोरा मेरो होइन, ज मदा
ब चा िजउँदो िथयो, दईु घ टापिछ मा आफै ँ मरेको
हो भनी अदालतमा बकप गरेको देिख छ । आमा
र गाउँलेह ले ब चा र मलाई बािहर िनका नभु यो
र ब चाको सालनाल कािटसके पिछ ब चालाई
नहु ाइिदनपु यो भनी आमा पानी तताउन जानु भयो,
सोही बेला ब चा म यो भनी ितवादी नमनु ा ख ीले
अदालतमा बयान गरेक िछन् । व तिु थित मचु ु कामा
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बेहोरा लेखाउने नातीकाजी िव ले ट् वाइलेटमा
ब चा जि मएको िथयो, ब चा जीिवत िथयो । ब चा
कसरी म यो थाहा भएन भनी मौकामा कागज गरेको
देिख छ । ितवादी नमनु ा ख ीलाई उ ार गदाका
अव थामा अचेत िथइन नवजात िशशक
ु ो मृ यमु ा
ितवादी नमनु ा ख ीको कुनै कारको संल नता छ
भ ने ला दैन भनी घटना िववरण कागज गन ह र साद
नेपालले अदालतमा बकप गदा लेखाई िदएको
पाइ छ । शव परी ण ितवेदनमा मास पूरा भएको
िजउँदो जि मएको ब चा Asphyxia को कारण मरेको
भ ने उ लेख भएको देिखने ।
अवैध गभ धारण गनु डरले ट् वाइलेटमा
ब चा ज माउनु नै कत यको माण हन स ने
देिखँदैन । जि मएप ात् ब चा पानीमा देखेपिछ
आफूले िलन,ु त काल आमा र ब चाको संर णमा
मािनस जटु ी ब चाको सालनाल काट् नेलगायत
तातो पानीले नहु ाइिदन पानी तताउँदास म ब चा
िजउँदो रहेका अव थालाई ितवादीह नमनु ा ख ी
र रामकुमार ख ीको कत य मा न िम ने देिखएन ।
जनस
ु क
ु ै कारणबाट गभधारण भई ब चा ज मेको भए
पिन ब चा ज माई ितवादी नमनु ा ख ीले ितवादी
रामकुमार ख ीको िनदशनमा ब चा मारेको हो भ ने
प रि थितज य कुनै पिन माणले पिु गन सके को
देिखएन । िजउँदो ज मेको ब चा दईु घ टापिछ मा
मरेको हो भनी जाहेरवाला, घटना िववरण कागज
गन यि ह , व तिु थित मचु ु का मािनसह एवम्
ितवादीह का सा ीह समेतले िजउँदै ज मेको
ब चा आ नै कालगितले मरेको भनी लेखाई िदएको
ि थितमा ब चाको मृ यमु ा ितवादीह नमनु ा ख ी र
रामकुमार ख ीको संल नता रहेको िथयो भ न सिकने
अव था नहँदा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७३।१।१३ मा भएको फै सलालाई अ यथा

मा न नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७३।१।१३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िदपे नाथ योगी
इित संवत् २०७७ साल जेठ ८ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-CR-०५४०, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. रामलोचन साद शाहसमेत
िमिसल संल न माणह बाट पीिडत र
ितवादीह िबच यान नै िलनपु नस मको रसइवी
रहेको देिखन आएको छै न । ितवादीह उपर
यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजमको यान
मान उ ोगको कसरु आरोिपत ग रएको छ । सो कसरु
थािपत हन "मनसाय त व" आपरािधक मनसायको
िव मानता हन आव यक ह छ । यान मान मनसायले
यान मनस मको काय गरेको अथात् मनसायलाई
काय प िदन आपरािधक काय गरेको तर ते ो त वको
अ यािसत ह त ेपको कारणले यान मन नपाएको
हनपु छ । ितवादीह को यो यस कारणले यान मान
मनसाय रहेको तथा यान मान मनसायले हार ग रएको
तर यो कारणले यान मन नपाएको बाधक त वको
िव मानता िथयो भनी मािणत गन अिभभारा माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम वादीमा िनिहत
हने हँदा वादी प बाट सो देखाउन सके को अव था
छै न । वारदातमा ितवादीह ले पीिडलाई
मानपनस
मको रसइवी िमिसल संल न त यबाट
ु
देिखएन भने पीिडत ते ो प को अ यािसत
ह त ेपबाट ब न गएको भ ने पिन देिखँदनै । पीिडतको
घाउ जाँच के स फाराम हेदा May be fatal भ ने
उ लेख भएको तथा पीिडत भिनएक तारादेवी साह र
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राजे साद साहको घाउ जाँच के स फाराम हेदा धा रलो
हितयारको योग भएको नदेिखएको, मानपनस
मको
ु
पूव रसइवी िमिसल संल न माणबाट नदेिखएकोले
ितवादीह उपरको यान मान उ ोगको कसरु पिु
हन आएको देिखएन । तसथ, रामलोचन साहसमेतका
ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ
भनी उ च अदातल जनकपरु , राजिवराज इजलासबाट
िमित २०७४।१।१३ मा भएको फै सलालाई अ यथा
मा न नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट उ च
अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासबाट िमित
२०७४।१।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िदपे नाथ योगी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७७ साल जे ठ ८ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-१४३४, ०७४-CR०९६९, कत य यान, भानुभ िगरी िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. भानुभ िगरी
मतृ कसँग झगडा भएको बेहोरालाई समथन
हने गरी म र सीले मातेको अव थामा मतृ कसँग
झगडा भएको स य हो भनी ितवादीले अदालतसम
समेत बयान गरेको देिख छ । य तै ितवादीले
गरेको कुटिपटको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
भनी जाहेरी बेहोरामा िकटान गरी उ लेख गरेको
देिख छ । मतृ क तथा ितवादीिबच िववाद हँदा अ य
कुनै यि को पिन संल नता िथयो भनी यी पनु रावेदक
ितवादीले भ न सके को अव था पिन छै न । उजरु ी
चौधरीले स चालन गरेको होटेल र िकराना पसलमा
यी दवु ै पिहलेदेिख जाने आउने गन गरेको र वारदातको

िदन पिन यहाँ पगु ी दवु ैले थप र सी खाई सँगै िहँडेको
त यमा िववाद छै न । व तिु थित मचु ु काका गंगा साद
गरु ागाई ं, पु य साद गरु ागाई ंसमेतले र सीको नसाले
पूरै मातेपिछ घटना थलमा आइपु दा ितवादीले
मतृ कलाई ढुङ्गा, ला ी, मडु ् क समेतले कुटिपट
गरी घाइते बनाएको र उपचार गराइरहेको अव थामा
मृ यु भएको हो भनी लेखाइ िदएको देिख छ । य तै
छातीको दायाँतफ सानो चोट रहेको, घाँटी, छातीमा
नीलो डाम रहेको, दािहने क मरको भागमा खोि एको
घाउ रहेको, बायाँ आँखामािथ चोट रहेको भ ने
घटना थल लास जाँच मचु ु का रहेको देिख छ । शव
परी ण ितवेदनमा मृतकको मृ यक
ु ो कारण Multiple
blunt injury (frontal head injury peritonitis)
भ ने उ लेख छ जसबाट यी ितवादी र नोग साद
गौतमिबच झगडा भएको र सो झगडा हँदा ितवादी
भानभु िगरीले नोग सादलाई कुटिपट गदा घाइते
भएको र घाइतेको उपचारकै ममा सोही चोटपीरको
कारणबाट मृ यु भएको त य मालाकार पमा आएका
त य माणह बाट पिु हन आएको देिखयो । ियनै
ितवादी मा को हारबाट मतृ क घाइते भएको र पाँच
िदनपिछ मृ यु भएको हँदा मैले िहकाएको कारणबाट
नोग साद गौतमको मृ यु भएको होइन अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भनी ितवादीले पनु रावेदन
गदा िलएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीले अनस
ु धानमा बयान गदा नै २
जनाले ३/४ बोतल र सी खाएकोले मातेको सरु मा
अचानक झगडा भएको हो भनी वीकार गरी बयान
गरेका छन् । खको हाँगा मा न गएका ितवादी र
मतृ किबच मादक पदाथ खाएको सरु मा झगडा भएको
अव था मृतकको मौकाको कागज बेहोरासमेतबाट
देिख छ । अदालतमा बयान गदासमेत ितवादीले
र सीले मातेको अव थामा मतृ कसँग झगडा भएको
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स य हो मैले िनजलाई माछु भ ने मेरो इवी िथएन भनी
बयान गरेको देिखने ।
मृतक र ितवादीिबच कुनै पूव रसइवी
भएको भ ने जाहेरी बेहोरा एवं िमिसल माणबाट
समेत खु न आएको देिखँदनै । यसरी मतृ क र
ितवादीिबच पूव रसइवी नभएको र मृतकलाई मान
पूवयोजना बनाएको वा जोिखमी हितयार योग गरेको
वा लक
ु िछपी िहकाएको अव थामा लागेको चोटबाट
मृ यु भएको भ ने पिन कुनै त य माणह बाट पिु
हन सके को अव था नहँदा ितवादी भानभु िगरीले
नोग साद गौतमलाई मानपन
ु मनसाय राखी कुटिपट
गरेको अव था देिखएन । कत य यान ज तो ग भीर
कसरु मा सजाय गदा मनसाय त वलाई मह वपूण पमा
हेनपन
ु ह छ । यसरी यान मान रसइवी तथा यान
िलनपु न इवीसमेत नरहेको अव थामा ितवादीलाई
हने सजायमा कमी हने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । सो स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१४ नं. को कानूनी यव थाले पिन यान मान मनसाय
नरहेको अव थामा कसैले कुनै काम गदा कसैको यान
मन गएमा छु ै सजायको यव था गरेको हँदा सँगसँगै
र सी खाई िहँडेका यी दईु यि म ये ितवादी
भानभु िगरीले नोग साद गौतमलाई मानपन
ु मनसाय
रहेको नदेिखएको र कुनै हितयारको योगसमेत
नदेिखएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ितवादीलाई सजाय गनु
यायसङ् गत हने नदेिखने ।
ितवादी भानभु
िगरीको कुटिपटबाट
नोग साद गौतमको मृ यु भएको देिखए पिन मतृ क
र ितवादीको पूव रसइवी नरहेको, ितवादीले
मृतकलाई मानपनस
मको कुनै कारण नभएको, मादक
ु
पदाथ सेवन गरेको सरु मा आपसमा पर पर िववाद
हँदा उठे को रस था न नसक ितवादीले मतृ कलाई

ढुङ्गा तथा ला ा, हातले छाडेको चोटको कारण
मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.को कसरु ठहर
गरी १०(दश) वष कै द हने ठह याई सु झापा िज ला
अदालतबाट िमित २०७२।३।२२ मा भएको फै सला
सदर हने ठहर गरेको उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासको िमित २०७३।८।२२ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः सीता अिधकारी
क यटु र: शाि त तामाङ
इित संवत् २०७७ साल असोज १४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR- ०२४८, ०७६-RC०००१, कत य यान, नेपाल सरकार िव. िदनेश राय,
नेपाल सरकार िव. राजे चौधरी
ितवादीह को कसरु मा संल नताका
स ब धमा हेदा ितवादी गोनु भ ने राजे चौधरी
अिधकार ा त अिधकारीसम तथा अदालतमा
गरेको बयानमा आरोिपत कसरु गरेकोमा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । िनजले अनस
ु धानका ममा
गरेको बयानमा मतृ कको पित श भु चौधरी िवदेश
गएदेिख मतृ कलाई घरायसी काममा सहयोग गरी
आएको, श भु चौधरीले िवदेशबाट पठाएको पैयाँ
िनजलाई िदने गरेको, सामानह मेरो पसलबाट
िदने गरेको, मोबाइल िकनी िदएको भ नेसमेत बेहोरा
लेखाएको देिख छ । िमित २०७१।४।१४ गतेदेिख
ऐ.२८ गतेस म १५ िदनमा मतृ क सिवता चौधरीको
मोबाइल नं.९८०१६०४६५२ तथा ितवादी राजे
चौधरीिबच ५३९ पटक कुरा भएको वादी प बाट
ततु Call detail बाट देिखन आएको छ । यी
ितवादीले आ नो कुनै पिन बयानमा यित पटक
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कुरा गनको
ु कारण प पमा खल
ु ाएको देिखँदैन ।
जाहेरवालाह भु चौधरी, श भु चौधरीले अदालतमा
गरेको बकप मा ितवादी राजे चौधरीउपर मृतक
सिवता चौधरीलाई कत य गरी मारेकोमा िकटानी
पोल गरेको देिख छ । मतृ क र ितवादी राजे िबच
झै-झगडा भएको कुरा मृतकले आ नो ीमान् श भु
चौधरीलाई फोनमा भनेको भनी लेखाएका छन् । भु
चौधरी र श भु चौधरीले गरेको बकप मा मतृ क र
ितवादी राजे िबच अनैितक स ब ध रहेकोसमेत
बेहोरा लेखाएको पाइ छ । यसमा य दश गवाह
मािनएका ५ वषका जाहेरवाला श भु चौधरी र मतृ क
सिवता चौधरीका छोरा काले भ ने रेशम चौधरीले
अदालतमा गरेको बकप मा म म मीसँगै सतु ेको बेला
गोनु अङ् कल आई म मीलाई मारेको हो, गोनु अङ् कल
कपाल समातेर िघसाद खु ा प ँ दै तानेर मारेको हो,
गोनु अङ् कलसँग एकजना अक यि पिन िथयो भ ने
वा यांश लेखाएको छ । यसरी कल िडटेल, पो टमाटम
रपोट, जाहेरवालाह श भु चौधरी र भु चौधरीको
बकप , नाबालक रेशम चौधरीको बकप समेतका
आधार माणह बाट मतृ क गिु डया भ ने सिवता
चौधरीको मृ यु ितवादी गोनु भ ने राजे चौधरीको
कत यबाट भएको पिु ट भएको देिखने ।
ितवादी िदनेश रायको हकमा हेदा,
िनजलाई सलाही िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको
कसरु ठहर भई फै सला भएको भए पिन पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िनजले सफाइ पाएको
देिख छ । ितवादी िदनेश राय अदालतमा गरेको
बयानमा आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको, जाहेरवाला
श भु चौधरीले जाहेरी दरखा तमा कत य गरी
मतृ कलाई मान ितवादी श भु चौधरीलाई सघाएको
भनी पोल गरे तापिन िनज जाहेरवाला श भु चौधरीले

अदालतमा गरेको बकप मा मैले शंकाको आधारमा
ग तीले ितवादी िदनेश रायको नाउँमा जाहेरी िदएको
िथएँ, िदनेश भ ने यि िनद ष हो भ ने मेरो िव वास
छ भनी लेखाएको पाइ छ । नाबालक रेशम चौधरीले
गरेको बकप मा गोनु अङ् कलसँग एकजना अ
भएको भनी लेखाए तापिन िनजले ितवादी िदनेश
रायको नाम खल
ु ाई वा अ य कुनै त रकाबाट प रचय
खल
ु ाउन नसके को, भु चौधरीले गरेको बकप मा
मृतक र ितवादी िदनेश रायिबच अनैितक स ब ध
रहेको बेहोरा लेखाए तापिन िनजले िदएको जाहेरी
दरखा तमा कसैउपर पोल गन सके को वा अ य कसैको
कागज, बकप वा अ य माणबाट समेत िनज
िदनेश रायको संल नता पिु हन सके को नदेिखँदा यो
बकप लाई आधारयु मा न सिकने अव था देिखएन ।
यसरी सङ् किलत सबदु माणह बाट ितवादी िदनेश
रायउपरको यानस ब धीको महलको १३(३) नं.को
सजायको मागदाबी पिु ट हन नसके को अव थामा
ितवादी िदनेश रायलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय होस् भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सु
सलाही िज ला अदालतबाट
ितवादीह गोनु भ ने राजे चौधरी र िदनेश
रायलाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै द हने ठह याई भएको फै सला के ही
उ टी भई ितवादी गोनु भ ने राजे चौधरीलाई सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र
ितवादी िदनेश रायले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने गरी भएको उ च अदालत जनकपरु को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ, पनु रावेदक नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ितवादी
गोनु भ ने राजे चौधरीको हकमा उ च अदालत
जनकपरु को साधक सदर हने ।
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ितवादी गोनु भ ने राजे चौधरीका हकमा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. सदर भए
पिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ दफा ४० को
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड
(ख) मा रहेको यव था तथा उ ऐनह २०७५।५।१
गतेदिे ख र संशोिधत यव था िमित २०७६।१।२ देिख
लागु भइसके को स दभमा ततु मु ामा यी ितवादी
गोनु भ ने राजे चौधरीलाई सव वसिहत ज मकै द
सजाय नहने भई िनजलाई ज मकै दस म सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: अ चन भ राई
इित संवत् २०७६ साल फागनु ७ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-१३८५, जबरज ती
करणी उ ोग र यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव.
दल सहनी मलाह
उ च अदालत जनकपरु बाट ितवादी दल
सहनीलाई जबरज ती करणीको उ ोगतफ अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ५ नं. को कसरु मा सोही महलको ३(५) नं.
बमोिजम तीन वष एक मिहना कै द हने ठहरी फै सला
भएको र सो फै सलाउपर ितवादी दल सहनीको
पनु रावेदन परेको नदेिखँदा जबरज ती करणीको
उ ोग ठहर भएतफ थप िववेचना गनु नपन ।
वारदात भएको भिनएको िमित
२०७१।११।२२ को िदन नै यी पीिडता जाहेरवाली

वयंले इलाका हरी कायालय बरहथवा, सलाहीमा
जबरज ती करणी गन उ ोग गरेको स ब धमा
वा य परी ण गरी आव यक अनस
ु धान ग रपाउँ
भनी िनवेदन िदएको र िमित २०७१।११।२३ मा
सोही बेहोराको जाहेरी िदएको देिख छ भने िमित
२०७१।१२।७ मा घटना िववरण कागज गदा यान
मान उ े यले कुटिपट गरेको भनी बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । अदालतमा आई बकप गदा होली पवमा
रङ खे दा म आ नो घरतफ जाँदै गदा बाटोमा दल
सहनी भेट भई मैले रङले दललाई या दा दलले
मलाई गाली गरी प जाले दईु थ पड िहकाएपिछ म भइु ँ
िग ीमा लडी आँखा मख
ु मा चोट ला न पु यो, अ
चोट लागेन, घाँटीको घाउ पिहलेको हो, ित ाको घाउ
थाहा भएन, दाँतले टोके को होइन, मैले लगाएको साडी
चोलो साया हरीले मागेपिछ िदएको हो, साडी, चोलो,
साया याितएको िथएन, ितवादीले जबरज ती
करणी र यान मान उ ोगको घटना घटाएको छै न
भनी अदालतमा आई जाहेरवालीले जाहेरी बेहोराको
ितकूल बकप गरेको ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५ नं.
बमोिजम ितवादीले यान मान मनसायले पीिडता
जाहेरवालीलाई जोिखमी हितयारले हार गरेको
नभई जबरज ती करणी गन सामा य लछार पछार
गरेकोस म देिखने ।
ितवादीले पीिडताको यान िलनपु नस मको
पूव रसइवी रहे भएको भ ने त य िमिसलबाट
देिखँदनै भने पीिडता जाहेरवालीउपर यी ितवादीले
यान िलने उ े यले कुनै धा रलो वा जोिखमी
हितयारले हार गरेको भ नेसमेत िमिसल संल न
कागज माणह बाट देिखँदनै । ितवादीले पीिडता
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गन उ े यले के ही
लछार पछारस म गरेको िनज जाहेरवालीको शरीरमा

57

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
सामा य घाउ चोटह स म रहेको भ ने घाउ जाँच
ितवेदनबाट देिखने ।
वारदात भएको भिनएको िमितमा नै यी
पीिडताले आफै ँ हरी कायालयमा उपि थत भई
घटनाका स ब धमा िनवेदन िदएको, सु मा िनवेदन
िदँदा यान मान उ ोगको कसरु का स ब धमा कुनै
बेहोरा उ लेख नगरेको, अदालतमा बकप गदा,
जाहेरी बेहोराको ितकूल बकप गरेको, ितवादी
मौकामा तथा अदालतमा समेत कसरु मा इ कार रहेको,
पूव रसइवी रहेको नदेिखएको, कुनै जोिखमी हितयारले
हार गरेको भ ने नदेिखएको र पीिडता जाहेरवालीको
शरीरमा सामा य घाउ चोट रहेको भ ने देिखएको
अव थामा यान मान उ ोगतफको अिभयोग दाबी
नपु ने ठह याइ उ च अदालत जनकपरु बाट भएको
फै सलालाई अ यथा मा न िम ने अव था नहने ।
ितवादी दल सहनी मलाहले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई भएको सु सलाही
िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी ितवादी
दल सहनीलाई जबरज ती करणीको उ ोगतफ
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं. को
कसरु मा सोही महलको ३(५) नं. बमोिजम तीन वष
एक मिहना कै द हने र यान मान उ ोगतफको दाबीमा
ितवादीले सफाइ पाउने गरी भएको सु फै सला
सदर हने ठह याई उ च अदालत जनकपरु बाट िमित
२०७४।७।१७ मा भएको फै सला कानूनस मत भई
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः के दार साद गौतम
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७७ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-०४५८, ०७४-CR-

०६८०, जबरज ती करणी, सविजत िव.क. िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. सविजत िव.क.समेत
पीिडता जाहेरवालीले िदएको जाहेरी
दरखा तको अपराध गन यि को नाम, थर, ठेगाना
र हिलया भ ने महलमा ितवादीह मोहनिसंह थापा,
खड् कबहादरु सनु ार र ओम काश िव.क. समेतको
नाम उ लेख भएको भए तापिन जाहेरी बेहोरामा
अ य ितवादीह ले समेत जबरज ती करणी गरेको
भनी उ लेख भएको तर यी ितवादीह मोहन िसंह
थापा, खड् कबहादरु सनु ार र ओम काश िव.क.को
नाम िकटान गरी उ लेख गन सके को नपाइएको,
जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा, मौकामा गरेको घटना
िववरण कागज र अदालतमा आई गरेको बकप मा
फरकफरक त य उ लेख गरी िनजको भनाइ नै
िवरोधाभाषपूण देिखन आई अिभयोग दाबी माण ारा
पिु मािणत हन नसके र ितवादीह मोहनिसंह थापा
र खड् कबहादरु सनु ार मौकामा तथा अदालतमा समेत
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेका, मौकामा
प ाउ हन नसक यादमा अदालतमा उपि थत
भएका ितवादी ओम काश िव.क.ले कसरु मा इ कार
रही अदालतमा बयान गरेका र ितवादीह को
उ इ कारी बयानलाई पिु हने गरी सा ीह ले
अदालतमा आई बकप ग रिदएको समेतका आधारमा
यी ितवादीह मोहनिसंह थापा, खड् कबहादरु सनु ार
र ओम काश िव.क. उपरको अिभयोग दाबी पु न
नस ने ठह याई सु सख
ु त िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर गन गरी उ च अदालत सख
ु तबाट
भएको फै सलालाई अ यथा मा न िम ने अव था
नहँदा यी ितवादीह मोहन िसंह थापा, खड् कबहादरु
सनु ार र ओम काश िव.क.समेतलाई कसरु दार ठहर
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवं िव ान्
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उप यायािधव ाले गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत
ु
हन नसिकने ।
ततु मु ाका आरोपीह म येका फरार
रहेका ितवादी गरु ताल का छो भ ने लोकबहादरु
सनु ारका हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मु ा
मल
ु तबीमा रहने ठहरी िनजका हकमा हाल कसरु
थािपत भइसके को अव था नभएको र ितवादीह
मोहनिसंह थापा, खड् कबहादरु सनु ार र ओम काश
िव.क.ले अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी
िनजह उपर कसरु थािपत नभएको र ितवादी
सविजत िव.क.ले मा अिभयोग दाबीबमोिजम
जबरज ती करणी गरेको ठहरेको हँदा सफाइ पाएका
ितवादीका हकमा जबरज ती करणी गरेको नै
नठहरेको अव थामा सामूिहक जबरज ती करणी
गरेको भ ने अिभयोग दाबी मनािसब नदेिखने र हाल
ितवादी सविजत िव.क.उपर मा कसरु थािपत
भई िनज एक जनालाई मा जबरज ती करणीको
अिभयोगको कसरु दार ठहरेको अव थामा गरु ताल
का छो भ ने लोकबहादरु सनु ारका हकमा कसरु
थािपत नभई ितवादी सविजत िव.क.लाई मा
हाललाई जबरज ती करणीको महलको ३क नं.
बमोिजम सामूिहक जबरज ती करणीमा सजाय गन
िम ने अव था नहँदा ितवादीह लाई सामूिहक
जबरज ती करणीमा समेत सजाय हनपु छ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पिन मनािसब
नदेिखने ।
ितवादीह ले जोरजल
ु मु सँग खगी
पल
ु ामी मगरको गहँबारीमा लगी यही बारीमा लडाई
ितवादीम येका सविजत िव.क.ले मैले लगाएको
सु वाल जबरज ती या ने खो ने र अ य
ितवादीह ले हातखु ा अँठ्याई मख
ु थनु ेपिछ
पिहले सविजतले यसपिछ गरु ताल का छाले र अ य

ितवादीह ले मलाई पालैपालो जबरज ती करणी
गरेका हन् भनी यी ितवादीउपर िकटानी जाहेरी
िदएको र मौकामा कागज गदा गहँबारीमा पु याइसके पिछ
गरु ताल का छा भ ने लोकबहादरु सनु ारले हातखु ा
समाती अँठ्याई मख
ु थनु ेको र सविजत िव.क.ले
सु वाल जबरज ती याती खोली पिहलो पटक
सविजत िव.क.ले मलाई जबरज ती करणी गरे भनी
बेहोरा लेखाएको पाइ छ भने अदालतमा बकप
गदा जाहेरी बेहोरा तथा मौकाको कागजको बेहोरा र
सहीछाप आ नै हो भनी जाहेरी बेहोरा तथा मौकाको
कागजलाई पिु हने गरी बेहोरा लेखाएको ।
ितवादी सविजत िव.क.उपरको िकटानी
जाहेरी, जाहेरवालीको मौकाको कागज, जाहेरवालीको
बकप , पीिडत जाहेरवालीको वा य परी ण
ितवेदन, मौकामा बिु झएका प रवितत नाम शिमला
शाही, शाि त नेपालीले मौकामा गरेको कागज र सो
कागजलाई समिथत गरी अदालतमा ग रिदएको
बकप , सह ितवादी मोहन िसंह थापाले मौकामा तथा
अदालतमा समेत यी ितवादी सविजत िव.क.लाई पोल
गरी यी ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु भएको
र यी ितवादी वयंले अदालतमा गरेको बयानमा
वारदात भएको भिनएको िमित समयमा जाहेरवालीसँग
भेट भएको त य वीकार गरेकोसमेतका आधारमा
पीिडतउपर यी ितवादीले आरोिपत वारदात घटाएको
त य थािपत भई यी ितवादीउपरको अिभयोग दाबी
पिु भएको ।
ितवादी सविजत िव.क.ले जाहेरवालीलाई
जबरज ती करणी गरेको त य पिु हन आएको र
िनजले आ नो िनद िषता पिु गन नसके को तथा
ितवादीह मोहनिसंह थापा, खड् कबहादरु सनु ार र
ओम काश िव.क.उपरको अिभयोग दाबी वादी नेपाल
सरकारले पिु मािणत गन नसके को तथा िनजह को
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इ कारी बयान िनजह का सा ीको बकप बाट
पिु भएको हँदा ितपूित नभराएको हकमा सु
फै सला के ही उ टी भई ितवादी सविजत िव.क.बाट
पीिडताले .१०,०००।- (दश हजार) ितपूित भराई
पाउने र ितवादी सविजत िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाँच)
वष कै द सजाय हने तथा ितवादीह मोहनिसंह
थापा, खड् कबहादरु सनु ार, ओम काश िव.क.लाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी सु सख
ु त
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।२ मा भएको
फै सला सो हदस म सदर हने ठह याई उ च अदालत
सख
ु तबाट िमित २०७४।२।२२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दार साद गौतम
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७७ साल असार ११ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-WO-०६३१, उ ेषण,
कृितका गो छा िव. हेमनारायण माझी था समेत
हेमनारायण माझी था ले आफू हलास वायर
इ डि ज िलिमटेडमा २०६० सालदेिख काम गद
आएको िजिकर िलएकोमा िवप ीले िनजको िजिकरलाई
अ यथा भ न नसक के वल यालादारीमा काम गद
आएको भनी उ लेख गरेको पाइ छ । साथै ित ानले
यी हेमनारायण माझी था लाई िवगतमा खराब
आचरण गरेको भनी सजाय व प सचेतसमेत गराएको
देिखँदा वयं ित ानको आचरण र यवहारबाट नै
िनज हेमनारायण माझी था थायी कृितको काम
गन कमचारी रहेको त य मािणत भएको देिखने ।
म ऐन, २०४८ को दफा ५३ मा ित ानको
कुनै पिन थायी कामदार कमचारीलाई खराब आचरण

स ब धमा कारबाही र सजाय गदा अपनाउनपु न
कायिविध प पमा यव था ग रएको छ । सो
ावधानबमोिजम कारबाही गनपु ूव प ीकरण पेस गन
७ िदनको याद िदनपु न यव था रहेको पाइ छ तर
हलास वायर ई.िल.ले सजाय गनपु ूव ऐनको दफा ५३ मा
भएको यव थाबमोिजम आरोप स ब धमा प ीकरण
पेस गन अवसरसमेत दान नगरी ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत हेमनारायण माझी था लाई सेवाबाट
अवकाश िदने गरी िमित २०७३|११|१३ मा िनणय
गरेको पाइ छ । यसरी कानूनिवपरीत रहेको ित ानको
सो िनणयलाई बदर गन गरी म अदालतबाट िमित
२०७४।११।९ मा भएको फै सलामा कुनै कानूनी िु ट
नदेिखने ।
हेमनारायण माझी चौधरीलाई सेवाबाट
हटाउने गरी हलास वायर इ ड ी िलिमटेडबाट िमित
२०७३।११।१३ मा भएको िनणय बदर गन गरी म
अदालतबाट िमित २०७४।११।९ गते भएको फै सला
कानूनस मत नै देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी गन निम ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क यटु र : सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.११
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०९०८, जालसाजी,
कमलापती कलवार िव. बज
ृ े लोिनया
मल
ु क
ु ऐन, ज गा िम नेको ९ नं. ले
कानूनबमोिजम रो का भएको ज गा फुकुवा नभई
आ नो हक पु ने भए पिन अक लाई के ही बेहोराले िदन
र िलनेले पिन जानी जानी िलनु हँदैन । िदए िलएको भए
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बदर ह छ भ ने कानूनी यव था भएको पाइ छ । वादी
बज
ृ े लोिनया र ितवादी कोइला लोिनया भएको २०४८
सालको दे.नं.१६५० को ज गा हक कायम नामसारी
मु ामा किपलव तु िज ला अदालतबाट वादीको
आधा हक कायम हने ठहरी िमित २०५१।११।४ मा
भएको फै सला पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट सदर
भई अि तम भएको देिख छ । तसथ, उि लिखत
िक ा ज गा ितवादीले वादीको हक मेट्ने िनयतले
अक ितवादी कमलापती कलवारलाई राजीनामा
गरेको िवषयमा सो कायलाई जालसाजी घोिषत गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सलालाई अ यथा
मा न निम ने ।
अदालत यव थापन तथा
याय
शासनस ब धी के ही नेपाल संशोधन गन ऐन,
२०५८ को दफा २ को उपदफा (३) ले त कालीन
चिलत मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको महलको १८ नं.
मा रहेको “सो काम भए गरेको थाहा पाएको िमितले ६
मिहनािभ ” भ ने राखेकोमा वादी बृज लोिनयाको आधा
हक ला ने िक.नं. ४४७ र ४५३ को ज गा ितवादी
कोइला लोिनयाले ितवादी कमलापती कलवारलाई
२०५८।३।१२ मा राजीनामा ग रिदएको देिखँदा
उ कायको न कल िमित २०६६।८।९ मा न कल
सारी थाहा पाई िकत कागजको १८ नं. को कानूनी
यव थािभ िमित २०६६।१०।२८ मा वादीले िफराद
दाबी गरेको र उ दाबी २०५८ को संशोधनप चात्
नै गरेको देिखँदा उ दाबीलाई हद यादिभ को नै
मा नपु न देिखने ।
ितवादी कमलापतीले जनु दाताबाट ज गा
ा त गरेको छ उ ज गा िमित २०५८।३।१२ मा
ा त गरेको उ ज गामा दाताको आधा हक िमित
२०५१।११।४ को ियनै वादी ितवादी भएको ज गा
हक कायम नामसारी मु ाबाट र हक कायम भएपिछ

उ मु ा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०५२।११।२९ मा सदर फै सला भइसके पिछ मा
राजीनामा िलखत ग रिदएको देिख छ । उ ज गा सु
किपलव तु िज ला अदालतको िमित २०४८।३।१९
को आदेशले आधा ज गा रो का कायम भइरहेको र
रो का फुकुवाका लािग वादीले िमित २०७०।१०।२
मा िनवेदन िदएको अव थामा कानूनबमोिजम अिधकार
नै नभएको ज गा रिज ेसन पा रत ग रिदएको ोत
नै दूिषत देिख छ । हक नपगु ेको ज गा पा रत ग रिदने
दूिषत दताको य तो अव थामा हद याद नला ने भनी
यस अदालतबाट ने.का.प. २०६६, अङ् क ३, िन.नं.
८१०५ मा "कानूनबमोिजम हनै नस ने त य र बेहोरा
ढाटेर वा झु ा बेहोरा उ लेख गरेर अकाको हकको
ज गा आ नो भनी वा अकाको हकमा जानपु न घर
ज गा स पि आ नो हकमा आउनपु न भनी जनु सक
ुै
बेहोराले गरे गराएको दता वा नामसारी दूिषत ह छ ।
यसउपर असली हकवालाले कानूनको हद यादिभ
उजरु नगरेबाटै दिु षत दताले वैधता ा त गन नस ने ।
दूिषत ि याबाट भएको दतासमेतको काय ार भदेिख
नै बदरभागी हने भएकाले यसलाई उजरु गरी बदर
गराइरहनु पदन वयंमा गैरकानूनी, भावहीन र अमा य
ह छ । य तो दूिषत दतालाई िववाद उठेमा अदालतले
जिहलेसक
ु ै पिन बदर गराउन स ने" भ ने िस ा त
ितपादनसमेत भएको देिखँदा यस अदालतबाट मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान गरेको निजर ततु
मु ामा आकिषत हन स ने नदेिखँदा उ आदेशसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत िक ा नं. ४४७ र ४५३
को ज गा ितवादीले वादीको हक मेट्ने िनयतले
अक ितवादी कमलापती कलवारलाई राजीनामा
गरेको िवषयमा सो कायलाई जालसाजी घोिषत गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६८।२।३०
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मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल माघ १३ गते रोज १ शभु म् ।

आ ना मावली हजरु ब यै वाणील मीले आ नी
ब यै अमतृ वाणीसमेतलाई िमित १९६०।६।८।५ मा
ग रिदएको शेषपिछको बकसप बाट हक हन आएको
तथा िमित २०२१।११।३० मा लिलतपरु दो ा
मालमा रै.प. रकम दािखल ग रसके को भने तापिन
हालसमेत सोही सािबक पोता लगतकै आधारमा दाबी
गरेको एकाितर छ भने सो लगतबाट िभड् ने ज गा नै
िववािदत िक ाह हन् भ ने पिु हन सके को छै न ।
सोही सािबक पोता लगतका आधारमा दाबी गन यथ
ितवादीम येका जलेशान द राजोपा यायसमेतले सो
लगतमा आ नो के कसरी हक पु ने हो प उ लेख
गन सके को अव था छै न । िनजका कानून यवसायीबाट
बहसमा वाणील मीका छोरातफका हकदार भनी य
भए तापिन १९६० को शे.व.मा छोराको ज म नभएको
बेहोरा लेखी छोरीह लाई बकसप ग रिदएको भनी
उ लेख भएबाट छोरातफको हकदार भ ने पिु हन
स ने अव था देिखएन । साथै सो िवता लगत रै.प. को
लािग २०२४।११।४ मा िनवेदन िदई २०२४।११।६
मा रकम दािखल गरेको भनी एउटै लगतको रै.प. को
लािग फरकफरक प ले फरकफरक िमितमा िनवेदन
िदई रकम दािखल गरेको भ ने भनाइ नै प यारलायक
नहनक
ु ा साथै िनजह ले रैकर प रणत लगत पेस
गन नसक पोता लगतबाट दाबी गरेबाट िनजह को
दाबीसमेत यथाथपरक नदेिखने ।
पनु रावेदक वादीह को दाबी िजिकर
स ब धमा हेदा सािबक सवनाथ झाको नाममा रहेको
१९६० सालको माटो मरु ी रोपनी पोता लगत रिसदको
आधारमा २०१६।३।३१ गते कृ णिललाले लिलतपरु
पोता रिज ेसन अड् डाबाट रिसद नं. ६८२ र ६८३
बाट पोता माफ कुस िवता सैवु खेतको ितरो तेज
बहादरु गभु ाजु ह ते बझ
ु ाएको रिसद र १९६० सालको
माटो मरु ी २४...३ को लगत िववरणसमेत संल न गरी

इजलास नं.१२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०६६-CI-०९७९, ०७०-CI१०३७, िनणय बदर, हक कायम, िमना िम िव.
आशाकाजी महजनसमेत, मनोहर गोपाल झासमेत िव.
आशाकाजी महजनसमेत
नापी शाखा, लिलतपरु बाट ा िफ डबक
ु मा
उ िक.नं. ९६, १०५ र ३१२ को जोताहा महलमा
बेखालाल महजन उ लेख भई िकसानको बेहोरामा
िक.नं. ९६ मा गावाल ब ने झा बाहनलाई कुत ितरी
जोती खाएको, िक.नं. १०५ मा गाबाहाल ब ने मािहला
झालाई कुत ितरी जोती खाएको र िक.नं. ३१२ मा
गाबाहाल ब ने मािहला बाहनलाई कुत ितरी जोती
खाएको भनी उ लेख भएको देिख छ । उ ज गा
स ब धमा पनु रावेदक वादीह ले आ नी आमा
कृ णिलला ओझेनीका नाममा कुसिवताबाट रैकर
प रणत भएको सािबक मौजा भसेपाटी रै.प.नं. ३३९
एवं रै.प.नं. ३८ को वेटी खलाको ज गासँग िभड् ने भनी
दाबी गरेका छन् भने यथ ितवादीम येका उपे
गोपाल े ठले आ नो मावली ब यै वाणील मीका
नामको पा.वला ६५ नं. पोता लगतबाट िभड् ने िनजी
गठु ीको ज गा भ ने दाबी रहेको छ । साथै यथ
ितवादीम येका कमलेशान द राजोपा यायसमेतले
पिन सोही ६५ नं. को पोता लगतको आधारमा
दता माग गरेको देिखयो । िनजह ले एउटै लगतका
आधारमा दता माग गदा उपे गोपालतफकाले
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िमित २०२६।११।१३ मा भूिम शासन कायालय
लिलतपरु मा नामसारी रैकर प रणतको लािग िनवेदन
िदएकोमा िमित २०२६।१२।६ गते िनज लगतवाला
हकदार हो, होइन भ ने स ब धमा सजिमनसमेत गरी
२०१६ देिख २०२३ सालस मको पोता ितरो िलने
र २०२६ सालपिछको पोता ितरो ज गाधनी माण
पज
ु ा ा त गरेपिछ कानूनबमोिजम िलने भनी िमित
२०२६।१२।६ गते कृ णिललाको नाममा रैकर प रणत
िनणय भई १९६० कै िववरणमा उि लिखत ज गाको
११ वषको ितरो रिसद नं. ८३३६८ र ८३३६८७ बाट
बझ
ु ाएको सािबक सैबु मौजाको रै.प.नं. ३३९।३८ वेटी
खलाको ज गा भ ने दाबी रहेको देिखयो । सोही ज गाका
स ब धमा ३१८ नं. को लगतबाट िभडाई दता माग
गन इि दरा झाले पिन आ नो दाबीको लगतबाट िभड् ने
नभई कृ णिलला ओझेनीको ३३९ लगतबाट िभड् ने
हो भनी मालपोत कायालयमा िमित २०५८।१२।१९
मा नै दाबी छाडेकोसमेतबाट सो लगतिभ को ज गा नै
रहेको देिखई पनु रावेदक वादीह क आमा कृ णिलला
ओझेनी नै ज गाधनी देिखने ।
अब मोहीह का तफबाट परेको दाबीका
स ब धमा िवचार गदा िववािदत िक.नं. ९६, १०५ र
३१२ को िफ डबक
ु मा उि लिखत मोही बेखालाल
महजनको ीमती र छोराह अ माया, के शव र
िनरोज महजनले रैकर प रणत दताको लािग िमित
२०५३।२।२८ मा िनवेदन िदएको रहेछ । िक.नं.
१९ र २० का हकमा नानीमैया खड् का, िक.नं. २८
मा कुमालबहादरु थापा (मोही कृ णबहादरु का छोरा),
िक.नं. १५,१७ र २१ मा िदलबहादरु खड् का, िक.नं.
१६ र १८ मा िफ डबक
ु को मोही ल मण खड् काका
छोराह च बहादरु र अजयकुमार खड् का, िक.नं.
२७ मा िफ डबक
ु का मोही का छी थापाको छोरा
वु बहादरु थापा र िक.नं. ७६ मा िफ डबक
ु का मोही

हाना महजनका छोराह आशाकाजी, सानल
ु ाल
र दशलालको दाबी परेको देिखयो । उि लिखत
मोहीह ले नापीमा िक.नं. ९६ मा महापाल ब ने झा
बाहनलाई कुत ितरी जोती आएको, िक.नं. १०५
मा गावहाल ब ने माइला झालाई िक.नं. ३१२ मा
गावहाल ब ने मािहला बाहनलाई कुत ितरी खाएको
बेहोरा लेखाएको पाइ छ । िक.नं. १९, २०, १५, १७
र २१ मा महापाल ब ने ितरहते बाहनलाई कुत ितरी
आएको, िक.नं. २८ मा दौवहाल ब ने राम झा लाई
कुत ितरी जोती खाएको िक.नं. १६ मा ज.ध. नरदेवी
ब ने माइला बाजे, िक.नं. १८ मा ज.ध. पाटनढोका
ब ने योित चा, िक.नं. २७ मा दौवहाल ब ने राम
झा, िक.नं. ७६ मा ज.ध. पु चल
ु ी ब ने झा बाहन भनी
उ लेख भएको पाइ छ ।
यसरी फरकफरक मोहीह ले िववािदत
िक ा ज गाको ज गाधनीको नाम फरकफरक उ लेख
गरेको अव थामा पनु रावेदक वादीह ले सबै िक ा
आ नो आमा कृ णिलला ओझेनीले रै.प. गराएको
र दताको लािग िमित २०५२।१२।४ मा िनवेदन
िदएकोमा िमित २०५३।४।६ मा आमाको परलोक
भएकोले िमित २०५३।३।२ को र.नं. ६२०० को
शेषपिछको बकसप को आधारमा आफूह को हक
हन आएको भनी िमित २०५३।४।३२ मा सकार
गरेको पाइयो । उ ज गा आ नी आमाको नाममा
के कसरी आएको भ ने स ब धमा सािबक कुस िवता
सवनाथ झाको नाममा रहेकोमा िनजको जीवनकालमा
नै छोरा दगु ानाथ झाको मृ यु भएको कारणले बहु ारी
अथात् दगु ानाथक ीमती कृ णिललाको हक भई
२०२६ सालमा रै.प. गराएको भ ने दाबी रहेको
छ । ितनै दगु ानाथ झा भ ने नै माइला बाजे माइला
झा, ितरहते बाहन र राम झा भ ने फरकफरक यि
नभई एकै यि हो भनी िमित २०५५।७।१७ को
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सजिमन मचु ु का तथा लिलतपरु उपमहानगरपािलका
कायालय १८ वडा सिमितको च.नं. २१५/०५५५६ िमित २०५५।९।३ को सोही बेहोराको िसफा रस
प समेत िमिसल सामेल रहेको देिख छ । यसका साथै
यी िविभ न थानमा बसोबास गन िविभ न नाम गरेको
यि हामीह ह भनी कोही कसैको पिन िनवेदन या
िजिकर िलएकोसमेत पाइँदनै । िविभ न िक ा ज गाका
जोताहाह ले वा तिवक ज गाधनी यी वादीह होइनन्
भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन िनजह ले बाली
वा कुत बझ
ु ाई आएका वा तिवक ज गा भनी को हन्
भ ने िवषयमा खल
ु ाएकोसमेत पाइँदैन । के वल समयमा
वा तिवक ज गाधनीह ले रै.प. दता नगरेको कारण
हामी मोहीह को नाममा रै.प. दता ग रपाउँ भनी माग
गरेको देिख छ । मोहीह ले िबता ज गा झा बाहनको
भनी वीकार गरेको देिखने ।
अब, िबतावाल ज गाधनीको रैकर प रणत
नगरेको हँदा मोहीका नाममा रै.प. दता, हनपु न
भ ने यथ ितवादी मोहीह को दाबी िजिकर
स ब धमा हेदा िबता उ मल
ु न ऐन, २०१६ मा
िमित २०४९।०५।२९ मा भएको ते ो संशोधनले
थप गरेको दफा १२(क) मा "२०४९ साल आषाढ
मसा तस ममा कसैको नाउँमा रैकरमा प रणत
गरी दता भई नसके को "ख" ेणीको िबता ज गा
सो ज गा कमाउने यि का नाउँमा मा दफा
७(क) बमोिजम दता ग रने छ । सो अविधपिछ कुनै
िबतावालको नाउँमा "ख" ण
े ीको िबता ज गा दता
ग रने छै न र दता भएको रहेछ भने पिन मा यता हने
छै न" भ ने कानूनी यव था रहेको र सोही दफाको
ितब धा मक वा यांशमा तर २०४९ साल आषाढ
मसा तभ दा पिहले रैकरमा प रणत गन वा दता गन
िवषयमा अदालतमा मु ा परी िवचाराधीन रहेकोमा
अदालतको िनणयबमोिजम हने छ र कुनै िबतावालाले

आ नो नाउँमा रैकरमा प रणत गरी दता गराउन वा
माल वा मालपोत कायालयमा िनवेदन िदई िनर तर
कारबाहीमा बसेको रहेछ र ज गा कमाउने यि ले
रैकरमा प रणत गरी दता गराउन िनवेदन िदएको रहेन
छ भने मालपोत कायालयको िनणयबमोिजम हने छ
भ ने यव था रहेको पाइ छ । यसैगरी िबता उ मूलन
ऐन, २०१६ मा िमित २०४९।०५।२९ मा भएको
ते ो संशोधनले थप गरेको दफा ७(क) मा भएको
यव थालाई हेदा "ख" ण
े ीको िबता ज गा कमाउने
यि ले यो दफा ार भ भएपिछ नेपाल सरकारले
तोके को यादिभ आफूसँग भएको वा आफूले जाने
बुझेस मको सबुद माण र सो ज गाको िक ा
न बर, चार िक ला िबतावालको नाम, थर, वतन,
कुतबाली, ितरोसमेत खुलाई य तो ज गा आ नो
नाउँमा दता गनको लािग स बि धत िज लाको
माल वा मालपोत कायालयमा दरखा त िदनपु न
छ" भ ने यव था रहेको छ । उि लिखत कानूनी
यव थाबमोिजम िबता उ मूलन ऐन, २०१६ मा
भएको ते ो संशोधनको यव थाअनस
ु ार २०४९
साल आषाढ मसा तस म कसैको नाममा रैकरमा
प रणत गरी दता भई नसके को "ख" ेणीको िबता ज गा
मा सो ज गा कमाउने यि का नाममा उ ऐनको
दफा ७(क) बमोिजम दता गन सिकने कानूनी यव था
भएबाट ततु िववािदत ज गाह वादीह को आमा
कृ णिललाको नाममा रैकरमा प रणत भए, नभएको के
हो ? भ ने िवषयमा समेत हेनपन
ु हन आउने ।
पनु रावेदक वादीह क आमा कृ णिलला
ओझेनीको ससरु ा सवनाथ झाको नाममा रहेको
१९६० सालको माटोमरु ी रोपनी पोता रिसद भएको
र उ लगत रिसदको आधारमा िमित २०१६।३।३१
मा कृ णिललाले ल.प.ु पोता रिज ेसन अड् डाबाट
रिसद नं. ६८२ र ६८३ बाट पोतामाफत कुस िबता
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सवु खेतको ितरो ह ते ल.प.ु गावहा ब ने तेजबहादरु
गभु ाजल
ु े सहीछाप गरी बझ
ु ाएको, २०१६ सालमा
ितरो बझ
ु ाउँदा १९६० सालको ज गाको माटो
मरु ी २४...३ रोपनीको लगत िववरण र २०१६
सालको ितरो बझ
ु ाएको रिसदसमेत संल न गरी द.नं.
४८०० िमित २०२६।११।१३ मा भूिम शासन
कायालय, लिलतपरु मा नामसारी प रणत गन
कृ णिलला ओझेनीको नामबाट िनवेदन दता गरेको
पाइयो । सो िनवेदनउपर कारबाहीको ममा मालपोत
कायालयबाट िमित २०२६।१२।६ मा हकदारको
स ब धमा सजिमनसमेत गरी २०१६ सालदेिख
२०२३ सालस मको बालीको पोता ितरो िलने र
२०२६ पिछको पोता ितरो ज.ध. . पज
ु ा ा त गरेपिछ
कानूनबमोिजम िलने भनी िमित २०२६।१२।६ मा
कृ णिललाको नाममा रैकर प रणत िनणय भई १९६०
सालकै िववरणमा उि लिखत ज गाको २०१६-२०२६
तक ११ वषको पोता ितरो भूिम शासन कायालय,
लिलतपरु बाट माल ितरोको रिसद नं.८३३६८ र
८३३६७ को २ वटा रिसदबाट कुस िबतातफको भनी
लगत िक ाअनस
ु ार ितरोसमेत बझ
ु ाएको देिख छ ।
यस अव थामा कृ णिललाले िमित २०२६।१२।६
को कुस िबतातफको पोता ितरो बझ
ु ाएको रिसद, सैवु
मौजाको पोता ितरो रिसद, १९६० सालको लगत
िववरणसमेतका आधारमा िमित २०२६।१२।६ मा
िववािदत ज गा रैकरमा प रणत भएको देिख छ ।
िफरादी वादीह क आमा कृ णिललाले रै.प.गरेको
सबु भैसेपाटी रै.प.नं. ३३९ को े फल ५-१४-० र
बेटीखला रै.नं. ३८ को े फल १९-०-० ज गासँग
िभडाई अ य को ज गा दताको लािग माग गरेको र
सोबमोिजम ज गा दता भएको भ नेसमेत देिखँदैन ।
यसका साथै िववािदत ज गाको स ब धमा अनस
ु ू ची
७ मालपोत बझ
ु ेको रिसदमा ज गाधनीको नाम, थर,

वतनमा कृ णिलला ओझेनी उ लेख भई दाबीको
ज गा कुस िबताबाट आएको भनी उ लेख भएको
देिख छ । यस अव थामा िववािदत ज गाह २०२६
सालमा नै रैकरमा प रणत भई ज गा दता नामसारी गन
योजनका लािग कृ णिललाले मालपोत कायालय,
लिलतपरु मा िदएको िनवेदनकै िनर तरताको लािग यी
पनु रावेदक वादीह िमना िम र जमनु ा झाले आमा
कृ णिललाको मृ यपु चात् िनवेदन सकार गरी रैकरमा
प रणत भइसके को ज गा दताको लािग माग गरेको
देिखने ।
दगु ानाथ झाको ीमती कृ णिलला झाले
पितको परलोक भइसके को, छोराह कोही नभएका,
िभ न भई छु ै बसेका हकदारह भए तापिन हेरिवचार
नगरेको हँदा िववािहत छोरीह िमना िम र जमनु ा
झासमेतले हेरिवचार, याहार-संहार र पालनपोषण
गरी आएकोले रझाएबापत म मरेपिछ मेरो नाममा
आउने ीस पि र मेरो नाममा रहेको स पूण
अ लोह ीस पि बराबर भोग चलन गन पाउने
गरी हक भइरहेको र हन आउने सबै चल अचल
ीस पि आ नो गरी कानूनबमोिजम भोग गन गरी
र.नं. ६२०० िमित २०५३।३।२ मा शेषपिछको
बकसप लेखी िदएको पाइ छ । मािथ उि लिखत
िववािदत १३ िक ा ज गा कुस िबताबाट रैकर प रणत
भएको कृ णिलला ओझेनीको नामको सािबक मौजा
भैसेपाटी रै.प.नं. ३३९ एवं रै.प. ३८ को वेटीखलाको
ज गासँग िभडी दता हने ज गा दता गरी माण पज
ु ा
पाउँ भनी कृ णिललाले िमित २०५२।१२।४ मा
मालपोत कायालय, लिलतपरु मा िनवेदन िदएकोमा
कृ णिललाको िमित २०५३।४।६ मा मृ यु भएकोले उ
शेषपिछको बकसप को आधारमा िनजका छोरीह
अथात् वादीह िमना िम र जमनु ा झाले िमित
२०५३।४।३२ मा मु ा सकार गन मालपोत कायालय,
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लिलतपरु मा िनवेदन िदएको देिखयो । िववािदत ज गा
दताको लािग यी वादीह को तफबाट िबता उ मूलन
ऐन, २०१६ मा २०४९ सालमा ते ो संशोधन
हनभु दा अगािडदेिख नै वादीह को आमा कृ णिलला
ओझेनीको नाममा रैकरमा प रणत भइसके को ज गालाई
दता गन योजनका लािग िनर तर पमा कारबाहीमा
बसेको देिख छ । यस अव थामा िववािदत ज गा यी
ितवादीह क आमा कृ णिललाको नाममा २०२६
सालमा नै रैकरमा प रणत भई रैकर ज गा दताको
लािग परेको िनवेदनउपर कृ णिललाको मृ यपु ात्
पिन यी वादीह ले िनवेदन सकार गरी िनर तर पमा
कारबाहीमा रहेको अव थामा िबतावालाले समयमा
रैकरमा प रणत नगरेको भनी मोहीह का नाममा
िबता उ मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क) बमोिजम
दता ग रपाउँ भ ने मोहीह को िजिकरसमेत मनािसब
देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण तथा
माणबाट पनु रावेदक वादीह क आमा कृ णिलला
ओझेनीले िमित २०२६।१२।६।५ मा नै कुस िबता ज गा
रैकर प रणत गरी मालपोत ित रसके को र सोही कुस
िबताबाट रैकर प रणत भएको सािबक मौजा भसेपाटी
रै.प.नं. ३३९ तथा ३८ को वेटीखलासँग िभड् ने
ज गाको पज
ु ा पाउनको लािग िमित २०५२।१२।४
मा िनवेदनसमेत िदएको अव थामा ज गाधनीले रैकर
प रणत गरी दता भइसके को माण पेस गन नसके को
भनी वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको िमित २०६१।१२।३।४ को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६५।३।२९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई सु िफराद दाबीबमोिजम लिलतपरु िज ला,
सैवु भसेपाटी गा.िव.स. वडा नं. ६(क) िक.नं. २८
को १-१३-१, िक. नं. २७ को १-१३-१, िक.नं. ९६

को ०-८-०, िक.नं. १०५ को ४-०-०, िक.नं. ३१२
को ०-४-१, िक.नं. १९ को ०-११-०, िक.नं. २०
को ०-१३-०, िक.नं. १५ को ०-१०-०, िक.नं. १७
को ०-११-०, िक.नं. २१ को १-१०-२, िक.नं. १६
को १-१-०, िक.नं. १८ को १-६-२ र िक.नं. ७६
को १-४-१ समेत १३ िक ा ज गाह पनु रावेदक
वादीह का नाममा हक कायम भई दतासमेत हने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा १३ गते रोज ६ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०६६-CI-०९८०,
०७०-CI-१०३५,
िमलाप बदर, िमना िम िव. उपे गोपाल
े समेत, मनोहर गोपाल झासमेत िव. उपे
गोपाल े समेत
§ ०६६-CI-०९८१, ०७०-CI-१०३४, हक
कायम, िमना िम िव. नानीमैया खड् का,
मनोहर गोपाल झासमेत िव. नानीमैया खड् का
§ ०६६-CI-०९८२,
०६६-CI-०९८७,
१०३६, रैकर प रणात दता, िमना िम
िव. अ माया महजनसमेत, जते गोपाल
े समेत िव. अ माया महजनसमेत,
अमरराज राजोपा यसमेत िव. अ माया
महजनसमेत
§ ०६६-CI-०९८३, ०७०-CI-१०३८, हक
कायम, िमना िम िव. िदलबहादरु खड् का,
मनोहर गोपाल झासमेत िव. िदलबहादरु
खड् का
§ ०६६-CI-०९८४, ०७०-CI-१०३९, हक
कायम, िमना िम िव. पवन थापा, मनोहर
गोपाल झासमेत िव. पवन थापा
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§ ०६६-CI-०९८५, ०७०-CI-१०४०, हक
कायम, िमना िम िव. मनोज कुमार थापा,
मनोहर गोपाल झासमेत िव. मनोजकुमार
थापा
§ ०६६-CI-११७४, हक कायमसमेत,
अमरराज राजोपा यसमेत िव. िजते
गोपाल े
§ ०६६-CI-११७३, िमलाप बदर, अमरराज
राजोपा यसमेत िव. िजते गोपाल े समेत
§ ०६६-CI-०८२०, जालसाजी, अमरराज
राजोपा यसमेत िव. िजते गोपाल े समेत
§ ०६६-CI-११७५, गठु ी धमलोप, अमरराज
राजोपा यसमेत िव. उपे गोपाल े समेत
§ ०६६-CI-०९८६, हक कायम, िजते
गोपाल े समेत िव. अ माया महजनसमेत

को दफा ९(६) बमोिजम ज री प ाउपज
ु जारी
गरी िमित २०७६।८।११ मा प ाउ गरी वैदेिशक
रोजगार िवभागमा बझ
ु ाएको देिख छ भने वैदेिशक
रोजगार िवभागले समेत देवे काक को जाहेरीले
वैदेिशक रोजगारको कसरु मा हरी िहरासतमा राखी
अनस
ु धान गनपन
ु भएकोले िहरासतमा रािखएको छ
भ ने जानकारीसिहत िमित २०७६।८।११ मा थनु वु ा
पज
ु िदएर िनवेदकका पित शंकर िघिमरेलाई थनु ामा
राखेको देिख छ । वैदेिशक रोजगार िवभागबाट यी
िनवेदकका पित शंकर िघिमरेलाई फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १४ बमोिजम प ाउ परेको
२४ घ टािभ ै मु ा हेन िनकाय वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा पेस गरी िनजलाई वैदेिशक रोजगार
कसरु मा अनस
ु धान तहिककातको लािग थनु ामा
रा न वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट याद थप
अनमु ित िलई िनजलाई कानूनबमोिजम थनु ामा राखी
अनस
ु धान तहिककातको काय भइरहेको िमिसल
संल न कागजातबाट देिखँदा िनवेदकका पित शंकर
िघिमरेलाई के कुन मु ामा िकन थनु ामा रािखएको हो
कुनै जानकारीसमेत निदई िवप ीह ले गैरकानूनी
थनु ामा राखे भ ने िनवेदन दाबी स यतामा आधा रत
नदेिखने ।
ब दी य ीकरणको रटमा ब दीलाई थनु ामा
रािखएको कायको वैधतास म परी ण गरी गैरकानूनी
तवरबाट थनु ामा रािखएको देिखएमा ब दीलाई य तो
थनु ाबाट मु गन ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने हो । ब दी य ीकरणको िनवेदनमा थुनाको
कानूनी वैधता मा परी ण ग रने हँदा रट िनवेदकलाई
रािखएको थनु ा कानूनस मत हो वा गैरकानूनी हो भ ने
िवषयमा मा सीिमत रही आदेश गनपन
ु ह छ । यसमा
िववादको त यिभ वेश गरी थनु ाको औिच यता
खोजी गन काय भने नग रने ।

इजलास नं.१३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ह र साद
फुयाल,
०७६-WH-०१६३,
ब दी य ीकरण, सिवता ि ताल िघिमरे िव.
म रोजगार तथा सामािजक सुर ा म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िवप ी देवे काक ले िनवेदकका पित
शंकर िघिमरेले ग रिदएको कागजको आधारमा
िमित २०७६।८।६ मा वैदेिशक रोजगारको कसरु मा
िनजलाई कारबाही ग रपाउँ भनी वैदिे शक रोजगार
िवभागमा जाहेरी दरखा त िदएको संल न अनस
ु धान
िमिसलबाट देिख छ । यी िनवेदकको पित शंकर
िघिमरेलाई महानगरीय हरी वृ बौ ले वैदेिशक
रोजगार िवभागको प ानस
ु ार वैदिे शक रोजगारको
कसरु मा फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - २
यसरी वैदेिशक रोजगारको कसरु मा यी
िनवेदकका पित शंकर िघिमरे िव िवप ी देवे
काक ले वैदेिशक रोजगार िवभागमा जाहेरी दरखा त
दता गरेकोले िनजलाई थुनामा राखेर अनस
ु धान
तहिककात गराउनु आव यक भएकोले वैदेिशक
रोजगार िवभागको अनरु ोधमा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९(६) बमोिजम
महानगरीय हरी वृ , बौ ले ज री प ाउ पज
ु
जारी गरी यी िनवेदकका पित शंकर िघिमरेलाई
प ाउ गरी वैदिे शक रोजगार िवभागमा दािखल गरेको
देिख छ भने वैदेिशक रोजगार िवभागले समेत यी
िनवेदकका पित शंकर िघिमरेलाई देवे काक को
जाहेरीले वैदेिशक रोजगारको कसरु मा अनस
ु धान
तहिककातको लािग थनु वु ा पज
ु िदई थुनामा राखेको
देिख छ । साथै वैदेिशक रोजगार िवभागले मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४
बमोिजम यी िनवेदकका पित शंकर िघिमरेलाई प ाउ

परेको २४ घ टािभ मु ा हेन िनकाय वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा पेस गरी वैदेिशक रोजगार कसरु मा
थनु ामा राखी अनस
ु धान तहिककात गन वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट समेत याद थप अनमु ित
िलई यी िनवेदकका पित शंकर िघिमरेलाई वैदेिशक
रोजगारको कसरु मा कानूनबमोिजम थनु ामा राखी
अनस
ु धान तहिककातको काय भइरहेको देिखँदा
िनयिमत े ािधकारअ तगत सािधकार िनकायबाट
कानूनबमोिजम भइरहेको अनस
ु धानको कायलाई
असर पन गरी यस अदालतको रट े ािधकारबाट
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन स ने अव था
िव मान देिखएन । अत: ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
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