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

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

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

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
भाषािवद् : ी रामच फुयाल
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
ब
क
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदे ी
िब शाखा
बक
ु बाइ डर ी गंगा थापा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
७
इजलास नं. १०
४
इजलास नं. १
२
इजलास नं. ११
२
इजलास नं. २
५
इजलास नं. १२
५
इजलास नं. ३
१४
इजलास नं. १३
२
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १४
२
इजलास नं. ५
२१
इजलास नं. १५
४
इजलास नं. ६
४
इजलास नं. १६
१
इजलास नं. ७
३
एकल इजलास
२
इजलास नं. ८
१
इजलास नं. ९
४
ज मा
६४
ज मा
२२
कूल ज मा ६४ + २२ = ८६

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

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

पक गन सिकने छ ।

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.
३.

४.

५.

६.

७.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१-४
रणबहादरु तामाङ िव.
उ ेषण / मालपोत कायालय,
१
परमादेश का ेपला चोक
धिु लखेलसमेत
ब ीकुमार े िव.
परमादेश
१
शहनिसला े समेत
िवजयकुमार यादवसमेत
िनषेधा ा
२
िव. अंिकताकुमार यादव
सख
ु ल महरा चमार िव.
िनषेधा ा स यनारायण
महरा २
चमार
सरोज देवी ि पाठी िव.
िज ला
िश ा
परमादेश
३
कायालय,
मक
ु ाम
वीरग ज पसा
इजलास नं. १
४-६
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
करणी, पशराम
ु चौधरी
४
जबरज ती
चोरी
बोधीर न शा य िव. गृह
म ी िबमले नीिध,
ितषेध
५
गृह
म ालय,
िसंहदरबारसमेत

८.

९.

१०.

११.

१२.

१३.
१४.
१५.

१६.

i

इजलास नं. २
६ - ११
नेपाल सरकार िव.
सवारी
६
यान
िव म बढही
िवमल वालीसमेत िव.
धानम ी
तथा
७
उ षे ण मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
उ ेषण / बद ि न राई िव.
८
परमादेश समसनु िनसासमेत
ऋिषराज कोइराला िव.
उ ेषण / उ च
अदालत ९
परमादेश
िवराटनगरसमेत
उ ेषण / िबमला स याल िव.
१०
परमादेश के शव आचायसमेत
इजलास नं. ३
११ - १९
नेपाल सरकार िव.
११
बहिववाह
जनदीश उपा यायसमेत
िव णक
ु ु मारी कुँवर िव.
बकसप
१२
बदर
पूणभ
े
रौउफ महमद ग ी िव.
फै सला बदर
१३
रयासत ग ीसमेत
के दारबहादरु
िनषेधा ा / अिधकारीसमेत िव.
१३
परमादेश होटल
एभरे
इ टरनेसनल ा.िल.

महे यादव िव. सयू
१४
नारायण यादवसमेत
ब तीलाल महरा िव.
िनषेधा ा / नमूना गाउँ िवकास
१८.
१५
परमादेश सिमितको कायालय,
िकसनपरु सलाही
आयकर आन दराज ढकाल िव.
१९.
१६
(०६१/६२) सु ाके तन िम ा
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
२०. रोजगार कमल रायमाझी
१७
कसरु
बक रकम नेपाल सरकार िव.
२१. िहनािमना धनबहादरु गु ङसमेत १७
म यौट
कमल साद इटनी िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण / मि प रषदको
्
२२.
१८
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
अशोककुमार गु ा िव.
२३. उ ेषण
१८
सिचदान द सादसमेत
इजलास नं. ४
१९ - २२
कत य नेपाल सरकार िव.
२४.
१९
यान
िवनयकुमार भज
ु समेत
नेपाल सरकार िव.
२५. कत य
२०
यान
ीमती िवनु राईसमेत
िसताराम चौधरी िव.
२६. जबरज ती
२२
करणी
नेपाल सरकार
१७. अंश दता

२७.

२८.

२९.
३०.
३१.
३२.

३३.

३४.

३५.

ii

इजलास नं. ५
२२ - ३१
न कली ितलक साद साह िव.
माणप
नेपाल सरकार
पेस गरी
२२
ाचार
गरेको
सोवरनी भ डारी िव.
उ ेषण / भूिमसधु ार
तथा
२३
परमादेश यव था
म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िलखत दता दानकाजी शा य िव.
२४
बदर दता
ेम योित शा य
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
रोजगार मैतबहादरु गु ङसमेत २५
कसरु
कत य नेपाल सरकार िव. िबनु
२५
यान
ब नेत
िलखत दता ीमती भारती जोशी
२६
बदर दता िव. िकरण जोशीसमेत
ब डा
टोपबहादरु घत े ी
मचु ु का िव. सिु म ा घत े ी
बदर दा.खा.
२७
दता
ग रपाऊँ
िलखत दता वथीदेवी था
िव.
बदर दता अिभनारायण चौधरी
२८
कायम
िलखत बदर रामिवलास गनगाई िव.
दता बदर यवु राज राजवंशीसमेत २९
दता कायम

३६.

३७.

३८.

३९.

४०.

४१.

४२.

ीमती योित ट डन
िनषेधा ा िव. िज ला शासन ३०
कायालय, बाँकेसमेत
इजलास नं. ६
३१ - ३४
कृ णबहादरु शाहसमेत
उ ेषण / िव. वा य म ालय,
३१
परमादेश रामशाहपथ,
काठमाड समेत
बासदु ेव पने
िव.
उ ेषण / वा य म ालय,
३१
परमादेश रामशाहपथ,
काठमाड समेत
इ राज शमासमेत िव.
उ ेषण / वा य सेवा िवभाग,
३२
परमादेश
टेकु, काठमाड समेत
झु ा िववरण नेपाल सरकार िव.
पेस गरी
दीपकुमार जैनसमेत ३४
नाग रकता
िलएको
इजलास नं. ७
३४ - ३७
ज गा
धम िसंह िव. गणेश
िखचोला
ाथिमक
िव ालय
मेटाई घरको वैदौलीसमेत
३४
जग र घर
भ काई
चलन चलाई
पाऊँ
कत य पारस चौधरीसमेत िव.
३५
यान
नेपाल सरकार

४३.

४४.

४५.

४६.

४७.

४८.

४९.
५०.

५१.

iii

कत य वस त गु ा िव. नेपाल
३६
यान
सरकार
इजलास नं. ८
३७ - ३८
वैदेिशक दीपे कुमार यादव िव.
३७
रोजगार कसरु नेपाल सरकार
इजलास नं. ९
३८ - ४२
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
(निफन सरु ेशकुमार
३८
डाइजेपाम देवकोटासमेत
समेत)
नेपाल सरकार िव.
लागु औषध
३९
िदलबहादरु घत
जबरज ती तेजबहादरु दमै िव.
र हाडनाता नेपाल सरकार
४०
करणी
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
करणी
अमृत चौधरी
४१
उ ोग
इजलास नं. १०
४२ - ४५
ज गा
अिजतकुमार िम िव.
४२
िखचोला अशोककुमार झासमेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
४३
चोरी
सरु े बढु ाथोक समेत
िव म गहतराज िव.
ब दी
सनु सरी
िज ला ४५
य ीकरण
अदालत, इन वासमेत

५२.

५३.

५४.

५५.

५६.

५७.

५८.

इजलास नं. ११
४५ - ४७
जबरज ती िकरणकुमार भ चन िव.
बनाएको िसताराम रसाइली
िपलर र
िदवाल
४५
हटाई
िखचोला
मेटाइ चलन
चलाइ पाऊँ
सरकारी नेपाल सरकार िव.
छाप
टासी तु डुप शेपा
४६
द तखत
िकत
इजलास नं. १२
४७ - ५०
नेपाल सरकार िव.
चोरी
४७
िववेक ब नेतसमेत
िसमाना कृ णबहादरु शाहीसमेत
ह त ेप िव. िहरामनी जैसीसमेत ४८
हटाई पाऊँ
र न तामाङ िव.
अंश
४८
च बहादरु तामाङ
म.ु स. गन आस मह मद
उ ेषण िमया िव. अिल मह मद ४९
िमयासमेत
इजलास नं. १३
५० - ५२
कत य नेपाल सरकार िव.
५०
यान
काजीबहादरु दज समेत

५९.

६०.

६१.

६२.
६३.
६४.
६५.

६६.

६७.

६८.

iv

यातना राननारायण चौधरी िव.
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निम ने ।
संयु इजलास
िनवेदक रणबहादरु तामाङले यसै
िक.नं.१६२ को ज गाको िवषयलाई नै िलएर
१
असाधारण े ािधकारअ तगत िदएको संवत्
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी २०६४ सालको ०६४-WO-०८०९ नं. को उ ेषण
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CI-१५९८, उ ेषण / िमि त परमादेशको रट िनवेदन स मािनत सव च
परमादेश, रणबहादुर तामाङ िव. मालपोत कायालय, अदालतबाट िमित २०६८।९।२५ मा खारेज हने ठहरी
का ेपला चोक धुिलखेलसमेत
फै सला भएको देिखने ।
िमित २०१३।५।२८ को फै सलासमेतले
सावजिनक स पि र िनजी स पि के हो
दाबीको िक.नं.१६२ को ज गा सि धसपनको भनी
उठी हक बेहकको
उठेकोमा माणको
चारिक लािभ को देिखएको र का पे ला चोक िज ला मू याङ् कन गन तथा कुनै कायको वैधताको परी ण
अदालतलको िमित २०४२।८।१० मा फै सलाले समेत सािधकार र स म अदालतबाट भई फै सला गन स ने
सोहीबमोिजम सि धसपनको चार िक लािभ को ठहर नै देिखएकोले कुनै अदालत वा सािधकार िनकायबाट
भइसके पिछ सो २०१३ सालको फै सला बदर गन कुनै िनणय भएको छ छै न भ ने कुरालाइ हेरी मालपोत
नसके पिछ २०१३ सालदेिख सि धसपन ठह रएको ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोिजम दता स ब धमा
सावजिनक ज गालाइ कुनै तवरले दता गनु वा यथावत् िनणय गन स ने नै देिखने ।
दता कायम गनु खो नु दिू षत हने हँदा िनवेदक सफा
उि लिखत आधार माणह बाट यसै
हात िलइ अदालत वेश गरेको नदेिखने ।
िवषयमा पिहले हक बेहकमा िववाद उठी तहतह
िनवेदक रणबहादरु तामाङका छोरा अदालतबाट दाबीको ज गामा िनवेदकको हकािधकार
डालबहादरु र बहु ारी रमा तामाङले िदएको फै सला कायम नभएको तथा िनवेदकको दाबी अ वीकार
बदर मु ामा पिन का ेपला चोक िज ला अदालतबाट भइसके को अव थामा स म र सािधकार अदालतलको
िमित २०५९।६।१ र २०६५।३।३० मा िनजह को फै सलाबमोिजम मालपोत कायालयले दता गन स ने नै
दाबी नपु ने ठहर भई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन
िमित २०६६।६।२८ मा सु िज ला अदालतको िमलेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
फै सला सदर हने ठहरी फै सला भएको पाइ छ । इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
िनवेदकको छोरा बहु ारीसमेतले िमित २०४२।८।१० क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
को का ेपला चोक िज ला अदालतलको फै सलासमेत इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् ।
बदर गन मु ा गरेकोमा उ फै सला बदर हन सके को
२
पाइँदैन । अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण भए स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
वा िच नबझ
ु े कानून ारा िनिद माग अवल बन टंकबहादरु मो ान, ०७३-CI-२८५, परमादेश,
गरी मु ाका प ह ारा बदर गन स नपु छ । आफू ब ीकुमार े िव. शहनिसला े समेत
िव को फै सला बदर गराउन नसके मा अि तम
िववािदत घर अनमु ित निलइ वा
फै सलाबमोिजमको प रणाम जे ज तो भए पिन मापद डिवपरीत िनमाण भएको भ ने पु ् याइँ भई
प ह लाइ कानूनसरह लागू हने हँदा इ कार गन नसके को र मापद डिवपरीत िनमाण भएको घर
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भ काइ पाउन ियनै िनवेदक ब ीकुमार े को मु ा बाटो नभई पनु रावेदक िवप ीको ज गा योग गरेको
परी बागलङ
ु नगरपािलकामा िवचाराधीन अव थामा भए सोतफ कुनै मु ा गरी सािधकार िनकायमा िववाद
रहेको देिखँदा उ िवषयमा कानूनअनु प बागलङ
ु रहेको भ नेसमेत नदेिखने ।
नगरपािलकाबाट उिचत िनणय हन बाँक नै देिखएको
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६
र साधारण े ािधकारबाटै उ िववाद िन पण हने नै (५) र (६) नं. मा उि लिखत हक अिधकारमा बाधा
हँदा उ िवचाराधीन मु ालाई असर पन गरी िनवेदन यवधान गन नहनेमा िनवेदकले बनाएको घर तथा
मागबमोिजमको परमादेशको आदेश जारी गन िम ने ज गामा भोगचलनमा बाधा पु याउने गरी कुनै कायले
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन नाग रक अिधकारको अित मण हन जाने देिखने ।
अदालत बागलङ
तसथ िनवेिदकाको हक भोगमा रहेको
ु को फै सला िमलेकै देिखने ।
तसथ िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश ज गामा िवराटनगर उपमहानगरपािलका कायालयबाट
जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नभएको भनी रट पा रत न साबमोिजम घर बनेको भ ने देिखएकोले उ
िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत बसोबासको घरमा कानूनबमोिजमको माग नअपनाइ
बागलङ
ु को िमित २०७३।२।१६ को फै सला िमलेकै भोगचलन गन बाधा अवरोध गन तथा आवतजावत गन
देिखँदा सदर हने ।
िनवेिदकाह लाई कुनै िकिसमले रोक लगाउन िम ने
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
नदेिखँदा यथ को नाउँमा नाग रक अिधकार ऐन,
क यटु र: िवके श गरु ागाई
२०१२ को दफा १७ बमोिजम िनषेधा ाको आदेश
इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् । जारी हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
३
िमित २०७२।१२।८ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी हने ।
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CI-०५८४, िनषेधा ा, इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
िवजयकुमार यादवसमेत िव. अंिकताकुमार यादव
क यटु र: िवके श गरु ागाई
िनवेिदकाह ले िनवेदनमा दाबी िलएको इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् ।
िक.नं.३३६८ को ज गा िनवेिदका नतु नकुमारीको
४
नाउँमा र िक.नं.३३६९ को ज गा िनवेिदका स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
अंिकताकुमारी यादवको नाउँमा दता रही ज गाधनी टंकबहादुर मो ान, ०७३-CI-१२४८, िनषेधा ा,
दता माण पज
ु ा ा त गरेको त यमा िववाद सुखल महरा चमार िव. स यनारायण महरा चमार
देिखएन । िनवेदकको नाउँमा दता रहेको ज गामा
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
घर बनाउन भनी िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको २०७१।१२।८ को फै सला बदर मु ाको फै सलाउपर
कायालयबाट िमित २०६८।२।९ मा थम चरणको
यथ स यनारायण महरा चमारको यसै सव च
िनमाण इजाजत माणप र िमित २०६८।१२।१६ अदालतमा िमित २०७२।३।१ मा ०७१-CI-१५५६
मा दो ो चरणको िनमाण इजाजत माणप को पनु रावेदन प दता भई कारबाहीयु अव थामा
िनवेिदकाह ले संयु पमा ा त गरेको देिखएकोले रही सो मु ा अि तम िकनारा नभएको अव थामा उ
उ न सा पास एवम् घर िनमाण कायबाट िववािदत ज गाह मा िवप ी रट िनवेदकको िनिववाद
िवप ीह को ज गा िमचेको भए सोतफ र िनवेदकको मोही हक कायम रहेको ि थित देिखएन । िनषेधा ाको
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आदेश जारी हनका लािग िनवेदकको कानूनी हक खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
िनिववाद पमा थािपत भएको हनपु दछ । कसैले फै सला िमलेकै देिखने ।
िनिववाद पमा भोगचलन ग रआएको स पि मा अ
तसथ िनषेधा ाको िनवेदन खारेज गनपनमा
ु
कसैले द खल पु याएको कारण य तो स पि उपयोग िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई बारा िज ला
गन नपाएको भए यथावत् पमा स पि उपयोग गन अदालतबाट िमित २०७२।३।१६ मा भएको आदेश
पाउने अिधकार सिु नि चत गनका लािग िनषेधा ा जारी िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहराइ िनषेधा ाको
हन स छ । िनिववाद हक िसजना नभएको अव थामा िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
िनषेधा ा जारी हन स दैन । ततु िवषयमा िववािदत हेट डाको िमित २०७३।४।२४ को आदेश िमलेकै
ज गा पनु रावेदक स यनारायण महरा चमारको नाममा देिखँदा सदर हने ।
मोिहयानी लगत कायम भई िनजले नै भोगचलन इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
गरी आएको अव था देिखएको र िनज स यनारायण क यटु र: रामशरण ितिमि सना
महरा चमारको नामको मोहीको माणप पनु रावेदन इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् ।
अदालत हेट डाबाट ०७१।१२।८ का फै सलाले बदर
५
भएको भए पिन सो फै सलाउपर पनु रावेदन परेको भ ने स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
देिखँदा सो फै सला अि तम नभएकोले मोही नामसारी टंकबहादुर मो ान, ०७३-CI-१२४९, परमादेश,
तथा फै सला बदर मु ा अि तम भएपिछ ती फै सला सरोज देवी ि पाठी िव. िज ला िश ा कायालय, मुकाम
काया वयनको िसलिसलमा मा सो दाबीको िवषय वीरग ज पसा
िन पण हने नदेिखने ।
िनवेदकले अ थायी वा थायी अ यापन
मूलतः मोिहयानी हकस ब धी िववाद सव च अनमु ित िलएको भ ने नै नदेिखएको र म यमा चल
अदालतमा िवचाराधीन रहेको र अि तम भई नसके कोले े ीय िश ा िनदशनालय हेट डाबाट िमित
य तो अव थामा िनवेदन दाबी आधार बनाएर २०७०।९।५ मा जारी भएको उ प रप िव मान
िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने देिखएन । फै सला कानूनिवपरीत रहेको भ ने पिन देिखँदैन । िश ा ऐन,
बदर मु ा अि तम नहँदास म यथ स यनारायण २०२८ को दफा ११ड(६) बमोिजम यादिभ थायी
महरा चमारकै नाममा मोिहयानी हक कायम भइरहेको अ यापन अनमु ितप िलन नसके मा अ थायी िश क
र िनजले नै ज गा जोतकमोद ग रआएको भ ने वत: अवकाश हने देिखएकोले अ थायी िश क
देिखएको अव थामा एकतहबाट भएको फै सलालाई भएकै कारण िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
आधार बनाएर पूवि थित प रवतन गन िम ने ९७क बमोिजम िनवेदक अ थायी िश क सरोजदेवी
देिखँदैन । िनषेधा ाको आदेशले हक थािपत वा ि पाठीलाइ संवत् २०७५ साल चै मसा तस म
िसजना गन नभई भइरहेको हक अिधकारलाई कतैबाट याद थप गन सिकने अव था नदेिखने ।
चनु ौती िदने आशङ् का भएको अव थामा य तो आदेश
िनवेदक २०५१ देिख िनयु भई याद
जारी गरी िनवेदकको हक अिधकारलाई यथाि थितमा थप हँदै आएकोमा िनवेदकको अ यापन अनमु ितप
रािखने हँदा ततु मु ामा िनवेदकको िनिववाद नभएको िवषय ाथिमकतासाथ उिठरहेको र सो
मोही हक कायम भएको नदेिखँदा माग दाबीबमोिजम कुराको ख डन गरी यसको भरपद माण रट
िनषेधा ाको आदेश जारी हने नदेिखएकोले िनवेदन िनवेदकबाट पेस हन नसके को अव थामा थम ि
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(Primafacie) मै मागबमोिजम अ थायी िश कको
§ ०७३-CI-१२५९, परमादेश, चुनुकुमारी
याद थप हनेसमेतको कानूनबमोिजमको हकािधकार
उपा याय िव. िज ला िश ा कायालय,
रहेको नदेिखँदा रट जारी हने अव था नै नदेिखने ।
मुकाम वीरग ज पसा
सावजिनक पदािधकारी कानूनले तोके को
§ ०७३-CI-१२६०, परमादेश, उिमला देवी
कत य पूरा नगरेको अव थामा मा रट े ािधकारमा
िव. िज ला िश ा कायालय, मुकाम वीरग ज
वेश गरी परमादेशको आदेश जारी हने हो तर
पसा
िनवेदकको अ थायी िश क कायम रहन स ने
संवैधािनक एवम् कानूनी हक िनबाध पमा थािपत
इजलास नं. १
हन नसके को अव थामा परमादेशको आदेश जारी
गन िम दैन । चौमािसक तलब माग गन ि या पूरा
१
नग रएको अव था तथा रट िनवेदकको अ थायी मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ह रकृ ण
अ यापन अनमु ितप मा नै शङ् का उठाइरहेकोमा काक , ०६७-CR-०५८०, जबरज ती करणी,
सोको माण पेस नगरी िज ला िश ा कायालयलाई जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. पशुराम चौधरी
कानूनबमोिजम िनवाह गनपन
अनस
ु दािय व पूरा नगरेको
ु धानको ममा भएको कागज माण
मा न सिकने ि थितसमेत नदेिखएको हँदा िनवेदक थनु छे क गन योजनको लािग माणको पमा
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गनपन
Admissible हने तर अदालतले य ता कागज
ु
देिखँदैन । साथै अित र २०७१ साल ावण माणलाई माणको पमा हण गनको लािग य ता
मिहनादेिख नै िनकासा नभएको तलब भ ाको कागजह अदालतबाट Tested हनपु न भ ने देिख छ ।
िवषयलाई िलएर २०७३ साल जेठ अथात् झ डै २ अनस
ु धानको ममा ग रएका कागजह अदालतबाट
वषको अविध यितत गरी िनवेदक अदालतसम पनु ः जाँच भई अदालतबाट समेत समिथत भएको
ततु भएको देिखँदा िवल बको िस ा तअनस
ु ार पिन अव थामा मा य तो कागज माण माणको पमा
रट जारी गनपन
हण गन िम ने ह छ । ततु मु ामा अनस
ु ि थित नदेिखने ।
ु धानको
तसथ, २०७१ साल ावण मिहनादेिख
ममा भएका कागजह ले ितवादीको अिधकार ा
नै िनकासा नभएको तलब भ ाको िवषयलाई िलएर अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई समिथत
२०७३ जेठ अथात् झ डै २ वषपिछ अदालत, गरेको भ ने आधारमा य ता कागज माणह का
वेश गरेको अव थामा िवल बको िस ा तसमेतको आधारमा िनणय पनु रावेदन पगु ेको देिखयो । उ कुरा
आधारमा िनवेदकको िनवेदन खारेज हने ठह याएको माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा ग रएको कानूनी
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७३।५।१ को यव थाको अिभ ाय र िवधाियक मनसायिवपरीत
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
समेत देिख छ । यिद अनस
ु धानको ममा ग रएका
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
कागजह लाई माणको पमा हण गद जाने हो
क यटु रः रामशरण ितिम सेना
भने उ नं. मा भएको कानूनी यव थाको मकसद
इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् । र अिभ ाय नै शू यको ि थितमा रहन पु ने अव था
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ह छ । अनस
ु धानको ममा बिु झएका मािनस डोमी
फै सला भएका छन्:
यादव, िव दादेवी यादव र मस
ु ह यादवले ियनै
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ितवादीह ले मु नी यादवलाई जबरज ती करणी गरी दाबीबमोिजमको कसरु बाट सफाइ पाउने अव था
जबरज ती चोरीसमेत गरेको हो भनी कागज ग रिदएको देिखन आयो । यी ितवादीउपर वादी नेपाल सरकारको
र ती कागजह बाट ितवादीको अिधकार ा जबरज ती करणी तथा जबरज ती चोरीतफको
अिधकारीसम को सािबती बयानलाई समिथत गरेको अिभयोग दाबी पु न स ने अव था नदेिखँदा ितवादी
भ ने आधारमा य ता कागज माणलाई माणको पशराम
चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
ु
पमा हण ग रनपु छ भ ने पनु रवेदन िजिकरलाई कसरु दार ठह याई सजायसमेत गरेको सु िसराहा
कानूनस मत मा न सिकने अव था नहने ।
िज ला अदालतबाट िमित २०६३।४।२२ मा भएको
पीिडत तथा वादी प का सा ी डोमी यादवले फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी पशराम
ु
अदालतमा बकप गदा पीिडतउपर जबरज ती करणी चौधरीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई
यी ितवादीले गरेको भ ने शङ् कास म पिन ला दैन भनी भएको फै सला अ यथा देिखन आएन । साथै चोरीतफ
उ लेख गरेको पाइ छ भने जाहेरवालीले बकप गदा यी पनु रावेदन अदालतबाट के ही नबोलेको हँदा मािथ
ितवादीह को नाम उ लेख गरेको िथइनँ भनी उ लेख िववेिचत आधारमा चोरीमा समेत दाबी पु न स ने
गरेको पाइ छ । फौजदारी मु ामा ितवादीउपरको नदेिखने ।
अिभयोग शङ् कारिहत सबदु माणबाट पिु भएको
अतः िववेिचत आधार, कारण र
हनपु दछ । वयम् पीिडतले आफूलाई ितवादीह ले माणह बाट सु िसराहा िज ला अदालतबाट
करणी गरेको होइन भनी अदालतमा बकप गरेको र िमित २०६३।४।२२ मा ितवादी पशराम
ु चौधरीलाई
पीिडतको पित डोमी यादवले समेत यी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु दार ठह याई भएको
पीिडत प नी क कुमारीलाई करणी गरेको होइन भनी फै सला उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
बकप गरेको देिखएबाट ितवादीउपरको अिभयोग राजिवराजबाट िमित २०६६।१।३० मा भएको फै सला
दाबी शङ् कारिहत तवरबाट मािणत भएको नदेिखने । िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । चोरीतफको दाबी र
ितवादीबाट चोरी भएको भिनएको कुनै पनु रावेदन िजिकरसमेत स म पु न नस ने ।
सामान बरामद भएको अव था देिखँदैन । यी ितवादी इजलास अिधकृत : शकु तला काक
जबरज ती चोरी भएको भिनएको कुरामा इ कार क यटु र: स तोष अवाल
रहेको देिख छ भने ितवादीको सा ीबाट ितवादीको इित संवत् २०७४ साल काि क २२ गते रोज ४ शभु म् ।
इ कारी बयान पिु समिथत हने गरी बकप गरी
२
िदएको अव था देिख छ । वादी प बाट पीिडत तथा मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ह रकृ ण
िनवेिदकाको गरगहनालगायतका सामान यी ितवादीले काक , ०७३०-WO-०९७१, ितषेध, बोधीर न
जबरज ती चोरी गरेको भनी ठोस तथा व तिु न शा य िव. गृह म ी िबमले नीिध, गृह म ालय,
कागज माणबाट मािणत गन सके को अव था िसंहदरबारसमेत
देिखँदैन । फौजदारी मु ामा आरोप लगाउनु मा पया
िनवेदकले पेस गरेको वादी बोधीर न ितवादी
हँदनै य तो आरोपलाई िस गन पिन स नपु दछ । ल मी नारायण साद साह भएको संवत् २०७१
वादी प बाट यी ितवादीबाट पीिडत तथा िनवेिदकाको सालको दे.दा.नं ०७१-CP-०९७५ को लेनदेन मु ामा
गरगहनालगायतका सामानह चोरी भएको कुरा पिु
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७१।९।२३
गन सके को अव था नदेिखँदा यी ितवादीले अिभयोग मा भएको फै सलाको ठहर ख डमा “वादी ितवादीिबच
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लेनदेन कारोबार रहे भएको नै देिखन आएबाट वादी असर गन र अवरोध गन कानूनबमोिजमको ि याबाट
दाबीबमोिजम िमित २०७०।१०।२० को तमसक
ु नगई म ीसम िनवेदन िदएर कारबाही अगािड
िलखतबमोिजमको सावाँ .२,३६,००,०००।- (दईु बढाउन खोजेकोबाट समेत िनवेदकको हक र
करोड छ ीस लाख) र सोको सयकडा १० ितशतले अिधकारमा गैरकानूनी पबाट ह त ेप गराउने यास
हने याजसमेत वादीले ितवादीबाट भराई िलन गरेको देिखँदा रट जारी गनपन
ु देिखने ।
पाउने ठहछ” भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी
तसथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
िवप ी िज ला हरी कायालय, सलाहीको िलिखत िनवेदन माग दाबीबमोिजम िनवेदकलाई प ाउ नगन,ु
जवाफमा “िवप ी रट िनवेदक िज ला लिलतपरु कुनै िकिसमको कागज नगराउनु भनी िवप ीह का
उपमहानगरपािलका वडा नं.१६ ब ने वष ६० को नाममा ितषेधको आदेश जारी हने ।
बोधीर न शा यले ठगी गरेको स ब धमा आव यक इजलास अिधकृत: शकु तला काक
कारबाही ग रपाउँ भनी माननीय ी गहृ म ी यूलाई क यटु र: मि दरा रानाभाट
स बोधन गरी गहृ म ालय िसंहदरबार काठमाड मा इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् ।
िदएको पाना-२ को स कलै िनवेदनलगायतको
कागजातह
मश: लेखापढी हँदै मजकुर हरी
इजलास नं. २
धान कायालय, अनस
ु धान िवभाग शासन शाखाको
च.नं.५२०८ िमित २०७३।१०।२ गतेको प साथ यस
१
कायालयमा ा हन आएको हँदा रट िनवेदक बोधीर न मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
शा यलाई के ही आव यक कुरा बु नपु न भएको हँदा अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-१००४, सवारी
उपि थत गराइ िदनु हन भनी यस कायालयको म यान, नेपाल सरकार िव. िव म बढही
सं या ९३२७ िमित २०७३।११।१५ गते मजकुर
य दश ह तथा सो घटनामा घाइते
महानगरीय हरी प रसर लिलतपरु लाई स चार प भएका यि ह कसैले पिन ितवादी िव म बढहीले
ले ने कायसमेत ग रएको हो” भ ने उ लेख भएको लापरवाहीपूवक गाडी चलाएको भनी उ लेख गन
देिख छ । यस कार ल मीनारायण साहले िज ला नसके को, िनज मादक पदाथ सेवन गरी सवारी
अदालतमा मु ा चली यहाँबाट भएका फै सलाह को साधन चलाएको िमिसल संल न कागज माणबाट
िवषय नदेखाई माननीय गहृ म ी यूकोमा िनवेदन नदेिखएको, गाडी चलाउँदा अँ यारो भएकोले ब ी
िदई सोमा तोक लगाई कारबाही अगािड बढाएको बालेको र हन पिन बजाइरहेको अव था देिख छ ।
पाइ छ । ठगीको िवषयमा िनवेदन िदने र कारबाही गाडी चलाउँदा यी ितवादीले दघु टनाबाट ब नको
चलाउन तोक आदेश लगाउने अिधकार कुनै कानूनले लािग आव यक सावधानी अपनाएकै देिखएबाट वयम्
गहृ म ालयलाई दान गरेको नपाइने ।
य दश नभएका जाहेरवालाले अदालतमा बकप
िनवेदक र िवप ी ल मीनारायण साद गदा लापरवाहीपूवक गाडी चलाएको हो भनी बकप
साहिबच लेनदेन मु ा चली फै सलासमेत भएको गदमा ितवादीले लापरवाहीपूवक गाडी चलाएको
देिखएकोमा लेनदेनबमोिजमको िबगो असल
ु तहिसल त य समिथत हन सके को नपाइने ।
गरी उपर गन स ब धमा कानूनले िनधारण गरेको
घटनामा सिमर ख ीको मृ यु हनक
ु ा साथै
कायिविधको अनस
ु रण गरी भएको काम कारबाहीलाई िनजसँगै िहँिडरहेका अ य यि ह घाइते भएकोले
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सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१६२(१) अनस
ु ारको सजायको माग दाबी रहेकोले इजलास अिधकृतः रामु शमा
सोतफ हेदा, घटनामा घाइते भएका निवन भ ने क यटु र: िवनोद कुमार बिनया
नरबहादरु वलीसमेतको अदालतमा भएको बकप बाट इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभु म् ।
सो दघु टनामा सिमर ख ीको मृ यु हनबु ाहेक अ य
२
यि ह घाइते भएको देिख छ । सवारी तथा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) अिनलकुमार
िस हा,
०७३-WO-०६५८,
को कानूनी यव थाले सवारी दघु टनाको कारण उ ेषण, िवमल वालीसमेत िव. धानम ी तथा
कसैको अङ् गभङ् ग भएमा र यसमा सवारी चालकको मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
बदिनयत देिखएमा मा सवारी चालकलाई सजाय
ततु रट िनवेदनमा थानीय वाय
हने कुरा उ लेख गरेको देिखँदा बदिनयत मािणत शासन िनयमावली, २०५६ को आठ संशोधन ारा
हने त ययु सबदु वादी प को तफबाट पेस नभएको िनयम २२३(२) मा संशोधन गरी अिधकृत छै ठ तहमा
ि थितमा सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ र रहेको दरब दी पदपूित गदा ७० ितशत खु ला
को दफा १६२(१) को कसरु थािपत भएको पाइएन । र ३० ितशत आ त रक ित पधाबाट गन गरी
सिमर ख ीसमेतका मािनसह समूहमा िहँिडरहेकाले भएको यव था िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
दघु टना हँदा सिमर ख ीको मृ यु हन गएको र अ य ७(१)(च) मा भएको यव थासँग बािझएकोले बदर गन
मािनसह घाइते हन गएकोले सो काय लापरवाहीपूवक माग गरेको देिख छ । िनवेदकले बदर गन माग गरेको
र हेलचे याइँ गरी वा बदिनयत िचताई सवारी चलाएको िनयमावली थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
कारणबाट दघु टना भएको वा मािनस मला भ ने को दफा २६५ ले नेपाल सरकारलाई यायोजन
जानीजानी सवारी चलाएको नभई ३०/३५ िक.िम. गरेको अिधकार योग गरी बनाइएकोले थानीय
ितघ टाको गितमा सवारी चलाई रहेको अव थामा वाय शासन ऐन, २०५५ थानीय वाय शासन
दघु टना घट् न गएको देिखँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार िनयमावली, २०५६ को कानून (Mother Law)
सजाय नगरी सवारी तथा यातायात यव था ऐन, हो । तर नेपालको संिवधान जारी भएप ात् सो
२०४९ को दफा १६१(३) को कसरु मा सोहीबमोिजम संिवधानअनस
ु ार थानीय तहको अिधकारस ब धी
सजाय गरेको फै सलालाई अ यथा मा न नसिकने ।
यव था काया वयन गन उ े यले थानीय सरकार
तसथ िववेिचत आधार, कारण एवम् माणबाट स चालन ऐन, २०७४ िमित २०७४।६।२९ मा
ितवादी िव म बढहीले सवारी तथा यातायात माणीकरण भई लागू भएको देिख छ । सो ऐनको दफा
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको १२१ ले थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ लाई
कसरु गरेको देिखँदा िनज ितवादीलाई सोही दफा खारेज गरेको अव था छ । यसरी ऐनबाट अिधकार ा
१६१(३) बमोिजम २९ िदन कै द र .२,०००।- गरी िनयमावली बनाइएको हँदा सो ऐन नै खारेज भएपिछ
ज रवाना हने ठह याई बाँके िज ला अदालतबाट सो ऐनको ावधानअ तगत बनेको िनयमावलीको
भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत यव था ऐनसँग बािझएको वा नबािझएको भ ने को
नेपालग जबाट िमित २०७२।३।८ मा भएको फै सला औिच यता पिन समा हन गई सो स ब धमा परेको
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रट िनवेदन योजनहीन हने ।
१७ नं. बमोिजम िनवेदन िदँदा िज ला अदालतलको
तसथ, िववेिचत आधार र कारणले िनवेदकले आदेश नै सदर भएको देिख छ । िनवेदकले सो
िजिकर िलएको थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ आदेश बदरको माग दाबी िलई ततु रट िनवेदन
र ऐजनको िनयमावली, २०५६ खारेज भई हाल दायर गरेकोमा ततु रट िनवेदन यस अदालतमा
थानीय सरकार स चालन ऐन, लागू भइसके को र िवचाराधीन रहेकै अव थामा सो मानाचामल मु ा दाङ
थानीय वाय शासन िनयमावलीको िववािदत देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित २०७३।२।११ मा
ावधानह थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ फै सला भएको कुरा िनवेदकको तफबाट उपि थत
को कुन कुन दफािसत बािझएको हो यसतफ प िव ान् कानून यवसायीले बहसको ममा जानकारी
िजिकर िनवेदकले िलन सके को नदेिखएकोले प रवितत गराउँदै सो फै सलाको मािणत ितिलिपसमेत पेस
स दभमा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकह ले उठाएको गनभएको
छ । उ फै सलाको ितिलिप हेदासमेत
ु
को स दभमा िवचार ग ररहन नपन हँदा ततु रट वादी समसनु िनसाले ितवादी बद ि न राईबाट
िनवेदन खारेज हने ।
वादीह ले कानूनबमोिजम अंश नपाउ जेल िफराद
इजलास अिधकृतः रामु शमा
िमितबाट मािसक .१५,०००।- मानाचामलबापतको
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
रकम भराइपाउने ठह याई फै सला भएको देिखने ।
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
वा तवमा मानाचामल भराउने आदेशको
३
योजन पीिडतलाई खान लाउनबापत उिचत र पया
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी तेजबहादरु खच भराइिदने नै हो । यसको उ े य खच भनु पन
के .सी., ०७२-WO-०६३२, उ ेषण / परमादेश, यि लाई कं गाल बनाउने होइन । स बि धत यि को
बद ि न राई िव. समसुन िनसासमेत
आ दानी र िनजले बेहोन पन अ य पा रवा रक
रट िनवेदक बद ि न राईउपर िनजक खचसमेतलाई समि गत पमा िवचार गरी खान
ीमती समसनु िनसाले मानाचामल मु ा िदएको लाउन खचबापत उिचत र पया रकम उपल ध गराउने
र जीवन िनवाहका लािग चािहने मानाचामल रकम भनी यायकताले आदेश गनपन
ु ह छ । रट िनवेदक
त काल िदलाउन दाङ देउखरु ी िज ला अदालतमा बद ि न राई ितवादी र ८ वषको नाबालक सािहल
िनवेदन िदएको देिख छ । रट िनवेदक बद ि न राई र राईको संर क भई आ नो हकमा समेत वादी समसनु
समसनु िनसा ीमान् ीमती भएको त य िनवेदकले िनसा भई चलेको अंश मु ा हाल फै सला भइसके को
दाङ देउखरु ी िज ला अदालतमा िदएको िफराद प मा त य िनवेदकतफका िव ान् कानून यवसायीले ततु
समेत वीकार गरेकोले सो स ब धमा कुनै िववाद गनु भएको देिखँदा अंश मु ाको िसलिसलामा भएको
भएन । दाङ देउखरु ी िज ला अदालतले उ मानाचामल खान लाउने खचस ब धी आदेश पया वा अपया
मु ामा भई आएको सजिमन मचु ु कासमेतको के छ ? यस िवषयमा माण बझ
ु ी रटको मा यमले
आधारमा वादी समसनु िनसाले ितवादी बद ि न िनणय िदन िम ने अव था रहँदैन । यसरी िनवेदकले
राईबाट मानाचामल खचबापत दाङ देउखरु ी िज ला बदर गन माग गरेको अ तरकालीन कृितको िमित
अदालतमाफत मािसक .१५,०००।- अ त रम पमा २०७२।८।१६ को आदेश फै सलाप ात् भावकारी
पाउने ठह याई आदेश भएको देिखने । सो आदेशउपर नहने भई फै सलाअनस
ु ार नै हने हँदा सो फै सला िनजको
यी िनवेदकले पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु मा अ.बं. हकमा निमलेको भए यसउपर िनवेदकले पनु रावेदन
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गन पाउने िनजको हक कानूनबमोिजम सरु ि त नै मा रो का भएको र सो कजा चु ा भएप ात् िमित
रहेको देिख छ । िनजले पनु रावेदन गरेको अव थामा २०६३।९।५ मा फुकुवा भएको िमिसल संल न नेपाल
पनु रावेदन सु ने अदालतबाट सो फै सलाउपर िवचार बक िलिमटेडले मालपोत कायालय, मोरङलाई ज गा
हने नै हँदा ततु रट िनवेदनको औिच य समा फुकुवा गन स ब धमा लेखेको प को ितिलिपबाट
भइसके को देिखने ।
देिख छ । त प ात् सो ज गा िदने सर वती थापा िलने
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट ततु सर वती खड् का थापा भई िमित २०६३।९।५ मा
रट िनवेदनको औिच य समा भइसके को देिखँदा राजीनामाको िलखत पास भई वािम व ह ता तरण
िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु भएको देिखने ।
परेन । यस अदालतबाट िमित २०७२।११।२३ मा
वादी जनकपरु चरु ोट कारखाना ितवादी
जारी भएको अ त रम आदेश िनि य भई रट िनवेदन िशवबहादरु थापा भई चलेको ०६३ सालको द.ु फौ.नं.
खारेज हने ।
३२५ नं. को रकम िदलाई पाउँ भनी धनषु ा िज ला
इजलास अिधकृत: रामु शमा
अदालतमा मु ा चली िमित २०६६।१०।२१ मा वादीले
क यटु र ः िवके श गरु ागाई ं
ितवादीबाट .१६,०७,१०८।४९ भराई िलन पाउने
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १८ गते रोज २ शभु म् । ठहरी फै सला भएको रहेछ । सो फै सलाअनस
ु ारको रकम
४
भराउनको लािग जनकपरु चरु ोट कारखानाले िमित
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी तेजबहादुर २०६९।९।२९ मा िक.नं. ७२९ को ज गा देखाई धनषु ा
के .सी., ०७३-WO-०६४९, उ ेषण / परमादेश, िज ला अदालतमा िनवेदन िदएको र मोरङ िज लाको
ऋिषराज कोइराला िव. उ च अदालत िवराटनगरसमेत ज गा देखाएकोले उ फै सला काया वयनको िनवेदन
िनवेदक जनकपरु चरु ोट कारखाना िलिमटेडले मोरङ िज ला अदालतमा सरेर गएको देिख छ । यसरी
िवप ी िशवबहादरु थापालाई कारखानाबाट घर िमित २०६३।९।५ मा नै सर वती थापाको नामबाट
सापटी िदएबापत िनजक ीमती सर वती थापाको दाबी ग रएको िक.नं.७२९ को ज गा सर वती खड् का
नाम दतामा रहेको मोरङ िज ला त कालीन बखरी थापाको नाममा ह ता तरण भइसके को देिख छ । उ
प चायत वडा नं. ७(घ) िक.नं. ७२९ ि ब धक मु ा िवचाराधीन रहेको अव थामा उि लिखत ज गा
िलखत िमित २०४६।७।१८ मा मालपोत कायालय, अदालतबाट रो का रहेको नदेिखएको अव थामा
धनषु ा जनकपरु बाट पास ग रिदएको सो ि ब धक फै सला हनभु दा अगािड नै हकह ता तरण भई
िलखतको कागजको ितिलिपबाट देिख छ । उ
अकाको नाममा गइसके को ज गाबाट मागबमोिजम
ि ब धकको कागज मोरङ िज लामा भएको ज गाको िबगो भराउन सिकने अव था रहेको नदेिखने ।
स ब धमा जनकपरु को मालपोत कायालयबाट पास
सो ज गा ह ता तरणउपर जनकपरु चरु ोट
भएकोले बेिज लाबाट पास भएको ि ब धकको कारखानाले मोरङ िज ला अदालतमा िलिखत
जानकारी स बि धत िज लाको मालपोत कायालयमा दता बदर र जालसाजी मु ा िदएको र उ मु ाह
िदनपु नमा य तो जानकारी िदएको िमिसल संल न अिहलेस म िवचाराधीन अव थामा रहेको कुरा
कागजबाट देिखँदैन । िक.नं. ७२९ को ज गा रो का सर वती थापाको र सर वती खड् का थापाको
नरहेकोले सोही ज गालाई िधतो राखी नेपाल बक िलिखत जवाफबाट देिख छ । नेपालको संिवधानको
िलिमटेडबाट कजा िलएकोमा िमित २०५२।५।२८ धारा १३३(२) ले यव था गरेको यस अदालतको
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असाधारण े ािधकार संिवधान ारा
याभूत देिख छ । रट िनवेदक िवमला स याल वादी र
ग रएको मौिलक हक हनन् भएको अव थामा सोको िवप ी के शव आचाय ितवादी भई लिलतपरु िज ला
चलनको लािग अ य उपचारको यव था नभएको अदालतमा चिलरहेको माना चामल मु ा फै सला हँदा
वा भएपिन भावकारी नभएको अव थामा मा वादीले ितवादीबाट मानाचामल पाउने अव था
आकिषत हने देिख छ । िनवेदकले िलखत दता देिखएको ख डमा िनज के शव आचायको आय ताबाट
बदर र जालसाजी मु ामाफत उपचारको िनिम नै मानाचामल भराउनु पन ह छ । य तो अव थामा
मोरङ िज ला अदालतमा मु ा दायर गरेको र यस हाल िनजको तलब फुकुवा गदा िनज सो रकम खाई
अदालतको असाधारण े ािधकारमाफत पिन वेश मासेको अव थामा िनवेदकले मानाचामल पाउन स ने
गरेको देिखन आएकोले िनज सफाहात िलएर यस अव था नरहने ह छ । सो रो का रािखएको तलबको
अदालतको असाधारण े ािधकारमाफत वेश गरेको आधा भाग िनवेदक िवमला स याललाई िदइएको
देिखन आएन । िनजले रट े ािधकारमाफत खोजेको होइन । सो रकम के शव आचाय कायरत रहेकै
उपचार साधारण े ािधकारमाफत नै ा हनस ने िव ालयमा रो का रािखएको अव था मा हो । उ
अव था िव मान रहेको देिखने ।
रकम मानाचामल मु ामा फै सला हँदा ठहरेबमोिजम
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदक हने हँदा सो रकम त कालै िवमला स यालले िलने वा
साधारण े ािधकारबाट िन पण हने िवषयमा फै सलाप ात् वादी दाबी नपगु ेको ख डमा ितवादीले
रट े ािधकारमाफत यस अदालतमा वेश गरेको ा गन स ने नै देिख छ । यसबाट सो तलब रो का
देिखएकोले िनज सफाहात िलएर अदालत वेश गदा के शव आचायलाई कुनै अपूरणीय ित पु न जाने
गरेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदनमा मागबमोिजमको अव था देिखँदनै । जबिक िनजको तलब रो का नगदा
आदेश जारी ग ररहन परेन । यस अदालतबाट िमित पिछ फै सलाबमोिजम मानाचामल पाउने अव था
२०७३।९।२५ मा जारी भएको अ त रम आदेश आएमा सो फै सलाबाट सिृ जत हने िनवेदकको हक
िनि य भई रट िनवेदन खारेज हने ।
चलन गराउन सिकने अव था नरहने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १० नं. ले ीमती,
क यटु र: िवनोद कुमार बिनया
छोराछोरीलाई इ जत आमदअनस
ु ार खान, लाउन र
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १८ गते रोज २ शभु म् । आव यकताअनस
ु ार उिचत िश ा दी ा र वा य
५
उपचारको यव था गनपन
ु दािय व लो ने वा बाबु
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी तेजबहादुर आमाको हने भनी यव था गरेको देिख छ । िनवेदक
के .सी., ०७३-WO-१३६६, उ ेषण / परमादेश, िवमला स यालले के शव आचायउपर लिलतपरु
िबमला स याल िव. के शव आचायसमेत
िज ला अदालतमा नाता कायम, मानाचामलसमेतको
के शव आचाय लिलतपरु को इकुडोलि थत मु ा दायर गरेको देिख छ । सो मु ामा िनजह िबच
जन जागिृ त उ च मा यिमक िव ालयमा कायरत रहेका ीमान् ीमतीको नाता कायम भएको अव थामा
छन् भने िनजले मािसक .३४,२२०।- तलबबापत उपयु मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १० नं. ले िसजना
ा गन गरेको देिख छ । िमित २०७३।८।२९ मा गरेको ीमतीको अिधकार चलन गराउनसमेत
लिलतपरु िज ला अदालतबाट आदेश हँदा के शव के शव आचायको अ य स पि नदेिखएको अव थामा
आचायको तलबको आधा रकम रो कास म रहेको िनजको तलबको आधा भाग रो का रा नपु न देिखने ।
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पनु रावेदन अदालत पाटनले िमित आदेशलाई यथावत् रा नु भनी िवप ीह को नाममा
२०७४।३।१ मा लिलतपरु िज ला अदालतको आदेश परमादेश जारी हने ।
बदर गरी रो का रहेको मािसक तलब फुकुवा गदा उ
इजलास अिधकृतः रामु शमा
मानाचामल मु ासमेतको औिच य समा हन जाने क यटु र: रामशरण ितिमि सना
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं. ले मातहतको इित संवत् २०७४ साल मंिसर १८ गते रोज २ शभु म् ।
अड् डामा परेको मु ाको काम कारबाहीमा बेरीत भएको
रहेछ भने कानूनबमोिजम गन लगाउने अिधकार
इजलास नं. ३
पनु रावेदन सु ने अड् डालाई िदएको छ । तर सो
अिधकार योग गदा मातहत अदालतमा िवचाराधीन
१
रहेको मु ाको औिच य नै समा हने गरी पनु रावेदन मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सु ने अदालतले आदेश गनु उपयु देिखँदनै । यसथ िव भर साद े , ०७०-CR-०३०३, बहिववाह,
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७४।३।१ को नेपाल सरकार िव. जगदीश उपा यायसमेत
आदेश काया वयन भएमा लिलतपरु िज ला अदालतमा
जाहेरवालाले िमित २०६६।७।२२ मा जाहेरी
िवचाराधीन रहेको मानाचामल मु ाको औिच य समा दरखा त िदएको र जाहेरी दरखा त प रसके पिछ
हन जाने देिखएकोले सो आदेश काया वयन भएमा मा िमित २०६८।११।१७ मा ितवादी जगदीश
यी िनवेदक मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १० नं. उपा याय र जाहेरवाला रीता शमाको िबचमा स ब ध
ले दान गरेको कानूनी अिधकारका साथै नेपालको िव छे द भएको देिख छ । यसरी ितवादीह जगदीश
संिवधानले दान गरेको समानताको हक मिहलाको उपा याय र मेनु खड् काले िववाह गदाको समयमा
हकसमेतबाट वि चत हन जाने हँदा सो आदेश कायम िनजको पिहलो ीमती जाहेरवाला रीता शमासँग
रहन स ने नदेिखने ।
स ब ध िव छे द भइसके को नदेिखँदा अिभयोग
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट दाबीबमोिजम कसरु कायम गनपनमा
दो ो िववाह
ु
के शव आचायको तलबको आधा रकम मल
ु क
ु ऐन, गदा पिहलो स ब ध नै कायम नरहेकोले बहिववाहको
अ.बं.१७१क नं. बमोिजम रो का गरेको लिलतपरु अिभयोगमा कसरु दार ठहर गनु मनािसब नहने भनी
िज ला अदालतलको िमित २०७३।८।२९ को सु लिलतपरु िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत
आदेशलाई प रवतन नगरेको सो अदालतको िमित पाटनले गरेको फै सलासँग यो इजलास सहमत
२०७३।११।२० को आदेशलाई बदर गरी रो का हन सके न । उि लिखत आधार माणसमेतबाट
रहेको मािसक फुकुवा गन गरी पनु रावेदन अदालत ितवादीह ले बहिववाहको कसरु गरेको देिखने ।
पाटनबाट िमित २०७४।३।१ मा भएको आदेशबाट
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा यी
नेपालको संिवधानको धारा १८ ारा द िनवेदक ितवादीह उपर िमित २०६६।७।२२ मा नै जाहेरी
िवमला स यालको समानताको हक तथा धारा ३८ दरखा त परेको, जाहेरी दरखा त प रसके पिछ मा
ारा द मिहलाको हक हनन् हने देिखँदा उ ेषणको िमित २०६८।११।१७ मा ितवादी जगदीश उपा याय
आदेशले बदर गरी लिलतपरु िज ला अदालतबाट र जाहेरवाला स ब ध िव छे द भएको र सोभ दा
मानाचामल मु ामा के शव आचायको तलबको आधा अगािड नै ितवादीह जगदीश उपा याय र मेनु
रकम रो का गन गरेको िमित २०७३।८।२९ को खड् काको िबचमा िववाह भएकोमा ितवादीह लाई
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मल
ु क
ु ऐन, िवहावारीको महलको १० नं बमोिजम भएको िक.नं.४५६ को ज गामा भएको घरसमेत
सजाय गनपनमा
सो नगरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ वादीको भोगचलनमा रहेको देिखने ।
ु
िदने ठह याएको सु लिलतपरु िज ला अदालतको
ितवादी ि र नको हकमा दाबीको
फै सलालाई सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत िलखतको ज गा ा हनपु ूव नै मोहीका हैिसयतले
पाटनको िमित २०६९।१०।२८ को फै सला िमलेको तल
ु सी मालीले भोगचलन गरेको घर तल
ु सी मालीबाट
नदेिखँदा उ टी भई ितवादीह जगदीश उपा याय र भवु ने र े ले राजीनामा गरी िलएको र सो घरज गा
मेनु खड् कालाई मल
ु क
ु ऐन, िवहावारीको महलको १० भवु ने रबाट यी वादीले २०३१ सालमा नै हालैको
नं. बमोिजमको कसरु मा सोही दफाबमोिजम जनही १ बकसप गरी िलएको देिखने ।
वष कै द र .५,०००।- (पाँच हजार) ज रवाना हने ।
२०३१ सालमा नै त काल मोहीबाट हक
इजलास अिधकृत: स देश े
टुटाई िलने भवु ने रबाट पा रत गराई िलएको िलखतको
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
घरज गालाई ितवादी ि र नले िमित २०३९।१२।७
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १शभु म् । मा भएको भिनएको स ाप ाको िलखतको आधारमा
२
बालाजु २(ग) िक.नं.१ को स पूण ज गामा हक देखाई
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी यी ितवादी िव णक
ु ु मारी कुँवरलाई हालैको बकसप
ई र साद खितवडा, ०६६-CI-१०१७, बकसप ग रिदएको उि लिखत िलखत माणबाट देिखएकोले
बदर, िव णुकुमारी कुँवर िव. पूणभ
सोही आधारमा वादीले भोगचलन गरी आएको लगाउको
े
वादी पूणभि
े ले भवु ने र े बाट जालसाजी मु ामा भएको न साबाट देिखएको न.नं.४
पा रत गराई िलएको हालैदेिखको बकसप को ज गा को घर ज गाको हकमा दाबीको बकसप िलखतबाट
र ितवादी ि र नले ितवादी िव णक
ु ु मारी कुँवरलाई वादीको हक मेट्ने देिखएकोले सो हालैको बकसप को
हालैको बकसप ग रिदएको बालाजु २(ग) िक.नं.३८० िलखत कायम रहन स ने अव थाको नदेिखँदा यस
को सािबक िक.नं.१ को ज गाम येकै रहेको त य ियनै अदालतबाट िमित २०६७।१।३१ मा भएको मु ा
वादीले िनजका दाता भवु ने र े समेतको उपर दोहो याई हेन िन साको बेहोरा र ितवादीको तफबाट
दायर गरेको २०४३ सालको दे.नं.२४६ को िक ा नं. उपि थत िव ान् कानून यवसायीह को बहस
संशोधन ग रपाउँ भ ने मु ामा िमित २०४३।६।१३ मा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
भएको फै सलासमेतबाट पिु भएको देिखने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादीम येको िव णक
ु ु मारी कुँवरको जालसाजी मु ामा भएको न सा मचु ु काको न.नं.४
उ िक ा संशोधन ग रपाउँ भ ने मु ाको फै सला मा जिनएको घर ज गाको हकमा िमित २०४३।३।१२
बदर ग रपाउँ भनी दायर गरेको २०४५ सालको दे.नं. को हालैको बकसप को िलखत बदर हने ठह याई
१३६६ को मु ा िमित २०४५।८।२० मा िडसिमस काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला
फै सला भएको देिख छ । ततु मु ासँगै चलेको ियनै सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
वादीले ियनै ितवादीसमेतका उपर दायर भएको २०६६।२।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
द.ु फौ.नं.१५८/१५५९ को जालसाजी मु ाको िमिसल हने ।
संल न न सा हेदा यी ितवादी िव णक
ु ु मारी कुँवरको इजलास अिधकृत: रामु शमा
नाममा दाबीको हालैको बकसप िलखतबाट पा रत इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
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३
ग ीले अंशबापत पाएको र िक ाकाट हँदा िक.नं.
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी १६४५ कायम भएको देिख छ । सो कुरालाई ितवादी
ई र साद खितवडा, ०६७-CI-०६६९, फै सला रौउफ ग ीले अ यथा हो भनी ठोस पमा देखाउन
बदर, रौउफ महमद ग ी िव. रयासत ग ीसमेत
सके को अव थासमेत नदेिखने ।
दे.नं.२००५ को िखचोला मु ामा उि लिखत
िमलाप बाट रयासत ग ी र इसु ग ीले ा
न.नं.१५, १६, १७, १८, १९, २० को ज गाको गरेको घर ज गा लामो समयपिछ वादी िफदा ग ी भई
आकृित हेदा ततु मु ामा किपलव तु िज ला आ ना दाजभु ाइ तथा आमासमेतलाई िवप ी बनाई
अदालतको आदेशानस
ु ार िमित २०६३।८।१५ मा भई आ नो बाबतु फको हाँगाका अंिशयारह लाई ितवादी
आएको न सा मचु ु काको न.नं.१५, १६ मा जिनएको बनाई िदएको दे.नं.१०८१ को अंश मु ाको तायदातीमा
घरज गाको आकृित कृितसँग िभडेको देिखएको छ । रौउफ महमद ग ीले आ नो हकको ज गासरह
यसथ ततु मु ामा भई आएको न सा मचु ु काको फाँटवारीमा देखाई पेस गरेको र उ ज गाह मा समेत
न.नं.१५, १६ मा जिनएको ज गाको २ भागमा वादीह
अंश ला ने गरी िमित २०६०।१०।८ मा किपलव तु
इसु ग ी र रयासत ग ीको हक थािपत रहेको देिखन िज ला अदालतबाट फै सला भएको पाइने ।
आउने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट न.नं.१५,
दे.नं.२००५ को िखचोला मु ामा भएको १६ मा जिनएको पूरै ज गा ितवादी रौउफ महमद
फै सलाबाट रयासत ग ी, इसु ग ी र रौउफ ग ीको ग ीले तायदातीमा देखाई ितवादीह ले आपसमा
हक कायम भएको िववादको उ ज गाको तीन ब डा गरेको देिखएकोले वादीको हकमा असर परेको
ख डको एक ख डमा मा ितवादी रौउफ ग ीको हक हदस म किपलव तु िज ला अदालतबाट दे.नं.१०८१
थािपत भएकोमा दे.नं.१०८१ को अंश मु ामा िनजले को अंश मु ामा िमित २०६०।१०।८ मा भएको फै सला
तायदाती देखाउँदा आ नो हक ला नेजितको अथात् बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
तीन भागको एक भाग ज गा मा देखाउनु पनमा इसु २०६६।१२।१६ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
ग ी र रयासत ग ीको हक ला ने ज गा पिन देखाएको सदर हने ।
र सोसमेत ब डा ला ने गरी फै सला भएको पाइयो । इजलास अिधकृत : रामु शमा
ततु मु ाका वादीह इसु ग ी र रयासत ग ी सो क यटु र : च शेर राना
अंश मु ाको प नै नभएकोले िनजह को समेत हक इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
ला ने िववािदत ज गामा हक मेिटने गरी फै सला भएको
४
पाइने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िक.नं.१६६१ र १६४५ को ज गाको ई र साद खितवडा, ०६९-CI-०९९६, िनषेधा ा
स ब धमा हेदा, ियनै वादी ितवादीह िबच / परमादेश, के दारबहादुर अिधकारीसमेत िव. होटल
चलेको अंश मु ामा िमित २०३६।१।७ मा िमलाप एभरे इ टरनेसनल ा.िल.
हँदा िक.नं.३११ म ये ०-०-१३ ज गा रयासत
नेपालको संिवधानले स पि को हकलाई
ग ीले अंशबापत पाएकोले सो ज गा िक ाकाट मौिलक हकको पमा वीकार गरेको छ । यसका
हँदा िक.नं.१६६१ कायम भएको देिखयो । सोही अित र संिवधानमा नै बहृ र िहतका लािग यि को
िमलाप बाट िक.नं.८०४ को ०-०-७.५ ज गा इसु स पि कानूनको उिचत ि या पूरा गरी मआ
ु जा
13

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, असार - १
( ितपूित) िदई सावजिनक िहतका लािग योग भएकाले िवकास िनमाणको काय र िनजी स पि
गन स ने ावधानसमेत रहेको देिख छ । बहृ र ा त गरेबापत ितपूित िदने ि या साथसाथै पूरा
सावजिनक िहतको लािग रा यले यि को स पि गन ि थित पिन ह छ । तर कुनै सोधभना, मआ
ु जा वा
ा त गन स ने स दभमा ज गा ाि त ऐन, २०३४, ितपूित निदई सावजिनक िहत वा योजनका लािग
सावजिनक सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास ऐन, भनी यि को िनजी स पि वे छाचारी तवरबाट
२०४५ तथा उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ योग गनु संिवधान ारा द हकको भावना र मम
समेतका चिलत कानूनह को योग र पालना गन ितकूल हन जाने ।
कुरा मह वपूण र सा दिभक देिख छन् । यि को
अतः उपयु ानस
ु ारको िववेिचत आधार र
स पि रा यले ा त गदा कानूनबमोिजमको िनि त कारणबाट सरकारले कानूनी ि या पूरा गरी यि को
कायिविध अनशु रण गनपन
िनजी स पि समेत पन गरी सडक िव तारको
ु ।
कानूनको उिचत ि या (Due process काय गन पाउने भए पिन यसका लािग चिलत
of Law) पूरा गरेर रा यले यि को िनजी स पि कानूनबमोिजमको ि या पूरा गनु वा छनीय हने
सावजिनक िहतका लािग योग वा उपभोगमा याउन भएकाले सो कुराको ितकूल हने गरी भएका काम
स छ । तर कानूनबमोिजमको ि या पूरा नगरी कारबाही गनबाट िनषेध गन गरी पनु रावेदन अदालत
G.L.D. वा अ य कुनै नाममा वे छाचारी तवरबाट पाटनबाट िमित २०६९।०५।१३ मा भएको आदेश
यि को स पि क जा गनु वा अ य योजनमा मनािसब देिखँदा सदर हने ।
उपभोग गनु यायोिचत हँदनै । िववािदत बाटो िव तार इजलास अिधकृत: अशोककुमार े ी
गन लािगएको थानको ज गा G.L.D. अ तगतको क यटु र: च दनकुमार म डल
हो भनी देिखने कुनै भरपद वा िव वसनीय त यगत इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज १ शभु म् ।
आधार ततु हन आएको देिखँदैन । यस अव थामा
५
कानून ारा िनधा रत ि या अनशु रण नगरी िनजी घर मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.डा.
पखाल ज ता संरचना भ काउने र बाटो िव तार गन ी आन दमोहन भ राई, ०६७-CI-०८६१, अंश
काय गनु उिचत नदेिखने ।
दता, महे यादव िव. सूय नारायण यादवसमेत
सडक िव तार ज ता िवकास िनमाणका
ितवादीम येका सूयनारायणक प नी
स दभमा सरकारले यि को िनजी ज गालगायतका सदु ामादेवी यादवका नाउँमा रहेका िक.नं.३५०,
स पि उपभोगमा याउन स छ । तर यसो गदा ६९३, ८२, ८१, १२६, ८३ र २५८ का ७ िक ा
सोबापतको ितपूित िदनु पदछ । सावजिनक िहत ज गाह िविभ न िमितमा (२०४४ सालदेिख २०५६
र सरोकारको िवषय अथवा िवकास िनमाणको काम सालस म) पा रत रिज ेसनका िलखतबाट ा भएका
भ दैमा यि को स पि जथाभावी क जा गन देिख छन् । उ िलखतह को कै िफयतमा “धनीको
छुट हन स ै न । सामा यतयाः यि को स पि माइतीबाट िदएको दाइजोको पैयाँ बिु झिलएको” भ ने
सावजिनक उपभोगमा याउनपु ूव कानूनी रीत िविध बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । िलखतमा माइतीको
पु याएर उिचत ितपूित दान गनु पदछ । तथािप स पि बाट ख रद भएको भ ने उ लेख भएको हँदा
कितपय अव थामा िवकास िनमाणको काय रो न उ स पि आ नो िनजी भई ब डा ला नु नपन
नहने; त काल अगािड बढाउनु पन अव था आइपन भ ने ितवादी सदु ामादेवीको ितउ र िजिकर रहेको
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पाइ छ । िलखतको कै िफयतमा उ लेख भए पिन
अदालतमा याय माग गन आउने यि ले
ितवादी सदु ामादेवीले ज गा ख रद गदा ितरेको रकम सफाहात िलई आउनु पदछ । के क तो कामको
िनजको िनजी आजनको हो भ ने कुराको पु ् याई ं गन िज मेवारी िलने गरी कुन िमितमा के क तो िनवेदन
कुनै अ य माण पेस गन सके को नपाइने ।
िदएको र कुन अिधकार ा अिधकारीबाट के कुन
आ नो िनजी ब डा नला ने स पि हो भनी काम स प न गन कुन, कहाँ र के िज मेवारी िदई कसरी
मािणत गनपन
माणको भार सोको िजिकर िलने िनयु ग रएको िथयो भ नेबारे यी पनु रावेदकले प
ु
ितवादीमा नै रह छ । सदु ामादेवीको नाउँमा आएका गन सके को नपाइने ।
ज गाह राजीनामाबाट आएका र माइतीबाट िनजलाई
गाउँ िवकास सिमित ज तो जनतासँग
रकम िदएको भ ने कुनै माण पेस गन नसके को
य स पक र सरोकार रहने जन ितिनिधमूलक
अव थामा के वल िलखतमा माइतीबाट िदएको िनकायमा सशु ासन अ य त आव यक ह छ । कुनै
रकमबाट ख रद भएको भ ने उ लेख भएकै आधारमा पिन राजनीितक दलको भाव वा संर णकै आधारमा
दाइजो पेवाको स पि भ न िम ने देिखन आएन ।
मनलागी तवरबाट काम गन वा गराउन िम ने
अतः ितवादी सदु ामादेवीले दाइजोको होइन । १५ वषभ दा बढी अविधको लािग करारमा
रकमबाट ज गाह ख रद गरेको भ ने त ययु सबदु िनयिु गरेको भ ने दाबी देखादेखी अिव सनीय
माण पेस गन नसके बाट य तो ज गा सगोलको छ । गाउँ िवकास सिमितको कुनै अिधकारीले यस
स पि स झनु पन भई ब डा ला ने स पि देिखन कृितबाट कसैलाई िनयु गदमा रा यकोषको
आयो । सदु ामादेवीका नाउँको ज गा ब डा नला ने दोहन हने गरी कुनै काम भए गरेको भए पिन य तो
गरी भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित बदिनयतपूण कायलाई अदालतले समथन गन
२०६७।३।२१ को फै सला सो हदस म िमलेको देिखन स दैन । थानीय िनकाय ऐन, िनयमबाट मा
नआउने ।
स चािलत हन स छ, कानूनको प रिध नाघेर कसको
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट लहड वा वाथमा ग रएको िनणय वा िनयिु ले
ितवादी सदु ामादेवीका नाउँका ज गा ब डा नला ने वैधािनकता पाउन स दैन । िनयिु िलएको भनी दाबी
गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित िलने यि ले पिन आफै ँ ले आफूले पाएको िनयिु वा
२०६७।३।२१ मा भएको फै सला सो हदस म निमलेको गरेको करार कानूनसङ् गत छ छै न, य तो कायले
देिखँदा के ही उ टी भई सु स री िज ला अदालतको भिव यमा वैधािनकता पाउँछ वा पाउँदैन भ नेतफ होस
िमित २०६६।२।६ को फै सला सदर हने ।
पु याउनु आव यक हने ।
इजलास अिधकृत : िशवह र पौड् याल
एउटै यि लाई लामो समयस म करारमा
क यटु र : अिमरर न महजन
िनयिु गरेको भिनएको काय र कुनै कामको िज मेवारी
इित संवत् २०७५ साल जे ९ गते रोज ४ शभु म् ।
निलई एक आिथक वषमा एकै पटक तलब भु ानी
६
िलने भ ने कुरालाई चिलत कानूनस मत भ न
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी सिकँ दैन । सेवा करारमा िनयिु भएका कमचारीले
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CI-१६५४, िनषेधा ा आफूले िज मेवारी वहन गनपन,
ु काम गरेको मािणत
/ परमादेश, ब तीलाल महरा िव. नमूना गाउँ िवकास गनपन
ु र मनािसब मािफक आविधक पमा तलब
सिमितको कायालय, िकसनपुर सलाही
भ ा भु ानी िलनु िदनु पनमा एकै वषको एकै मु एउटै
15

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, असार - १
आिथक वषमा िलएको भ ने पनु रावेदक दाबी िजिकर िदएकोमा सो समयमा उ दफा ११५(६) अनस
ु ारको
वीकारयो य देिखन नआउने ।
धरौटी रकम रा नु नपन गरी कानून संशोधन भएको
अतः यी पनु रावेदकले ािविधक सहायक भनी िजिकर िलन सके कोसमेत देिखएन । आयकर
पदमा िनयिु पाएको भिनएको गाउँ िवकास सिमितको ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) मा शासक य
प रषदको
ु करको पचास ितशत रकम
् िनणय देखाउन नसके को र सो िमितमा कुनै पनु रावलोकन गदा ितनपन
िनणय नै भएको छै न भ ने गाउँ िवकास सिमितको बझ
ु ाउनु पन गरी यव था गरेको देिख छ । यथ
िलिखत जवाफ हँदा िनयिु भएको भिनएको काय नै ा.िल.ले आ त रक राज व कायालयमा शासक य
मािणत हनस ने नहँदा िनवेदनको मागबमोिजमको पनु रावलोकन गदा उ कानूनी यव थाबमोिजम
आदेश जारी गरी रहन परेन भनी रट िनवेदन खारेज धरौटी राखेको भ ने नदेिखने ।
हनाका साथै िमित २०७१।५।१५ मा जारी भएको
कायिविध कानूनले कसैको पिन हक
अ त रम आदेशसमेत खारेज हने ठह याई भएको िमित अिधकारको िसजना गन नभई कायिविधस म
२०७१।१०।२० को पनु रावेदन अदालत जनकपरु को यवि थत गन भएकोले कारबाही हँदाका बखत जनु
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कानून िव मान रहेको छ सो समय सोही कायिविध
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
कानून आकिषत ह छ । शासक य पनु रावलोकन गन
क यटु र: ेमबहादरु थापा
स ब धमा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको कानूनी
इित संवत् २०७४ साल जे २५ गते रोज ५ शभु म् । यव था सारवान् कानून नभई कायिविधस ब धी
§ यसै लगाउको ०७१-CR-१६०५, कानून भएकोमा िववाद देिखएन । २०६१।६२ मा
अवहेलना, ब तीलाल महरा िव. नमूना गाउँ आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन भई शासक य
िवकास सिमितको कायालय, िकसनपुर पनु रावलोकन गदा धरौटी रा नु नपन गरी कानूनी
सलाहीसमेत रहेको मु ामा पिन यसैअनस
यथ ा.िल.को आ.व.
ु ार यव था भएकोले
फै सला भएको छ ।
२०६१।६२ को लािग िनधारण ग रएको आयकरको
७
िवषयमा शासक य पनु रावलोकन गदा सो यव था
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी नै आकिषत ह छ भनी यथ ा.िल.ले िजिकर िलए
काशमान िसंह राउत, ०७२-RB-०४७०, आयकर पिन आ.व. २०६१।६२ को ठूला करदाता कायालयले
(०६१/६२), आन दराज ढकाल िव. सु ाके तन िम ा संशोिधत आयकरस ब धी आदेश २०६६।६।३० मा
आिथक अ यादेश २०६१ र २०६२ ले गरेको र सोउपर यथ ा.िल.ले २०६६ सालमा
शासक य पनु रावलोकन गदा धरौटी रा नु पन भनी नै शासक य पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदएको
आयकर ऐनमा भएको यव थालाई खारेज गरेको भ ने भ ने देिखँदा सो समयमा िव मान रहेको आयकर
खु न आएको पाइयो । तर पनु ः २०६१ र २०६२ ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) बमोिजमको ि या
प चात् आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) मा पूरा गनु नपन भनी या या गनु कायिविध कानूनको
भएको यव था यथावत् कायम रहेको देिखयो । यथ िस ा तिवपरीत ह छ । कारबाही हँदाका बखत
ा.िल.ले ठूला करदाता कायालयले २०६६।६।३० मा काया वयनमा नै नरहेको कानूनी यव था आकिषत
गरेको संशोिधत कर िनधारणको आदेशउपर आ त रक हने भनी राज व यायािधकरण, काठमाड बाट भएको
राज व कायालयमा पनु रावलोकनको िनवेदन फै सलालाई यायोिचत भ न निम ने ।
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अतः िववेिचत त य, िस ा त एवम् माणको भएको िमित २०७०।२।२६ को िलखतअनस
ु ार
आधारमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) को ितवादीले जाहेरवालाबाट .४,४०,०००।- िलएको
यव था आिथक अ यादेश २०६१।६२ बाट खारेज देिखँदा सोको ५०% हने हजाना .२,२०,०००।गरी धरौटी रा ने यव था नगरेकोले आ त रक राज व समेत गरी ज मा .६,६०,०००।- ितवादीबाट
िवभागको िनणय बदर गरी अब जो जे बु नपु छ बझ
ु ी जाहेरवालाले भराइपाउने ठह याएको वैदेिशक रोजगार
पनु ः यिकन िनणय गनु भनी राज व यायािधकरण, यायािधकरणको िमित २०७१।९।२० को फै सला
काठमाड बाट भएको फै सलालाई कानूनस मत मा न िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमलेन । राज व यायािधकरण, काठमाड को िमित इजलास अिधकृत: स देश े
२०६९।३।२५ को फै सला बदर भई उ टी हने ।
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।
उपरिज ार: इि दरा शमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
९
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभु म् । मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
८
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०३५८, बक रकम
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी िहनािमना म यौट, नेपाल सरकार िव. धनबहादुर
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-११३३, वैदेिशक गु ङसमेत
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. कमल रायमाझी
ितवादीह देवन साद साह र श भु साद
अिभयोग प मा .८,३३,०००।- को दाबी साहबाट नो सान भएको िबगो .१५,१६,०००।– र
िलइएको भए तापिन ितवादीले जाहेरवालालाई भ रभराउ हँदास मको याज राि य वािण य बकलाई
ग रिदएको िमित २०७०।२।२६ को िलखतअनस
ु ार भराई िदई िनजह लाई जनही .५,०००।– ज रवाना
जाहेरवालाले
ितवादी कमल रायमाझीलाई हने ठहरी स तरी िज ला अदालतबाट भएको फै सलामा
.४,४०,०००।- मा िदएको देिखँदा सोही रकमलाई िच बझ
ु ाई पनु रावेदन नगरेकोले िनजह को हकमा
िबगो मा नपु न ह छ । यसरी ितवादीलाई जाहेरवालाले के ही बोिलरहनु नपन ।
४,४०,०००।- िदएकोमा सोको ५०% हने हजाना
ितवादीह खजा ची वा िनज मातहतको
. २,२०,०००।- समेत गरी ज मा .६,६०,०००।- कमचारी रहेको भ ने देिखँदनै । िवना आधार सनु
ितवादीबाट जाहेरवालाले भराइ पाउने ठह याएको भनी िधतोमा िलएको व तु कुधातु भएकोमा ठोस
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला िमलेकै एवम् प माणबाट पिु भएको अव थामा बाहेक
देिख छ । िबगो .८,३३,०००।- पैयाँ र सोको खजा ची र जाँचक बाहेकका अ य कमचारीलाई
५०% ले हन आउने हजाना .४,१६,५००।- समेत दोषी ठहर गन िम ने देिखँदैन । माणको भार वादीमा
गरी ज मा .१२,४९,५००।- ितवादी कमल रहने हँदा व तिु न माणको आधारबाहेक बकमा
रायमाझीबाट जाहेरवाला ल मी शमालाई िदलाई भराइ कायरत अ य कमचारीह लाई दोषी ठहर गनु याियक
पाउनु पन भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको िस ा त र मा यतािवपरीत हन जा छ । ितवादीह ले
िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नसिकने ।
बकको ि याअनस
ु ार उ िधतो िलनेस ब धी कुनै
अतः िववेिचत कारण र आधारमा ितवादी कागजातमा सिहछाप गरेकै आधारमा सजाय गन िम ने
कमल रायमाझी र जाहेरवाला ल मी शमािबच नदेिखने ।
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तसथ, सु स री िज ला अदालतबाट मि प रषदक
् ो जनु िमितको िनणयमा काश
पनु रावेदक
ितवादीह
धनबहादरु गु ङ, दाहाललाई रकम िदने भनी िनणय भएको भनी िजिकर
उपे नारायण यादव, गोनु साद िसंह दनवु ार र िलइएको छ । उ िमितमा यस कारको कुनै पिन
कािल साद यादवलाई जनही .५००।– ज रवाना हने िनणय भई रकमको िनकासा भएको नदेिखँदा िनवेदकको
ठहरी भएको फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह ले मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । ततु
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन रट िनवेदन खारेज भई िमित २०६८।१२।२२ गतेको
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।१२।१५ मा अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ४ गते रोज ३ शभु म् । यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
१०
फै सला भएका छन् :
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
§ ०६८-WO-०८३६, उ ेषण, भरतमिण
टंकबहादुर मो ान, ०६८-WO-०८४०, उ ेषण
जङ् गम िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
/ परमादेश, कमल साद इटनी िव. धानम ी तथा
कायालय, िसंहदरबारसमेत
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
§ ०६८-WO-०८३७, उ ेषण, रामच
िनवेदकले िवप ी नेपाल सरकार,
पौडेल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
मि प रषदल
कायालय, िसंहदरबारसमेत
् े काश दाहाललाई सगरमाथा चढ् नको
लािग .२ करोड िदने भनी िमित २०६८।१२।३
११
मा िनणय गरेको भनी नाग रक दैिनक, अ नपूण मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पो टलगायतका स चार मा यमह बाट जानकारी टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-०२९६, उ ेषण,
पाएको भनी िजिकर िलएको देिख छ । अक अशोककुमार गु ा िव. सिचदान द सादसमेत
श दमा भ दा उ स चार मा यमह मा आएको
वग य खोभारी साहका छोराह
समाचारको हवाला िदई ततु रट िनवेदन दायर सिचदान द साद, जनादन साद र िगरधर साद तथा
गरेको देिख छ । िनवेदकले िमित २०६८।१२।३ खोभारी साहका िबच िनजको जीवनकालमै अंशब डा
मा िवप ी मि प रषद्ले उ िनणय गरेको भनी गरी छु ीिभ न भएको देिख छ । अंशब डाप ात् िनज
िजिकर िलएको भए तापिन िवप ीह ले दायर खोभारी साहको याहार सस
ु ार औषधी उपचार र
गरेको िलिखत जवाफमा यस कारको कुनै पिन मृ यपु ात् ि याकम, ा समेत आफूले गरेकोमा
िनणय र िनकासा नभएको भनी िजिकर िलएको बाजे खोभारी साहको मृ यपु ात् िनजको नाउँको
देिख छ । यस अदालतको िमित २०६८।१२।६ को स पि छोरा सिचदान द साद, जनादन सादका
आदेशबमोिजम ा हन आएको िमित २०६८।१२।३ छोरा श भु साद रौिनयार र िगरधर सादका छोरा
गतेको नेपाल सरकार, मि प रषद्को िनणयको माधव साद गु ताले नामसारी ग रपाउँ भनी मालपोत
ितिलिप हेदा यस कारको कुनै पिन िनणय भएको कायालयमा िनवेदन िदएकोमा िनवेदक अशोककुमार
देिखँदैन । यसरी रट िनवेदनमा नेपाल सरकार, गु ताले समेत िनवेदन िदएको देिख छ । उ
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िनवेदनउपर कारबाही हँदा मालपोत कायालयबाट मृ यु गोली हारबाट भएको कुरा एकआपसमा
हक र अंिशयार खु ने गरी गाउँ िवकास सिमितका िम निभड् न आएको देिख छ । आफूलाई कसरु दार
ितिनिधको रोहबरमा थलगत बझ
ु ी पेस गनु भ ने ठह याई सु अदालतबाट सव वसिहत ज मकै दको
आदेश भएको देिखने ।
सजाय हँदासमेत पनु रावेदन अदालत र यस
नामसारी ग रपाउँ भनी मालपोत कायालयमा अदालतमा पनु रावेदन नगरी फै सलामा िच बझ
ु ाई
िनवेदन िदई उ िनवेदन िवचाराधीन रहेकोले सोही बसेको देिखएबाट पिन मतृ कलाई गोली हार गन
िनवेदनबाट िनवेदकले उठाएको नको िन पण कायमा यी ितवादीको संल नता नरहेको भ ने कुरा
हने अव थासमेत रहेको पाइयो । यसरी माण िव ासलायक देिखँदैन । यस ि थितमा िमिसल संल न
बु ने ममा भएको आदेशको औिच यमा वेश गरी कागज माणबाट उ गोली हार गन कायमा यी
पनु रावेदन सनु ेको ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत ितवादीको संल नता रहेको भ ने कुरा पिु भइरहेको
माण बु ने, माणको मू याङ् कन गन गनु उिचत र देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
रटस ब धी अवधारणाका अनक
ु ू ल हने देिखँदनै । हाल महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
मालपोत कायालयमा िवचाराधीन नामसारी ग रपाउँ गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला
भ ने िनवेदनबाट यथोिचत िन पण हने नै देिख छ । साधकको रोहमा िमलेकै देिखने ।
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी नगदा िनवेदकलाई
ितवादी रोिहत (अभय) भ ने िवनयकुमार
अ यथा ग भीर अ याय पन अव थासमेत देिखएन । भज
ु ले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
तसथ रट िनवेदन खारेज हने ।
आफू बोडरमा बसी रे क गरेको, मतृ कसँग आ नो
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
कुनै रसइवी नरहेको र निसमको योजनाअनस
ु ार
क यटु र: च दनकुमार म डल
वणले गोली हानेको भनी आफू वारदात थलभ दा
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ३ गते रोज २ शभु म् । टाढै भारतको िसमानामा रहेको कुरा वीकार गरे पिन
अदालतसम को बयानमा भने कसरु मा पूण इ कार
इजलास नं. ४
रहेको देिख छ । सह ितवादी गडु ् डु (िशवा) भ ने
वणकुमार मौयले घटना थलमा पगु ेपिछ िवनोद,
१
मोद र मैले सिचवलाई पटकपटक गोली हानी ह या
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी गरी िवनोद र मोद अक बाटोबाट तथा म अक
ई र साद खितवडा, ०६८-CR-१०१४ र ०७१- बाटोबाट भारत वेश ग य । िवनोदह भागी हाले मैले
RC-००५८, कत य यान, नेपाल सरकार िव. मेरो मोटरसाइकलमा बोडरिनरबाट रोिहत र िवनयलाई
िवनयकुमार भुज र नेपाल सरकार िव. वणकुमार राखी निसमको घर गयौ भनी िवनयउपर पोल गरेको
मुराउ (मौय)
देिख छ । उ पोलको आधारमा हेदा पिन यी ितवादी
लासको छाती, िचउँडो, बायाँ गाला, हातको घटना थलमा उपि थत रहेको नभई घटना थलबाट
पाखरु ा िपठ् यमु ा एक / एक राउ ड गोली लागेको भ ने भ दा टाढा भारतको बोडरमा रहेको भ ने देिखँदा
लासजाँच कृित मचु ु कामा उ लेख भएको बेहोरा र िनजले मतृ कलाई मान कायमा सहयोग पु याएको भ ने
यी ितवादी गु ङ भ ने वणकुमार मरु ाउ (मौय) को कुरा पिु हनस ने नदेिखने ।
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानबाट मतृ कको
टाढै रहेको चारैतफ खु ला, आँपको
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बगचा भएको थानमा वारदात घिटत भएको कुरा लामो समयस म कुटिपट भएको अव था छ । उ
घटना थल कृितबाट देिख छ । य तो खल
ु ा ठाउँको पटकपटकको कुटाईको प रणाम व प मतृ कको
निजकै रही ितवादीले उ १७(२) नं.मा उि लिखत मृ यु भएको देिखँदा ितवादी य रिव र गोपालकै
िकिसमबाट घेरा िदने, बाटो ग डा छे ने वा भा न कुटिपटबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा िमिसल संल न
उ कन नपाउनेसमेतका काय गरेको भ ने कुरा िमिसल कागज माणबाट िनिववाद पिु हनआयो । यी दईु
संल न कागज माणबाट खि बर हन सके को देिखँदनै । ितवादीको उ काय यानस ब धीको महलको १३
िनजउपरको अिभयोग दाबी शङ् कारिहत तवरबाट वादी (३) नं. मा विणत कानूनी यव थाको प रिधिभ कै
प ले मािणत गन नसके को अव थामा िनजउपरको देिखँदा ितवादीह रिव र गोपाललाई सोही नं.
जाहेरी र सह ितवादीको पोलकै आधारमा मा कत य बमोिजम सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
यान ज तो फौजदारी अपराधमा कसरु दार कायम फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा िमलेकै देिखने ।
गरी सजाय गन मनािसब नदेिखँदा िनजलाई अिभयोग
मतृ कले ितवादीह गोपालक बिहनी र
दाबीबाट सफाइ िदने पनु रावेदन अदालत बटु वलको रिव क प नीउपर जबरज ती करणीज तो जघ य
फै सला िमलेकै देिखने ।
कसरु गरेको देिख छ । यी ितवादीह ले आफै ँ मा
तसथ उि लिखत आधार माणबाट नभई गाउँ समाज गहु ारेकोले योजनाब िकिसमले
ितवादी गडु ् डु (िशवा) भ ने वणकुमार मरु ाउ (मौय) मतृ कको ह याको िनयत िलएको देिखँदनै । िबनु
लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. राईबाहेक अ मिहलाह सँग पिन यौन दु यवहार
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन र ितवादी रोिहत तथा लटु िपट आिद गरेको भ ने कुरा मतृ कले
(अभय) भ ने िवनयकुमार भज
ु लाई आरोिपत कसरु बाट वीकार गरेको र पीिडत ितवादी िबनु राईलाई मतृ क
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित देखाउँदा िबनु राईले हो भनेको समयमा त कालै
२०६८।७।२८ मा भएको फै सला ितवादी गडु ् डु कुटिपट भएबाहेक अ समयमा कुटिपट भएको भ ने
(िशवा) भ ने वणकुमार मरु ाउ (मौय) को हकमा देिखँदनै । मावली हजरु बबु ाको घरबाट कागज गरी
साधकको रोहमा तथा ितवादी रोिहत (अभय) भ ने बझ
ु ी याएको देिखएको हँदा मतृ कलाई अिधकार
िवनयकुमार भज
ा िनकायसम बझ
ु को हकमा पनु रावेदनको रोहमा िमलेकै
ु ाउने िनयत रहेको भ ने नै
देिखँदा सदर हने ।
देिखने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
घटना घट् दाको त कालीन प रि थित
इित संवत् २०७४ साल जे १४ गते रोज १ शभु म् । हेदा कुटिपट भएपिन मतृ क मरी नै हालोस् भ ने
२
ितवादीह को प चाहना नभई निसहतस म िदन
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी खोजेको र उपचारमा समेत सहयोग गरी मतृ कलाई
ई र साद खितवडा, ०६८-CR-१०३८, कत य बचाउने कोिसस भएको देिख छ । यसको अित र
यान, नेपाल सरकार िव. ीमती िवनु राईसमेत
वारदात छ नका लािग फरार भएको नभई कसरु
बैनी र ीमतीउपर घिटत घिृ णत अपराधका कािसत हनअ
ु गावै वे छाले यावत् कुरा वीकार गरी
कारण अ य त आ ोिशत ितवादीह ले मतृ कलाई याियक ि यामा सहयोग पु याएको समेत देिखँदा
सामा य कुटिपट नगरी ग भीर कृितकै कुटिपट गरेको ितवादी य रिव राई र गोपाल राईलाई मल
ु क
ु
कुरा िव ासलायक नै देिख छ । मतृ कउपर पटकपटक ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
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ज मकै द गदा चक पन जाने भई यी ितवादीह लाई मतृ कको मृ यु भएको भ ने अिभयोग दाबी रहेकोमा यी
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कै द वष ६(छ) गदा ऐनको ितवादीह ले मतृ कलाई कुटेको कारणबाट मतृ कको
मकसद पूरा हने देिखएकोले पनु रावेदन अदालतबाट मृ यु भएको हो भ ने िमिसल संल न माणबाट पिु हन
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष ६(छ) हने भनी य
सके को छै न । ितवादी य गोपाल राई र रिव राईले
रायसमेत मनािसब नै देिखन आउने ।
समेत आफूह ले हार गरेको चोटका कारणबाट
ितवादी य रिव र गोपालले हामीह ले मतृ कको मृ यु भएको भनी बयान गरेको आधारबाट
मतृ कलाई बल योग गदन भनी अ य ितवादीह सँग पिन यी ितवादीह को कुटाइको कारणबाट मतृ कको
सहमित भई यी ितवादीह िवनु राईसमेत गाउँलेको मृ यु भएको नभई ितवादीह रिव र गोपालकै
नाताले मतृ कलाई प न गएकोमा ितवादी रिव क कुटाइको कारणबाट मा मतृ कको मृ यु भएको कुरा
प नी र ितवादी गोपालक बैनी िव को जघ य पिु भई िनजह लाई कसरु दार कायम गरी सजाय
कसरु बाट अचानक उ िे जत भई ितवादी य भएको अव था छ । कत य यानज तो फौजदारी
रिव र गोपालले सहमित िव मतृ कलाई अ य अपराधमा ितवादीह उपरको कसरु शङ् कारिहत
ितवादीह को उपि थितमा कुटिपट गरेको बाहेक तवरबाट वादी प ले िनिववाद पिु गराउन स नपु न
अ कुरालाई वादीले मािणत गन नसके कोले ह छ तर ततु मु ामा यी ितवादीह कै चोट
मतृ कको यान िलने वा िनजलाई सांघाितक घा चोट हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने मािथ िववेिचत
पु याउने सबै ितवादीको साझा िनयत र काय अथात् आधार माणबाट पिु हन नसके को अव थामा के वल
(means Rea and Acts Rea) को अभाव देिखँदा घटना वारदातमा उपि थितस म रहेको देिखएकै
कसरु थािपत हने अव था नदेिखने ।
आधारमा कसरु दार कायम गरी सजाय ग रपाउँ भ ने
फौजदारी यायमा ितवादीको ग ती वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर चिलत
(fault) र सोको प रणाम (Result) िबच स ब ध फौजदारी याय िस ा तसमेतका आधारमा मनािसब
(Connection) देिखनु पछ । फौजदारी कसरु मा देिखन नआउने ।
कसरु दार कायम गन ितवादीह को िनयत िनिववाद
तसथ ितवादीह रिव राई र गोपाल
तवरबाट मािणत हनपु न भ ने फौजदारी कानूनको राईलाई सफाइ िदएको सु भोजपरु िज ला
मूलभूत िस ा त नै हो । मतृ कलाई एउटा योजनको अदालतको िमित २०६७।१।२९ फै सला के ही उ टी
लािग भनी याउन गएका ितवादीह समेतले हातमा भई ितवादीह रिव राई र गोपाल राईलाई मल
ु क
ु
डोरीले बाँधेर मतृ कलाई याउन सहयोग गरेकै भएपिन ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सो कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा मािणत ज मकै द गरी ऐ. ऐनको अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कै द
हँदनै । यी ितवादीह को िनयत मतृ कलाई मान नभई वष ६ (छ) हने भनी य राय एवम् तीबाहेकका अ
अिधकार ा अिधकारीसम बझ
ु ाउने रहेको कुरा ितवादीह िवनु राई, िनरकुमार शा य, बाबरु ाम
िनजलाई बिु झिलएको कागजबाट पिु हने ।
शा य, िवण तामाङ, िमलान भ ने िमलन राई,
मतृ कलाई हातमा डोरीले बाँधी याएको खड् गबहादरु गु ङ, न दराज राई, योगराज लइु टँ ेल,
भनेपिन डोरीले बाँधेकै कारणबाट मतृ क मरेको वा चि डका भनेक कुमारी लइु टँ ेल, जरु णिसंह राई,
यसबाट वारदातमा सहयोग पगु ेको भ ने अिभयोग सख
ु राज राई, िदवीराज राई, समराज राई र सवु ास
दाबी नभई सबै ितवादीह को सामूिहक कुटाईबाट राईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई भएको
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पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०६८।८।१२ यी ितवादीले देखाउन सके कोसमेत पाइएन । तसथ यी
को फै सला ितवादीह रिव राई र गोपाल राईको पनु रावेदक ितवादीले आरोिपत कसरु अपराध गरेको
हकमा साधकको रोहमा तथा अ य ितवादीह को पिु हन आएको देिखँदा अिभयोग मागदाबीअनस
ु ारको
हकमा पनु रावेदनको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने । कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
क यटु र: च ा ितम सेना
अत: यसमा पनु रावेदक ितवादीले वष १३
इित संवत् २०७४ साल जेठ १४ गते रोज १ शभु म् । क लाटी तथा सु त मनि थित भएक नाबािलकालाई
३
जबरज ती करणी गरेको देिखएकोले िनज ितवादीलाई
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. को
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-१६१९, जबरज ती कसरु मा सोही ऐनको दफा ३(२) र ३क नं. बमोिजम
करणी, िसताराम चौधरी िव. नेपाल सरकार
मश: ८ (आठ) वष र थप ५ (पाँच) वषसमेत गरी
जबरज ती करणीको अपराध हनका लािग १३ (ते ) वष कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
ीको योिनिभ पु ष जानेि य पूण पमा वेश िवराटनगरबाट िमित २०७०।२।९ मा भएको फै सला
भएकै हनपु न, ीको क याजाली याितएकै हनपु न, िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पु ष वीय योिनमा खलन भई योिनको वरपर वीय वा इजलास अिधकृत: िहरा माया अवाल
सोको दाग देिखनै पन भ ने अिनवायता नहने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
वा य परी णको रप टले Hymen torn इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
भएको भनी ितवेदन पेस गरेको र सो कुरालाई समथन
हने गरी पीिडतक िददी रिवना चौधरीले पीिडत ए
इजलास नं. ५
कुमारी (प रवितत नाम) शारी रक पमा िहँड्डुल गन
असहज मानेको देखी के भएको भनी सोधपछ
१
ु गदा
के ही नभनेकोले िमित २०६८।२।२३ मा जबरज ती मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
िनजको कपडा खोली हेदा योिन सिु नएको देखेर फकाई खडका, ०७१-CR-०७१६, न कली माणप पेस
फु याई सोधपछ
ु गदा िनजले िमित २०६८।१।३० गरी ाचार गरेको, ितलक साद साह िव. नेपाल
मा सीताराम चौधरीले घरमा खे नको लािग भनी सरकार
जबरज ती प े र लगी जबरज ती करणी गरेको भनी
पनु रावेदक ितवादीले आ नो यि गत
बताएको भनी मौकामा कागज गरी िदएको बयानबाट िववरण फायलमा पेस गरेको िबहार इ टरिमिडयट
समेत पिु हन आउँछ । वा य जाँच गन िवशेष एजक
ु े सन काउि सल पटनाबाट सन् १९९३ मा
डा टरले अदालतमा आई बकप गदा करणीको इ टरिमिडयट उ ीण गरेको भिनएको रोल कोड
वारदात नभएको भने तापिन सो कुरा माणबाट पिु हन ५५२ माङ् क १०११२ को शैि क यो यताको
सके को छै न । यिद पीिडतले ितवादीउपर झु ा आरोप माणप अनस
ु धानको ममा अि तयार दु पयोग
लगाएको भए आरोप लगाउनु पन कुनै कारको कारण अनस
ु धान आयोगबाट उ च मा यिमक प रषद्
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सानोिठमीमाफत जाँ न पठाउँदा “सिमितले अिभलेख भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
के अनस
ु ार Code ५५२ मे माङ् क १०१११ तक इजलास अिधकृत: गीता े
है । ततु अङ् कप गलत है” भनी िबहार इ टरिमिडयट इित संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभु म् ।
एजक
२
ु े सन काउि सल पटनाबाट लेखी आएको
देिख छ । उ लेखी आएको बेहोरालाई पनु रावेदक मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ितवादीले अनस
ु धानको ममा सनाखत बयानसमेत िव भर साद े , ०७१-CI-१५२५, उ ेषण
ग रिदएको देिखयो । पनु रावेदक ितवादीले िववािदत / परमादेश, सोवरनी भ डारी िव. भूिमसुधार तथा
माणप ा गरेको भिनएको िबहार इ टरिमिडयट यव था म ालय, िसंहदरबारसमेत
एजक
पनु रावेदक िनवेदकले यसै िववादको
ु े सन काउि सल पटनाबाट नै िनजले पेस
गरेको माणप गलत हो भनी लेखी आएको र उ
िन पणका िनिम
कानूनबमोिजम साधारण
लेिखएको बेहोरालाई िनजले अ यथा भनी मािणत अिधकार े को योग गन पाउने अिधकारबाट
गन सके कोसमेत नदेिखने ।
वि चत हनु परेको नदेिखएको र सोही साधारण
सािधकार िनकायबाट पनु रावेदक ितवादीले अिधकार े बाट िववादको िन पणको लािग सु
पेस गरेको िववािदत शैि क यो यताको माणप पनु ः मालपोत कायालय दाङमा िदएको िनवेदनमा उ
माणीकरण भई िनजले पेस गरेको माणप मा उ लेख कायालयबाट भएको िनणयउपर िच नबझ
ु ेकोमा
भएको रोल नं.१०११२ अिभलेख नभएको भनी लेखी पनु रावेदन अदालत तुलसीपरु मा पनु रावेदन गरी
आएको बेहोरालाई िव सनीय माणको पमा िलनपु न उ अदालतबाट भएको फै सलामा िच नबझ
ु ी यस
ह छ । यस अव थामा पनु रावेदक ितवादीले पेस अदालतमा मु ा दोहो याई हेरी िदने गरी अनमु ित
गरेको िववािदत शैि क यो यताको माणप स कली ा गरेको देिखएकोले यी पनु रावेदक िनवेिदकाले
हो भ दैमा य तो शङ् का पद माणप लाई सही स े यसै िवषयमा साधारण अिधकार े को योग
हो भ न िमलेन । साथै सािधकार िनकायबाट िववािदत गरी तहतहबाट िनणय भइरहेको प र े यमा रट
माणप पनु ः परी ण भई आएको देिखँदा अदालतको िनवेिदकाले असाधारण अिधकार े को योगको माग
आदेशबमोिजम उ माणप पनु ः परी ण ग रएन गरी सु पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु मा दायर गरेको
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर तथा
ततु रट िनवेदनबाट उ िववादको िन पण गनपन
ु
बहस बदुँ ासँग सहमत हन नसिकने ।
अव था िव मान रहेको नदेिखएकोले ततु रट
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट िनवेदनउपर िवचार ग ररहनु परेन भनी रट िनवेदन
पनु रावेदक ितवादीले झु ा शैि क यो यताको खारेज हने भनी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट
माणप पेस गरेकोमा
ाचार िनवारण ऐन, िमित २०७१।११।१३ मा भएको आदेश िमलेकै
२०१७ को दफा १२ को कसरु गरेको ठह याई िनज देिखन आएकोले पनु रावेदक िनवेिदकाको पनु रावेदन
ितवादीलाई ऐ.ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
.५००।– (पाँच सय) ज रवाना हने ठहर गरी िवशेष
अतः िनवेिदकाले माग गरेको उपचार
अदालत काठमाड बाट िमित २०७०।१२।३० मा पनु रावेदनको रोहमा दता हने िनणय बदर मु ाबाट
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िनकास हने नै हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहर गदा, िनज िचनीदेवी शा यलाई Acute reaction to
गरेको सु पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित stress with Depressive Acute reaction to
२०७१।११।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा stress with Depressive mood मा रहेको हँदा
सदर हने ।
उपचारमा उनलाई amitriptyline-50 mg per day
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
िदइएको िथयो, यसपिछ उहाँको उपचार िभ नािभ नै
क यटु र: मि जता ढुंगाना
पमा भएको िथयो । दो ो पटक िमित २०५२।४।१५
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभु म् । मा यसैगरी िमित २०५२।११।८, २०५२।९।३,
३
२०५२।१०।४ यसप चात् लामो समयपिछ िमित
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी २०५७।१२।२६ मा आउनु हँदा Impramine र
ई र साद खितवडा, ०६७-CI-१२०७, िलखत Lorazepam भ ने िदएको िथयो । रेकडअनस
ु ार
दता बदर दता, दानकाजी शा य िव. ेम योित शा य िचिनदेवी moderate खालको Depressive
घर र ज गाको स पि रहेकोमा घर नदेखाई illness रहेको यि भ ने बेहोरा लेखाई िदएबाट
ज गा मा िलखत ग रिदएको छ भने घर िलखतमा िनज िचिनदेवी शा य Depresive illness बाट त
देखाइएको र खल
ु ाएको छै न । ज गा हा.ब. ग रिदएकै िबरामी भएक मा कुनै शङ् का नरहने ।
िदन अक िलखत बनाई सो घरमा बिसरहेक िचिनदेवी
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२४ नं. मा कुनै िकिसमको
शा य बाचु जेल घरमा बिसरा न पाउने, ब न निदए रोगले होस ठेगानामा नभएका वा बौलाएका
कानूनबमोिजम गनु भनी दानकाजी शा यबाट कागज मािनससमेतको कागज िलनु वा गराउनु पदा उसको
गरेको पाइ छ । िचिनदेवी शा यले आ नो राजीखस
ु ीले संर क वा हकवाला नराखी कुनै कागज िलनु गराउनु
ज गा हा.ब. ग रिदएको भए िकन घरको कुरा सो हा.ब. हँदैन, गरे बदर ह छ भ ने ावधान रहेकोमा, ितवादी
को िलखतमा उठाइएन र अक छु ै िलखत गनु प यो दानकाजी शा यले िचिनदेवी शा यबाट हा.ब. गरी
भ ने स ब धमा िनज पनु रावेदक ितवादीले प र िलँदा िचिनदेवी शा यक संर क िनजका सौतेनी
आधारयु माण खल
छोरालाई सा ी नराखी हा.ब. गरेको कानूनस मत
ु ाउन सके को नपाइने ।
िमित २०५८।४।२५ मा िश ण अ पतालको नदेिखने ।
च.नं.१६४ को प मा िचिनदेवी शा यले यस
तसथ सु
का ेपला चोक िज ला
अ पतालको मानिसक ओ.िप.िड. नं.११४४८/०५४ अदालतबाट िमित २०५६।११।११ मा भएको हा.ब.
Psy No.६८५१०५२ बाट िनजले िनयिमत पमा को िलखत बदर हने ठह याई भएको फै सला सदर
मानिसक रोग िवशेष ह बाट उपचार पाइराखेक हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
िछन् । हाल िनजले िड ेसन (Depressive २०६६।७।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
episode) को लािग इिम ािमन (Imipramine) हने ।
च क खाइराखेको भ ने बेहोरा उ लेख गरेको इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
पाइ छ भने सोही अ पतालको िचिक सक िवशेष क यटु र: मि जता ढुंगाना
ी महे कुमार नेपालले अदालतमा आई बकप इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।
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यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार (एक लाख) बिु झिलएको भरपाई कागजमा मैत
फै सला भएका छन्:
गु ङ नामस म उ लेख भई सो भरपाइमा ितवादी
§ ०६७-CI-१२०५, िलखत दता बदर, िजतबहादरु को सिहछाप गरेको देिख छ । यस
दानकाजी शा य िव. िवजय शा य
अव थामा आरोिपत कसरु मा यथ ितवादी
§ ०६७-CI-१२०६, िलखत दता बदर दता, मैतबहादरु गु ङको संल नता रहेभएको नदेिखने ।
दानकाजी शा य िव. ेम योित शा य
तसथ, उि लिखत आधार माणबाट यथ
४
ितवादीह तल
ु साद आचाय र मैतबहादरु गु ङले
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी अिभयोग माग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु बाट सफाइ
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-१३८५, वैदेिशक पाउने ठह याएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. मैतबहादुर िमित २०७१।२।४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
गु ङसमेत
हने ।
जाहेरवाला िदलबहादरु रानाले वैदेिशक इजलास अिधकृत : गीता े ठ
रोजगार िवभाग काठमाड मा िमित २०६९।१।६ मा इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
िदएको जाहेरी दरखा तमा समेत ितवादी तल
५
ु साद
आचायको नाम कही ँकतै उ लेख भएको पाइँदैन भने मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िनज जाहेरवालाले अदालतमा आई गरेको बकप मा काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००८५, कत य
समेत िनज ितवादी तल
ु सादबाट यो य ता काय भए यान, नेपाल सरकार िव. िबनु ब नेत
गरेको भनी लेखाउन सके को पाइँदैन । साथै वादीले
आफूसँगै सतु ेको ६ मिहनाको नाबालक छोरा
िनज ितवादीको आरोिपत कसरु का स ब धमा यो िवकास ब नेतलाई मकै बारीमा खा डो खनी पु रएको
य तो संल नता िथयो भनी िजिकर िलन सके कोसमेत अव थामा भे एको देिखएको र मतृ क िवकास
देिखएन । यस अव थामा िनज यथ ितवादी ब नेतको दवु ै कानबाट रगत बगेको, दवु ै कानमािथ
तल
ु साद आचायको आरोिपत कसरु मा संल नता रहे िनलो डामह र टाउकोको िबच तथा कानमािथ चोट
भएको मा न निम ने ।
रहेको भ नेसमेत बेहोराको मौकामा भएको लास जाँच
जाहेरवाला िदलबहादरु ले अदालतमा आई मचु ु काबाट देिखएको छ भने मतृ कको शव परी ण
बकप गदा मैले िजतबहादरु लाई .१,००,०००।- ितवेदनमा Cause of death is undetermined
(एक लाख) बझ
ु ाएको हँ, रकम बझ
ु ी ग रिदएको स कल due to advanced state of decomposition,
िलखत मैले पेस गरेको छु । िमित २०६८।८।२५ को however viscera are kept to rule out
कागजमा सिहछाप कसकसको गराए थाहा भएन poisoning भ नेसमेत बेहोरा उ लेख भएको देिखएको
भनी ितवादी िजतबहादरु गु ङले यायािधकरणमा र िवकास ब नेत हराई खोजतलास गन ममा
मैतबहादरु ले रकम बझ
ु ेको भनी गरेको बयान बेहोरा िमित २०७२।०२।१६ गते अ दाजी ९:०० बजेको
झु ो हो भनी बकप ग रिदएको पाइ छ । िमित समयमा िनजकै घरअगािडको मकै बारीमा खा टो
२०६८।८।२५ को जाहेरवालाबाट .१,००,०००।- खनी गाडेको अव थामा मतृ क लास फे ला परेको
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हँदा िवकास ब नेतलाई िबनु ब नेतले नै मारेको भनी
६
िकटानी जाहेरी िदने जाहेरवाला एवम् मौकामा भएको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
व तिु थित मचु ु कामा रहेका तल
ु बहादरु ब नेत र पु षो म भ डारी, ०७०-CI-०८०१, िलखत दता
घटना थल मचु ु कामा रहेका होमबहादरु थापासमेतका बदर दता, ीमती भारती जोशी िव. िकरण जोशीसमेत
यि ह ले सु अदालतसम उपि थत भई
िववािदत दाबीको स पि मा मैयानानी
ग रिदएको बकप समेतबाट मतृ क नाबालक िवकास जोशीले दायर गरेको मु ामा िनजको एकलौटी हक
ब नेतलाई ियनै ितवादी िवनु ब नेतले ढुङ्गाले कायम हने भनी यस अदालतको फुल बे चबाट िमित
हानी, कत य गरी मारी, खा डो खनी परु क
े ो देिखएको २०४३।१०।१५ मा फै सला भएकोमा िनज मैयानानी
हँदा िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु जोशी िनःस तान मृ यु भएप ात् िनजको हक थािपत
गरेको देिखन आएकोले िनज ितवादी िवनु ब नेतलाई हने उ स पि ह मा िनजको मु ा सकार गन यी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. पनु रावेदक वादी भारती जोशी र ितवादी पु षो म
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको सु लालक आमा सानबु ाबा जोशीको संयु नामसारी
उदयपरु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन हने भनी यसै अदालतबाट िमित २०६३।८।८ मा
गरी उ च अदालत िवराटनगर अ थायी इजलास, भएको उ फै सला अि तम भई बसेको देिखएकोले
ओखलढुङ्गाबाट िमित २०७३।४।१४ मा भएको यस अदालतबाट सोही िमित २०६३।८।८ मा
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले सदर हने ।
भएको फै सलाका आधारमा ततु मु ाको दाबीको
आफै ँ ले ज माएको छोरालाई ६ मिहनास म िलखतअ तगतको स पि मा िनज मैयानानीको
पालनपोषण गरी हकाएक यी ितवादी िनज मतृ कको मृ यपु ात् िनजको हकको स पि मा मु ा सकार गन
आमा रहेको देिखएको र िनजको उमेर १८ वष मा यी पनु रावेदक वादी भारती जोशीको आधा हक मा
देिखएको छ । यी ितवादी वयम्ले कुनै पूवयोजना वा थािपत हने अव था रहेको देिखने ।
तयारी नै नगरी आफै ँ सगँ सिु तरहेको िनद ष छोरालाई
िनज मैयानानी जोशी जीिवत छँदाको
कुनै पिन आमाले मान सि लन् भनी अनमु ान गनसमेत अव थामा िनजको एकलौटी हक थािपत भएको
किठन हन जाने ह छ । यी ितवादीले उ अपराध सो स पितमा िनजको मृ यपु ात् ततु मु ामा
गरेको वा तिवक त यलाई वीकार गरी याियक िनजको म.ु स.गन यी पनु रावेदक वादी भारती जोशीको
कायमा सहयोग पु याएको र मतृ कलाई पूवयोजना वा आधा मा हक हन आउने अव था िव मान रहेको
तयारीसमेत नगरी कत य गरेको देिखँदा यी ितवादी देिखएकोले दाबीको िलखतअ तगतको ज गामा आधा
िवनु ब नेतलाई १०(दश) वष मा कै द सजाय गदा पिन मा िलखत बदर गनपनमा
स पूण िलखत नै बदर गरी
ु
यायको म सद पूरा हने नै देिखँदा िनज ितवादीलाई सो िलखतअ तगतको स पूण ज गा यी पनु रावेदक
१०(दश) वष कै द सजाय हने ।
वादीको म.ु स.गन भारती जोशीका नाउँमा दता हने भनी
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
सु सलाही िज ला अदालतबाट िमित २०६७।३।१६
क यटु र: अिभषेककुमार राय
मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखएको हँदा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् । सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको सो फै सला
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के ही उ टी गरी िफराद दाबीको िलखतम येको
ीमती भारती जोशी िव. सानुबाबा
आधा िलखतस म बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
जोशीसमेत
जनकपरु बाट िमित २०६९।१२।२६ मा भएको फै सला
§ ०७०-CI-०८०७, रो का बाली िबगो,
िमलेकै देिखन आएकोले सु िफराद दाबीबमोिजम नै
ीमती भारती जोशी िव. सानुबाबा
स पूण िलखत बदर हनपु न भ ने यी पनु रावेदक वादीको
जोशीसमेत
ततु पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
७
तसथ, ततु मु ामा सु सलाही िज ला मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अदालतबाट िमित २०६७।०३।१६ मा भएको फै सला पु षो म भ डारी, ०७०-CI-१००६, ब डा
के ही उ टी गरी िफराद दाबीको िलखतम येको मचु ु का बदर दा.खा. दता ग रपाऊँ, टोपबहादुर घत
आधा िलखतस म बदर हने भनी पनु रावेदन अदालत े ी िव. सुिम ा घत े ी
जनकपरु बाट िमित २०६९।१२।२६ मा भएको फै सला
िमित २०६३।११।२२ मा भएको ब डा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मचु ु काबाट यी यथ वादीको भोगचलन रहने
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
भिनएको उ िक.नं.३७० को ज गासमेत यी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
पनु रावेदक ितवादीह ले किपलव तु िज ला
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् । अदालतबाट िमित २०६४।५।८ मा आपसमा ब डा
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार छुट्याई िलएको उ ब डा मचु ु कामा यी यथ
फै सला भएका छन्:
वादीको उपि थितसिहतको िनजको म जरु ी वीकृित
§ ०७०-CI-०७७२, रो का बाली िबगो, रहेको भ नेसमेत कही ँकतैबाट देिखन आएको नपाइने ।
ीमती भारती जोशी िव. ल मीलाल हाडा
िमित २०६३।११।२२ मा भएको ब डा
§ ०७०-CI-०७७३, िलखत दता बदर दता, मचु ु का उ लेख ग रएबमोिजम गु मी िज लाअ तगत
ीमती भारती जोशी िव. िकरण जोशी
रहेका स पूण ज गा जिमन ीस पि मा नरम करम
§ ०७०-CI-०७७४, िलखत दता बदर दता, िमलाई गोलासमेत हाली ब डा छुट्याउने काय भई उ
ीमती भारती जोशी िव. िकरण जोशीसमेत ब डा मचु ु कामा ियनै यथ वादीका पित दलबहादरु
§ ०७०-CI-०८०२, दता बदर दता, ीमती घत े ीको नाममा रहेको किपलव तु िज ला, गजहेडा
भारती जोशी िव. िकरण जोशी
गा.िव.स. वडा नं. ९ख.को िक.नं.३७० र ३७४ का २
§ ०७०-CI-०८०३, िलखत दता बदर दता, िक ा ज गाम ये िक.नं.३७० को ज गामा यी यथ
ीमती भारती जोशी िव. िकरण जोशीसमेत वादी सिु म ा घत े ीको नाममा एकलौटी कायम हने
§ ०७०-CI-०८०४, िलखत दता बदर दता, र िक.नं. ३७४ को ज गामा यी पनु रावेदक ितवादी
ीमती भारती जोशी िव. िकरण जोशीसमेत । कृ णबहादरु , ितवादी टोपबहादरु र ानबहादरु को
§ ०७०-CI-०८०५, िलखत दता बदर दता, भाग कायम हने गरी िनजह ले बराबरका दरले ब डा
ीमती भारती जोशी िव. िकरण जोशीसमेत छुट्याउने गरी िमित २०६३।११।२२ मा ग रएको
§ ०७०-CI-०८०६, रो का बाली िबगो, ब डा मचु ु कालाई कही ँकतैबाट चनु ौती िदइएको
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नदेिखएकोले उ ब डा मचु ु का हालस म अि त वमा सु गु मी िज ला अदालतको िमित २०६८।८।८
रिहरहेको देिखने ।
को फै सला उ टी भई सो अदालतको िमित
सु गु मी िज ला अदालतबाट उ अंश २०६३।११।२२ मा भएको ब डा मचु ु कामा यथ
मु ामा िमित २०६१।३।२८मा फै सला भई सोही वादीको एकलौटी कायम भएको िक.नं.३७० को
अदालतबाट ियनै वादी ितवादीह को उपि थितमा ज गाबाट यी पनु रावेदक ितवादीह ले ब डा
िमित २०६३।११।२२ ब डा छुट्याउने काय गु मी छुट्याउने गरी किपलव तु िज ला अदालतबाट
िज ला अदालतबाट स प न हँदाका अव थामा भएको िमित २०६४।५।८ को ब डा मचु ु का र िमित
सोही िमितमा तयार ग रएको उ ब डा मचु ु कामा २०६४।५।१० को तामेली आदेशपचा र सोबाट
उ लेख ग रएबमोिजम किपलव तु िज लाअ तगत ितवादीह कृ णबहादरु घत े ी र टोपबहादरु
रहेको ज गाह म येको िक.न.३७४ को ज गामा घत े ीका नाउँमा िक.का. भई कायम भएको िक.नं.
मा अंश भाग कायम रहेका यि ह का िबचमा ८४७ र ८४६ को े तासमेत बदर हने गरी पनु रावेदन
मा ब डा छुट्याउने काय बाँक रहेको देिखएकोमा अदालत बटु वलबाट िमित २०६९।११।२२ मा भएको
सोही ब डा छुट्याउने कामको लािग मा किपलव तु फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िज ला अदालत पठाएकोमा यी यथ वादी सिु म ा इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
घत े ीको एकलौटी भागको उ िक.नं.३७० क यटु र: अिभषेककुमार राय
को ज गाबाट यी यथ वादीको अनपु ि थितमा इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् ।
नै आपसमा ब डा छुट्याएको देिखन आएकोले
८
य तो ब डा मचु ु का कायम रिहरहन स ने अव था मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
नरहेको हँदा किपलव तु िज ला अदालतबाट िमित ड बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०६२२, िलखत दता
२०६४।५।८ मा भएको सो ब डा मचु ु का र िमित बदर दता कायम, वथीदेवी था िव. अिभनारायण
२०६४।५।१० मा भएको तामेली आदेश र सोबाट चौधरी
ितवादीह कृ णबहादरु घत े ी र टोपबहादरु
हजरु बबु ा अकलक
ु ो काजि या आफूले
घत े ीका नाउँमा िक ा काट भई कायम भएको गरेको भ ने वादी दाबीलाई ितवादीले अ यथा
िक.नं. ८४७ र ८४६ को े तासमेत बदर गनपनमा
भ न नसके को र ितवादी िततरादेवीले घर यवहार
ु
वादी दाबी पु न नस ने भनी सु गु मी िज ला गनका लािग दाबीको ज गा िब गरेको भ ने िजिकर
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नदेिखएकोले व तिु न माण पेस गरी पिु गन सके को िमिसल
सो फै सला उ टी गरी उ दाबीको ज गा यथ संल न कागजातबाट पाइँदनै । दाबीको ज गा के ,
वादीका नाममा दतासमेत हने भनी पनु रावेदन अदालत क तो ोतबाट ा त भएको हो सो कुरा ितवादीले
बटु वलबाट िमित २०६९।११।२२ मा भएको फै सला देखाउन सके को देिखँदनै । य तो अव थामा के वल
िमलेकै देिखन आएको हँदा यी पनु रावेदक ितवादीको ितवादीको मौिखक भनाइलाई मा आधार मानी
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
दाबीको ज गा ितवादी िततरादेवीको िनजी आजनको
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट भई अ य सगोलका अंिशयारको हक नला ने भनी भ न
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यायोिचत हने नदेिखने ।
सु यादै गज
ु ारी बसेको देिख छ भने पनु रावेदक
वादी र ितवादी िततरादेवी एकासगोलका ितवादी रामिवलास गनगाईले िपताका पालाको
अंिशयार भई दाबीको ज गा वादीसमेतलाई अंश परु ानो यवहार िमलाउनका लािग यामनारायणबाट
भाग ला ने कृितको देिखएको, य तो स पि हक ह ता तरण ग रिलएको भनी िजिकर िलएकोमा
राजीनामाबाट हक ह ता तरण गदा मल
ु क
ु ऐन, िनजले ा त गरेको उ बकसप िलखतमा “मेरो
लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजम वादीको सहमित गाउँले दाजल
ु े मलाई रझाएबापत हा.ब. ग रिदएँ” भ ने
वा म जरु ी िलएको नदेिखँदासमेत दाबीको राजीनामा बेहोराको कै िफयत उ लेख भएपिन िनज ितवादीले
िलखत यथावत् कायम रहन नस ने भएकोले िजिकर िलएको सो यवहारका स ब धमा के ही उ लेख
दाबीबमोिजम िलखत बदर हने ठह याएको पनु रावेदन भएको नपाइँदा िनजको उ िजिकर िव वासलायक
अदालत िवराटनगरको फै सला अ यथा नदेिखँदा नदेिखने ।
िलखत बदर हनपु न होइन भ ने ितवादीको पनु रावेदन
पनु रावेदक ितवादीले आफूले दाबीको ज गा
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
बकसप ग रिलएको कारण वादीह तथा िनजह का
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट पित / िपतालाई घर यवहार चलाउनको लािग म त
वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु मोरङ िज ला पगु ेको भनी भ न देखाउन सके को नपाइँदासमेत परु ानो
अदालतबाट िमित २०६९।५।२० मा भएको फै सला यवहार िमलाएको भनी ितवादीले उ लेख गरेको
उ टी गरी दाबीको िक.नं.९०१ को ज गाबाट ४ भागको मौिखक कथनले मा यता ा त गन स ने नदेिखने ।
१ भाग िलखत दता बदर गरी वादीको नाममा दतासमेत
ितवादी यामनारायण राजवंशीले ज गा
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित बकसप ग रिदँदा वादीह को सहमित म जरु ीमा
२०७०।१०।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । िलएको नदेिखएको, िनज यामनारायणका नाममा
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल
दाबीको ज गाभ दा बढी अ ज गा रहेको भ ने कुरा
क यटु रः िमनु शाही
पिन पिु हन नसके को तथा उि लिखत ितपािदत
इित संवत् २०७४ साल मङिसर १८ गते रोज २ शभु म् । िस ा तसमेतबाट वादीह को समेत अंश हक ला ने
९
पैतक
ृ स पि िनजह को म जरु ीबेगर हालैको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बकसप को िलखत गरी हक ह ता तरण गन िम ने
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०७६१, िलखत बदर अव था नदेिखँदा ितवादी रामिवलास गनगाईले
दता बदर दता कायम, रामिवलास गनगाई िव. युवराज ग रिलएको बकसप िलखत र सोप चात् िनजले
राजवंशीसमेत
ितवादीह गंगा साद राजवंशी र अधनीया महतोलाई
पनु रावेदक ितवादीले दाबीको ज गा ग रिदएको राजीनामा िलखतसमेत यथावत् कायम
बकसप को मा यमले ा त गरेको देिखएको र वादीका रहन नस ने भएकोले पनु रावेदक ितवादीले िलएको
पित / िपताका नाममा दाबीका ज गाभ दा बढी अ
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अचल स पि रहे भएको भनी देखाउन सके को
अतः उि लिखत आधार कारणबाट सु
पाइँदैन । ितवादी यामनारायणले ितउ र निफराई मोरङ िज ला अदालतले ५ भागको १ भागस म
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दाबीको िलखत बदर हने ठह याएको िमित २०६९।१।४
नगर े को हरेक िवकास गितिविधका
को फै सला के ही उ टी गरी दाबीबमोिजम ५ भागको ४ लािग कानूनबमोिजमको सािधकार िनकाय मािनने
भाग िलखत बदर भई वादीह का नाममा दतासमेत नगरपािलकाको कायालयले आफूह िबचमा भएको
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको पूवसहमितबमोिजम भए गरेको सत लागू गरेको अव था
िमित २०७१।१।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर र उ सहमितप मा पनु रावेदकको समेत सहमित रहे
हने ।
भएको देिखएको ि थितमा सो िलखत कागजबमोिजम
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल
भएको काम कारबाहीलाई अ यथा भ न सिकने
क यटु रः िमनु शाही
अव था नरहने ।
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् ।
आ नो िनता त यि गत वाथपूितको लािग
१०
िनवेदक रट े को मा यमबाट अदालत वेश गरेको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी देिख छ । पनु रावेदक अदालत वेश गदा सफाहात
टंकबहादरु मो ान, ०७०-CI-००४६, िनषेधा ा, वेश नगरेको भ ने कुरामा ि िवधा हनपु न ि थित नै
ीमती योित ट डन िव. िज ला शासन कायालय, देिखँदनै । पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
बाँकेसमेत
िफराएको िलिखत जवाफलाई पनु रावेदकह ले
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को अ यथा भ न सके को पिन छै न । यी सबै आधार
दफा ९६ बमोिजम आ नो े िभ सावजिनक कारणसमेतको िव ेषण गरी रट िनवेदन खारेज हने
ज गाको संर ण र संव न गन दािय व स बि धत गरी भएको पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको
नगरपािलकाको रहेको देिख छ । िनज पनु रावेदकले फै सला अ यथा नदेिखँदा उ फै सला बदर गरी
िनमाण गरेको पल
ु सावजिनक ज गामा िनमाण पनु रावेदकह को सु िनवेदन माग दाबीबमोिजमको
भएको र िनजले नगरपािलकालाई आव यक परेको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनज पनु रावेदक /
बेला हटाउनेछु भनी सतयु िलखत कागजसमेत िनवेदकह को पनु रावेदन िजिकर साथै सोही बेहोराको
गरे भएको देिखएको ि थितमा नगरपािलकाको िनज िनजका तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ाको
पनु रावेदकह सँग भएको उ प यवहार अ यथा बहस एवम् यस अदालतबाट भएको यथ िझकाउने
भ न मा न िम ने आधार नदेिखने ।
आदेशसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
कायालय स चालनको ममा नगर मख
तसथ, उपयु िववेिचत आधार, माण
ु को
अनपु ि थितमा कुनै पिन कारको शासिनक काम तथा कारणबाट पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
कारबाहीमा बाधा, अड् चन आउनस ने स भािवत रट िनवेदन खारेज हने गरी भएका आदेशह बाट
अव थालाई यानमा राखेर नै नगर मख
ु ले आफू पनु रावेदकह को कुन कानूनी हक, अिधकारमा के कुन
मातहतका कमचारीह लाई अिधकार यायोजन कारको आघात पन गएको हो भनी भ न नसके को
गनस ने नै देिख छ र अि तयार ा यि ले सो ि थितमा सु पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
अिधकारको योग गरेको अव थालाई कानूनिवपरीत आदेशमा कुनै कारको संवैधािनक तथा कानूनी िु ट
भ नु तकसङ् गत हने नदेिखने ।
िव मान रहेको नदेिखएको ि थितसमेतबाट पनु रावेदन
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अदालत नेपालग जबाट िमित २०६९।६।२४ मा परमादेशको रट िनवेदन उ च अदालत सख
ु तमा दायर
भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरी उ च अदालत सख
ु तबाट िमित २०७४।१०।२१
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
मा िनवेदन खारेज हने ठहरी आदेश भएको भ ने
क यटु र: मि जता ढुंगाना
खल
ु ाएको नदेिखएको हँदा िनवेदकह सफाहात िलई
इित संवत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभु म् । अदालतमा वेश गरेको भ ने देिखन नआउने ।
तसथः िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
इजलास नं. ६
यी रट िनवेदकह ले ततु रट िनवेदनमा माग
गरेको िवषयमा उ च अदालत सख
ु तबाट रट नं.
१
०७४-WO-०००१ को उ ेषणयु परमादेशको रट
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी िनवेदन िमित २०७४।१०।२१ मा खारेज हने ठहरी
सपना धान म ल, ०७४-WO-०६४२, उ ेषण आदेश भइसके को अव थामा िनवेदकह ले सो रट
/ परमादेश, कृ णबहादुर शाहसमेत िव. वा य िनवेदनको िवषयमा के ही उ लेख नगरी सोही िवषयमा
म ालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
पनु ः िमित २०७४।१२।२ मा ततु उ ेषणयु
िनवेदकह म यपि मा चल े ीय वा य परमादेशको रट िनवेदन िलई यस अदालतमा वेश
िनदशनालय, सख
ु तको िमित २०६४।१।१३ को गरेको देिखएकोले िनज िनवेदकह सफाहात िलई
िनणयानस
ु ार िमित २०६३।१०।१७ देिख लागू हने गरी यस अदालतमा वेश गरेको भ ने नदेिखएको हँदा
सहायक चौथो तहमा तह िमलान भई म यपि मा चल सोही िवषयमा यस अदालतबाट पनु ः सनु वु ाइ हनस ने
े ीय वा य िनदशनालय, सख
ु तकै िमित अव था िव मान भएको नदेिखएकोले िनवेदकह को
२०६८।१२।१६ र िमित २०६८।१२।३० को िनवेदन दाबीको कुनै औिच य नरही िनवेदन िन भावी
िनणयानस
ु ार िमित २०६८।१०।१७ देिख लागू हने हने देिखएको हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
गरी सहायक पाँच तहमा तरविृ भएको देिखएको इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
हँदा िनजह ले चौथो तहमा थायी िनयिु पाएको क यटु र : अिमरर न महजन
िमित २०६३।१०।१७ बाट पाँच वष पगु ेको िमित इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभु म् ।
२०६८।१०।१७ देिख नै ये ता कायम हनेगरी
२
िनजह सबैजनालाई नेपाल वा य सेवा ऐन, मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
२०५३ को संशोिधत कानूनी यव थाबमोिजम पाँच सपना धान म ल, ०७४-WO-०६९५, उ ेषण
तहमा तरविृ गन गरी िनणय गरेको देिखएको हँदा / परमादेश, बासदु ेव पने िव. वा य म ालय,
सो िनणयह कानूनबमोिजम नै भए गरेको देिखने ।
रामशाहपथ, काठमाड समेत
िनवेदकह ले
ततु
उ ेषणयु
िनवेदकले आ नो िनवेदनमा नै आ नो उमेर
परमादेशको रट िनवेदन यस अदालतमा िमित ५९ वष भनी उ लेख गरेको देिखएको र वा य सेवा
२०७४।१२।२ मा दायर गदा िनजह ले यसअिघ यसै िवभागसमेतको तफबाट उपि थत हनु भएका िव ान्
िवषयमा रट नं.०७४-WO-०००१ को उ ेषणयु
उप यायािधव ा ी खेमराज भ ले िनवेदकले ६० वष
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उमेर हदको कारणले अिनवाय अवकाश पाइसके को थायी िनयिु पाएको िमित २०६३।१०।१७ बाट
भनी आ नो बहसमा उ लेख गनभएको
हँदा िमिसल पाँच वष पगु ेको िमित २०६८।१०।१७ देिख नै
ु
संल न रहेको िज ला शासन कायालय, नवु ाकोटबाट ये ता कायम हने गरी िनजह सबै जनालाई पाँच
िमित २०३४।५।१४ मा जारी भएको ना. .नं.२५- तहमा तरविृ गन गरी िनणय गरेको देिखएको हँदा
२०७१/३७५/१८३५/३४ को िनजको नाग रकताको िनजह को हकमा भएका िनणयह कानूनबमोिजम नै
माण हेदा, िनज िनवेदक बासदु ेव पने को ज मिमित भए गरेको देिखएकोले िनवेदकह को िनवेदन दाबीको
२०१५।०८।१९ भनी उ लेख भएको देिख छ । नेपाल कुनै औिच य नै नदेिखएकोले िनजह को हकमा स म
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५(१) मा “साठी
ततु िनवेदन खारेज हने ।
वष उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोिजमको पदाविध
िनवेदकह इ राज शमा र ह र साद
पूरा भएको कमचारीले सेवाबाट वतः अवकाश ितवारीको िनवेदन दाबीबमोिजमको अिधकृत छै ठ
पाउनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिखने ।
तहमा तरविृ को लािग पाँच तहमा िनयिु पाएको
उि लिखत नाग रकता
माणप को िमितले पाँच वष पगु ेको हनपु न सत पूरा भएप ात्
आधारमा यी िनवेदक बासदु ेव पने को उमेर िमित स बि धत कमचारी तरविृ को लािग यो य ठह रयो
२०७५।०८।१९ मा नै ६० वष पूरा भएको देिखएको भने पाँच वष पगु ेको िमितदेिख नै ये ता कायम
हँदा उपयु कानूनी यव थाको आधारमा िनज हने गरी तरविृ गन कुनै कानूनले रोक लगाएको
िनवेदक बासदु ेव पने ले सोही िमित २०७५।८।१९ नदेिखने ।
बाट नै अिनवाय अवकाश पाइसके को भ ने देिखएको
िनवेदकह म येका इ राज शमा र ह र साद
हँदा िनवेदकको िनवेदन दाबीको कुनै औिच य नै ितवारीलाई पाँच तहमा थायी िनयिु पाएको
नरहेकोले ततु िनवेदनको िवषयव तिु भ वेश गरी अविधले पाँच वष पगु ेको िमितदेिख ये ता कायम
रहनु पन नदेिखएको हँदा ततु िनवेदन खारेज हने । नगरी िनवेदक इ राज शमालाई िमित २०६९।१०।१
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
देिख, ह र साद ितवारीलाई िमित २०७०।१०।१
क यटु र : अिमरर न महजन
देिख मा अिधकृत छै ठ तहमा तरविृ गन गरी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभु म् । िनणय गरेको देिखएकोले उ ये ता कायम ग रएको
३
िमित के कुन आधारमा िनधारण ग रएको हो सोको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कुनै व तिु न आधार कारण खल
ु ाउन सके को देिखन
सपना धान म ल, ०७४-WO-०९३५, उ ेषण आएन । प कानूनी आधार िबना हचवु ा र मनोगत
/ परमादेश, इ राज शमासमेत िव. वा य सेवा आधारमा ये ता िमित िनधारण गन विववेक य
िवभाग, टेकु, काठमाड समेत
अिधकार चिलत कानूनले िवप ीलाई दान गरेको
िनवेदकह म येका गोपाल साद ओझा, देिखँदनै । य तो िनणयबाट िनवेदकह को ये तामा
दलबहादरु रोकाया, ब बहादरु ओखेडा, यामबहादरु समेत य भाव पन देिखने ।
सवु ेदी, देवबहादरु म ल, िशवशंकर जोशी, प िसंह
अतः नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
ठगु ना र िशवकुमार शाहसमेतलाई चौथो तहमा संशोिधत कानूनी यव थाले यी िनवेदकह म येका
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इ राज शमा र ह र साद ितवारीले पाँच तहमा
बबु ा िवराटनगर ि थत गो छा अगनाइजेसनमा
िनयिु पाएको िमितले सेवा अविधको गणना गरी काम गनु ह यो । सोही ममा आमाबबु ा नेपालमा
तरविृ गन रोक लगाएको नदेिखएको हँदा िनवेदक बसोबास गद आउनु भएकोमा मेरो ज म नेपालको
इ राज शमाको हकमा सु िनयिु भएको िमित िज ला मोरङ भाथीगछ गा.िव.स. वडा नं.५ िमित
२०५९।७।३, ह र साद ितवारीको हकमा सु िनयिु
२०३५।११।१० मा भएको हो । मेरो नेपाली नाग रकता
भएको िमित २०५९।२।१४ देिख नै ५ वष सेवा अविध माणप नहँदा भारतीय राजदतु ावासमाफत नेपाली
गणना गरी ५ वष पगु ेको िमितदेिख ये ता कायम हने सवारी चालक अनमु ितप िलएको िथएँ । नेपाल
गरी छै ठ तहमा तरविृ गनपनमा
सो नगरी िबना नाग रकता ऐन, २०६३ लागू भएपिछ ज मको आधारमा
ु
कुनै कानूनी आधार िनवेदक इ राज शमालाई िमित नेपाली नाग रकता माणप िवतरण भएपिछ सोही
२०६९।१०।१ देिख, ह र साद ितवारीलाई िमित आधारमा मैले नेपाली नाग रकता माणप िलएको
२०७०।१०।१ देिख अिधकृत छठ तहमा तरविृ
हँ भ नेसमेत बेहोराको अनस
ु धान अिधकारीसम
गरी ये तासमेत कायम हने गरी िवप ी वा य ितवादी दीप जैनले बयान गरेको देिखने ।
सेवा िवभागबाट मशः िमित २०६९।९।१९ र िमित
ितवादी दीपकुमार जैनले २०३५।११।१०
२०७०।९।२४ मा भएका िनणयह र सोस ब धी मा ज मेको भनी िमित २०६३।१२।१६ मा िलएको
प ाचारह समेत िु टपूण देिखन आएकोले उ ेषणको ज मदता माणप को ितिलिपबाट देिख छ ।
आदेशले बदर हने ।
व तिु थित मचु ु काका स पूण यि ह ले गरेको
अब नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ ले कागजबाट ितवादी दीपकुमार जैन नेपालमा
यव था गरेबमोिजम यी िनवेदकह म येका इ राज ज मेको भ ने कुरा देिखन आउँछ भने सनाखत गन
शमा र ह र साद ितवारीलाई वा य सेवाको पाँच यि ह को बेहोराबाट पिन ितवादी दीपकुमार
तहमा िनयु भएको िमितले पाँच वष सेवा अविध पूरा जैनको ज म नेपालमा नै भएको भ ने कुराको पिु हन
गरेको िमितदेिख नै ये ता कायम हने गरी वा य आएको पाइ छ । ितवादीका सा ीह ले ितवादीको
सेवाको छै ठौ ँ तहमा तरविृ गनु गराउनु भनी िवप ी बेहोरालाई खि बर हने गरी बकप ग रिदएका छन्
वा य सेवा िवभागको नाममा परमादेश जारी गरी भने वादी नेपाल सरकारले ितवादी दीपकुमार जैन
िदने ।
भारतीय नाग रक नै हन् भनी माण ारा पिु गन
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
सके को नदेिखने ।
क यटु र : अिमरर न महजन
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ८(२)
इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभु म् । बमोिजम नै ितवादी दीपकुमार जैनले नाग रकता
४
िलनका लािग िसफा रससिहत दरखा त िदएको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी देिख छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ८(४) मा “कुनै
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०५७६, झु ा यि ले उपदफा (१) वा (२) बमोिजमका माणह
िववरण पेस गरी नाग रकता िलएको, नेपाल सरकार िनवेदनसाथ पेस गन नसके को अव थामा तोिकएको
िव. दीपकुमार जैनसमेत
अिधकारीले थलगत सरजिमन र िनवेदकलाई
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िच ने सोही वडामा बसोबास गन क तीमा तीनजना नाग रकताको माणप ा गरेको देिखन आएको
नेपाली नाग रकताको माणप िलइसके का यि ले हँदा ितवादी दीपकुमार जैनलाई नेपाल नाग रकता
सरजिमन थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोिजम ०।३।०
नाग रकताको माणप िदन स ने छ” भ ने कानूनी (तीन मिहना) कै द र .२५,०००।- (प चीस हजार)
यव थाअनस
ु ार नाग रकता माणप नं.२८३९ िमित ज रवानासमेत गन गरेको िमित २०७०।१२।२०
२०३६।४।२ का सूयनारायण साह तेली, नाग रकता को सु मोरङ िज ला अदालतको फै सला िमलेको
नं. २१०।५।२१० िमित २०३६।३।३० का पंचु साह नदेिखँदा उ फै सला उ टी गन गरी िनज ितवादी
तेली, नाग रकता नं. ३०८९१ िमित २०३२।१।२० का दीपकुमार जैनले अिभयोग दाबीको कसरु बाट सफाइ
रामपतृ साह तेलीले ितवादी दीपकुमार जैन िज ला पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
मोरङ भाथीगछ गा.िव.स. वडा नं. ५ थायी बसोबास भएको फै सला र ितवादी दीपकुमार जैनले सफाइ
भएको भनी िसफा रस ग रिदएकोसमेत नाग रकताका पाउने ठहरेका आधारमा अ य ितवादीह का हकमा
लािग िदएका आवेदन प बाट देिखन आउँछ । नेपालको भएको सु को फै सलासमेत उ टी भई ितवादीह
अ त रम संिवधान, २०६३ तथा नेपाल नाग रकता धमन राजवंशी, वणकुमार साह, पंचु साह तेली,
ऐन, २०६३ को दफा ८(४) समेतमा भएको कानूनी सूयनारायण साह तेली, डोमी पासवान, रिवलाल
यव था तथा पनु रावेदक ितवादी दीपकुमार जैनको म डल, रामलाल राजभरले समेत सफाइ पाउने
ज म नेपालमा भएको भ ने सजिमन एवम् ज मदता ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
माणबाट देिखन आएको र िनजको नेपालमा बसोबास फै सला अ यथा भ न निम ने ।
र यवसाय रहेकोसमेत आधारबाट नेपाल नाग रकता
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
ऐन, २०६३ को दफा ४(१) बमोिजम िनजले ज मका २०७१।१२।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आधारमा नाग रकताको माणप ा गरेको देिखन इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
आएको हँदा ितवादी दीपकुमार जैनलाई कसरु दार क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
ठहर गरी नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा इित संवत् २०७५ साल पस
ु २ गते रोज २ शभु म् ।
२१(१) बमोिजम सजाय गन गरेको सु मोरङ िज ला
अदालतको फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
इजलास नं. ७
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ तथा
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ मा भएको संवैधािनक
१
एवम् कानूनी यव थाका आधारमा ितवादी मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ी
दीपकुमार जैनको ज म नेपालमा भएको भ ने आन दमोहन भ राई, ०७०-CI-०५५४, ज गा
सजिमन एवम् ज मदता माणबाट देिखएको तथा िखचोला मेटाई घरको जग र घर भ काई चलन चलाई
िनजको नेपालमा यवसाय बसोबास रहेको भ नेसमेत पाऊँ, धम िसंह िव. गणेश ाथिमक िव ालय
देिखन आएकोले नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को वैदौलीसमेत
दफा ४(१) का आधारमा िनजले ज मका आधारमा
ज गाको वा तिवक पमा नाप जाँच भई
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कायम भएको े फलमा कोही कसैले गरेको कृि म न सा मचु ु का बदर बाितल गराउनेतफ यी पनु रावेदक
कायबाट अ यथा हनजाने कुरा वाभािवक भएपिन वादीले समयमै िनवेदन िदएको भ ने िमिसलबाट
ज गाको े फलमा तल मािथ परेको छ छै न भ ने कुरा देिखँदनै । यसरी ि यासङ् गत तवरबाट एक पटक
ायल चेक र सभ न साबमोिजम ग रएको नाप न सा न सा मचु ु का भएको कुरालाई िच बझ
ु ाइसके पिछ
मचु ु काकै आधारबाट हे रने र परी ण हने भएकोले सो मु ा फै सला भएप ात् मा न सा ि ट निभडाई
आधारलाई व तगु त पमा वीकार गनु नै पन ।
न सा मचु ु का भएको भनी फरक ढङ् गको तक गरी
ितवादी िव ालयले आ नो िक.नं.१२७ सो न साको आधारमा भएको फै सला िु टपूण छ
को दि णतफबाट ०-१-० ज गा िखचोला गरी भवन भनी भ न निम ने । वादीले िलएको पनु रावेदन िजिकर
िनमाण गरेको भ ने वादीको िफराद तथा पनु रावेदन मनािसब नदेिखँदा िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग
िजिकर भए तापिन न सा मचु ु काबाट िक.नं.१२८ सहमत हन नसिकने ।
को न.नं.५, ५।१ र ५।२ ज गा ितवादी िव ालयको
िववेिचत आधार माणबाट ज गा िखचोला
भोगमा रहेको भनी लेखी आएको कुरालाई यी वादीले मेटाई घरको ज गा र घर भ काई पाउँ भ ने वादी
वीकार गरी भई आएको न सा मचु ु कामा सिहछाप दाबी पु न नस ने ठह याई सु नवलपरासी िज ला
गरी न सा स ब धमा कुनै िजरहसमेत लेखाएको अदालतबाट िमित २०६८।१।२० मा भएको फै सला
देिखँदैन । न सा मचु ु काबाट िववािदत न.नं. ५/१ र सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
५/२ समेत ितवादीको िक.नं.१२८ को ज गाको दता िमित २०६९।२।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
े ता र टायल चेकअनस
ु ारको ज गा नै नपगु भएको सदर हने ।
र उ ज गा ितवादी िव ालयको भोगचलनमा रही इजलास अिधकृत : महे साद भ राई
सोही ज गामा िनयमसङ् गत ढङ् गबाट भवन िनमाणको इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
काय गरेको देिखन आएको अव थामा वादीको ज गा
२
दता े ताअनस
ु ारको े फल नपगु ेको कारणले मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
मा ितवादी िव ालयले वादीको िक.नं.१२७ को काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१६६८, कत य
ज गाम ये ०-१-० ज गा िखचोला गरेको भनी मा न यान, पारस चौधरी िव. नेपाल सरकार, आशाराम
िम ने देिखन नआउने ।
था िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव.
अदालतको आदेशानस
ु ार न सा मचु ु का काली साद चौधरी
हँदा यी वादी रोहबरमा बसी सिहछाप गनका
य दश नभए पिन अ य माणको
ु साथै
सो न सा स ब धमा कुनै िजरह नभएको भनी लेखाई आधारबाट कसरु दार देिखएमा य दश नरहेको
िदएबाट न सा हँदाको समयमा न सा मचु ु कामा िच आधारमा िनद ष रहेको अथ गन िम दैन । ततु
बझ
ु ाई बसेको देिख छ । यसैगरी उ न सा मचु का मु ामा ितवादीह को मौकाको बयान एवम् ती
न सा ि ट निभडाई भएको भए वादीले न सा मचु का बयानले औ ं याएका थानबाट दशी नै बरामद
भई आएपिछ पिन सो न सा बदरको लािग अदालतमा भएको छ । सङ् किलत माणले कसरु थािपत गछ
िनवेदन िदन पाउने अिधकार सरु ि त नै रहेकोमा सो भने य दश छै न भनेकै भरमा ितवादीह लाई
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उ मिु िदन िम दैन । ितवादीह ले अिधकार ा देिख छ । हार गरेको रोहीणीको काठ दशीको पमा
अिधकारीसम कसरु मा सािबत भई बयान गरेको ितवादीले खल
ु ाएकै ठाउँबाटै बरामद भएको छ ।
पाइ छ । वारदात थलबाट बरामद भएको गजप ी, घटना थल लासजाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
ितवादीले खल
ु ाएकै ठाउँबाटै बरामद भएको दाउरा, जाहेरीवालाको बकप समेतका आधारमा िनज
जाहेरवालाको बकप , लासजाँच कृित मचु ु कामा ितवादी काली साद चौधरीको हकमा समेत मल
ु क
ु
उ लेख भएको बेहोरा, शव परी ण ितवेदनसमेतका ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
िमिसल संल न आधार माणबाट ितवादीह उपर ज मकै द हने ठहछ भनी भएको सु बाँके िज ला
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. अदालतको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन
को कसरु नठह याई ितवादीह पारस चौधरी, अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला िमलेको
काली साद था र अमे रका भ ने आशाराम देिखएकोले िनज ितवादी काली साद चौधरीको
था लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) हकमा साधक सदर हने ।
नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहछ भनी भएको सु इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
बाँके िज ला अदालतलको फै सला सदर हने ठह याई फै सला लेखनमा सहयोग गनः धनिसंह िगरी
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट सदर भएको क यटु रः च ा ितम सेना
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
अतः सु बाँके िज ला अदालतको िमित
३
२०६९।१२।१९ को फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अदालत नेपालग जको िमित २०७१।३।२९ को पु षो म भ डारी, ०७४-CR-००८४, कत य
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यान, वस त गु ा िव. नेपाल सरकार
ितवादी काली साद चौधरीको हकमा
पो टमाटम रपोटबाट मतृ क सारस
साधकतफ िवचार गदा, ितवादी काली साद महजनको मृ यु Blunt Force Injury To The
चौधरीसमेतको िमलोमतोमा मतृ क लालता साद Head को कारण भएको हो भ नेसमेतका िमिसल
था लाई कत य गरी मारेकोले कानूनबमोिजम संल न माण कागजह बाट तथा ितवादीह वस त
कारबाही ग रपाउँ भनी िनजउपर समेत िकटानी जाहेरी गु ा र मनोज माझीको बयान कथन र िनजह उपरको
परेकोमा ितवादी काली साद चौधरीको घर आँगनमा िकटानी जाहेरी बेहोरा समिथत हन आई मतृ क सारस
ितवादी अमे रका भ ने आशाराम था र पारस महजनको मृ यु यी ितवादीह वस त गु ा र मनोज
चौधरीसमेत भेला ज मा भई ितवादी तीनैजनाले माझीको कत यबाट भएको र िनजह को वारदातमा
मतृ क लालता साद था लाई कत य गरी मान योजना
य संल नता रहेको भ ने त य थािपत हन
बनाई राितको समयमा मतृ क सिु तरहेको थानमा गई आयो । यसैगरी ितवादीह वस त गु ा र मनोज
रोहीणीको दाउराले टाउकोमा हार गरेकाले सोही माझीले कुटिपट गरेको भनी मौकामा अिधकार ा त
चोटका कारण िनजको मृ यु भएको कुरामा सािबत अिधकारीसम
वीकार गरेको बयान अ य
रही अनस
ु धानको ममा ितवादीह ले बयान गरेको ितवादीह को मौकाको बयानबाट समिथत भएको
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देिखने ।
अतः मािथ उि लिखत त य, माण र
मौकामा ितवादीह ले गरेको बयान कानूनी यव थासमेतबाट ितवादीह वस त गु ा
घटना थलको अव थामा घटना हँदाको र मनोज माझीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
प रि थितसमेतबाट वारदातको अव थासँग घटना म महलको १३(३) नं. को कसरु दार ठह याई िनजह लाई
िमलेको घटनाह लाई
मब
िसलिसलेवार ज मकै द हने तथा ितवादी मनोज माझी नाबालक
त रकाबाट मेल खान आएको देिख छ । मौकामा रहेकोले बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
कागज गन यि ह दीप महजन, सगनु शाही, अजनु ११(३) नं. बमोिजम िनजलाई आधा १० (दश) वष कै द
महजन, स तोष राजवाहक र राम साद महजनले सजाय हने साथै िनज ितवादीह वस त गु ा र मनोज
समेत अदालतसम उपि थत भई ितवादीह को माझीलाई िनजह को किललो उमेर, अपराध हँदाको
कुटिपटको कारणले मतृ कको मृ यु भएको हो भनी अव था प रि थित जोिखमी हितयारको योग नभएमा
िकटान गरी बकप गरेका र मतृ कको शव परी ण गन िणक आवेग उ ेजनामा आई सामा य पूवा हबाट
डा. रजेन े ले पो टमाटम रपोटलाई समथन गरेको अिभ े रत भई कुटिपटको बदलाको व प सामा य
बकप बाट समेत ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी लाठा, ढुङ्गाबाट कुटिपट भएको र बाल उ ेजनाबाट
पिु हन आउने ।
अपराध हन गएको अव थामा अिधकतम सजाय गदा
लास जाँच मचु ु का, मतृ कको पो टमाटम कसरु को मा ाअनस
ु ार भ दा चक सजाय पन जाने
रपोट एवम् पो टमाटम गन डा टरको बकप समेतबाट देिखएबाट सोसमेतलाई ि गत गरी कानूनबमोिजम
मतृ कको शरीरमा िविभ न चोट भई टाउकोमा हने सजायको आधा सजाय ५ (पाँच) वष हनेसमेत गरी
ग भीर चोटको कारण मृ यु भएको भ ने देिखएको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम राय य गरी सु
र ितवादीह मनोज माझी र वस त गु ा मौकाको काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७२।५।२३
बयानमा कसरु मा सािबत भएकोमा अ य ितवादीको मा भएको फै सला सदर हने ठहर गरी उ च अदालत
पोल तथा मौकामा कागज गन यि ह ले गरेको पाटनबाट िमित २०७३।१०।१८ मा भएको फै सला
बकप लगायतका माणबाट िनज ितवादीह को िमलेको देिखँदा सदर हने ।
चोट हारबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा थािपत हन इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
आएको देिखने ।
क यटु रः च ा ितम सेना
ितवादीह ले व तिु न माणबाट आ नो इित संवत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
िजिकर पिु गन सके को नदेिखएको र घटनाको सम
अव था, कृित र प रणामबाट ितवादीह को
इजलास नं. ८
पनु रावेदन िजिकर पिु हने कुनै पिन आधारह को
िव मानता नरहेको ि थितमा ितवादीह को िजिकर मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ई र साद
कानूनसङ् गत एवम् िव ासयो य नदेिखँदा उ च खितवडा, ०७२-CR-१७०६, वैदेिशक रोजगार
अदालत पाटनबाट भएको फै सला अ यथा नभई कसरु , दीपे कुमार यादव िव. नेपाल सरकार
मनािसब रहेको देिखने ।
जाहेरवालाह ले जाहेरीसाथ पेस ग रएको
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िलखतको पिहलो, ते र चौध हरफमा लेिखएको कसरु दार ठह याई
ह ता रसँग िम दैन भ ने राय िवशेष बाट ा
सजाय
भएको भएपिन सो िलखतमा भएका अ य बेहोराह
आफूले लेखेको हो भनी ितवादी वयम्ले वीकार
गरी
गरी बयान गरेको पाइ छ । साथै जाहेरीसाथ पेस भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भएको उ िलखतमा िभसाबापत, Air Ticket बापत इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
भनी उ लेख भएको देिखँदा उ िलखत वैदेिशक क यटु र: उ रमान राई
रोजगारको योजनको लािग नै लेखी िहसाबिकताब इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
रािखएको भ ने देिखन आउँछ । जाहेरीसाथ पेस
भएको बसको िटकटबाट कोलक ाका लािग यी
इजलास नं. ९
ितवादी दीपे कुमार यादवको नाउँमा ९ वटा
िसटह को लािग िटकट काटेको देिख छ र सो
१
स दभमा हेदा यी पनु रावेदक ितवादी वयम्ले मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
आफू, आ नो मामा र जाहेरवालाह समेत ९ जना िसंह राउत, ०६७-CR-११४७, लागु औषध (निफन
कोलक ा गएको हो भनी वीकार गरी बयान गरेबाट डाइजेपामसमेत), नेपाल सरकार िव. सुरशे कुमार
िनजले यी जाहेरवालाह समेतलाई कोलक ा लगेको देवकोटासमेत
देिख छ । य तैगरी जाहेरीसाथ पेस ग रएको
ितवादीह आफू ब ने गरेको होटेलको
Worldwide Express Courier (P) Ltd. को कोठाबाट लागु औषध बरामद भएको त यमा
रिसदबाट जाहेरवालाह ले यी ितवादीको नाउँमा अनस
ु धानमा र अदालतमा समेत सािबत रहेको
पासपोट पठाएको देिखने ।
देिख छन् । तर सो लागु औषध आफूले नराखेको,
मािथ उि लिखत आधार माणह बाट कसले राखेको हो भ ने पिन थाहा नभएको र सो लागु
यी पनु रावेदक
ितवादीले िबनाइजाजत औषध हो भ ने पिन आफूलाई थाहा नभएको भनी
जाहेरवालाह लाई वैदेिशक रोजगारमा पठाई िद छु कसरु मा इ कार रही यी ितवादीह ले अिधकार ा
भनी रकम िलई भनेबमोिजम रोजगारीमा नपठाई अिधकारी र अदालतसम बयान गरेको पाइ छ ।
रकमसमेत िफता गरेको नदेिखएको ि थितमा वैदेिशक उ लागु औषध ितवादीको सँगसाथबाट बरामद
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको भएको नभई होटलको कोठाबाट बरामद भएको देिखन
कसरु गरेको भनी यी पनु रावेदक ितवादीलाई आउने ।
कसरु दार ठहर गरी कसरु दार कायम गरी सजाय
यथ
ितवादीह लागु औषधको
गरेको सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको कारोबारी रहेको भ ने पिन अ य कुनै माणबाट देिखन
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने देिखएन । अतः सु आएको छै न । उ कोठामा ितवादीह सु ने गरेको र
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण काठमाड बाट िमित कोठाको साँचो ितवादीह सँग भएको भ ने देिखएबाट
२०७२।२।१७ मा ितवादी िदपे कुमार यादवलाई मा सो लागु औषधको स ब ध ितवादीह सँग
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जोिडएको देिख छ । सोबाहेक उ लागु औषधको कुनै अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु भए गरेको देिखन
पिन स ब ध यी यथ ितवादीह सँग रहेभएको नआउने ।
माण पेस हन सके को नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट यथ
ितवादीह ले लागु औषध ख रद िब
ितवादीह सरु शे कुमार देवकोटा र िदपक अयाललाई
गन गरेको भ ने कुनै त य र माणसमेत वादी प ले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७
देखाउन सके को छै न । के वल कोठाको साँचो यी यथ अनस
ु ार मितयारस म ठह याई िनजह लाई सोही दफा
ितवादीह सँग हनु र किहलेकाही ँ यस कोठामा १७ बमोिजम ऐ.को दफा १४(१)(झ) ले हने सजायको
िनजह सु ने गरेको कारणले मा बरामद भएको आधा जनही १ वष कै द र .५०,०००।- ज रवाना
लागु औषध ख रद िब िवतरण गन र सो योजनाथ हने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
स चय गन कसरु को मु य कसरु दार िनजह रहेको २०६४।१२।४ मा भएको फै सला सदर हने ।
मा न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
िविभ नखाले मािनसह आउने जाने गन, क यटु र: म जु खड् का
आ नो सामानह राखी िहँड्ने होटेलको कोठामा इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
यी ितवादीह ले आफै ँ लागु औषध रा नक
२
ु ो कुनै
योजन हन सके को छै न । लागु औषध रा नक
ु ो कुनै मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
योजन नै िस हन नसके को अव थामा िनजह ले िसंह राउत, ०६९-CR-०१८३, लागु औषध, नेपाल
उ लागु औषध स चय गरेको भनी भ न िम ने सरकार िव. िदलबहादुर घत
देिखँदैन । िनजह होटलमा सामा य काम गन
ितवादीम येका िदलबहादरु घत फरार
के टाह भएकोले आफै ँले लागु औषध कारोबार गन रहेको पाइ छ । िनज फरार रहेकोले नै िनजको हकमा
होटेलमा लागु औषध स चय गनस मको तारत य मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९० नं. बमोिजम मु ा मु तबी
प रप च गन स ने प रि थित रहेभएको पिन देिखन रहने गरी फै सला भएको हो । कुनै पिन यि का
आउँदैन । यसैले िनजह ले सु ने गरेको कोठामा लागु िव िनणय गदा वा कुनै पिन यि लाई सजाय
औषध भेिटएको भ ने मा आधारमा िनजह लाई लागु गदा सनु वु ाइको पया मौका िदनपु छ तथा एक प को
औषधको स चय गरेको कसरु मा सजाय गन उपयु
कुरा सनु ेर मा िनणयमा पु नु हँदैन भ ने ाकृितक
नदेिखने ।
यायको िस ा त हो । वारे ट जारी हने मु ामा एक
लागु औषधको अ ले स चय गन कायमा पटक पिन मु ा हेन अड् डामा हािजर नभई सु देिख
यी यथ ितवादीह ले सघाउ पु याएकोस म नै फरार रहेको ितवादीको हकमा उसको कुरा
भने देिखन आएकोले सु िज ला अदालतबाट अदालतमा रा ने पया मौका िदनको लािग नै य ता
िनजह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ फरार रहेका ितवादीको हकमा मु ा मु तबी रा ने
को दफा १७ अनु प मितयारस म ठह याई सजाय कानूनी यव था भएको हो । यसरी कुनै ितवादीको
गन गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको हकमा मु ा नै मु तबी रािखएको अव थामा िनजलाई
फै सला िमलेकै देिखन आयो । यथ ितवादीह बाट ितकूल असर पन वा िनजको िव मा कुनै िनणय
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गदा मु तबीको कुनै अथ नै नरहने ।
गरेमा मु ा मु तबी रा नक
ु ो कुनै अथ रहँदैन र यो
ितवादी िदलबहादरु घत उपर दायर भएको ाकृितक यायको िस ा तलगायतका याियक मू य
लागु औषध ओसारपसार मु ा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ९४ मा यताको ितकूल हन जा छ । यसमा पनु रावेदक
नं. अनस
ु ार वारे ट जारी हने मु ािभ पन आउँछ । नेपाल सरकारले जफत हनपु छ भनी िजिकर िलएको
िनजलाई अनस
ु धानको ममा हरीले प ाउ घर यी यथ ितवादी िदलबहादरु घत को भएकोमा
गरी अिभयोगप साथ अदालतमा पेस गन सके को कुनै िववाद रहेको छै न । िनजको हकमा मु ा नै मु तबी
देिखँदैन । अिभयोगप अदालतमा दायर भएप ात् रहेको अव थामा िनजको घर जफत गन गरी िनणय
वारे ट जारी हने मु ामा फरार अिभयु का हकमा गन निम ने ।
अदालतबाट अ.बं. ९४ नं. अनस
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ु ारको वारे ट जारी भई
सो जारी भएको सात िदनस म खोज तलास गदा पिन ितवादी िदलबहादरु घत को हकमा मु ा मु तबी राखी
िनज िगर तार हन नसके सोपिछ तामेल गन स री िनजको घर भने जफत हने ठह याई सु प देही
िदन यादी पज
ु जारी गदा पिन िनज ितवादी प ाउ िज ला अदालतबाट िमित २०६७।५।२३ मा भएको
पन सके को वा अदालतमा हािजर हन आएको नपाइने । फै सला के ही उ टी गरी सो घर जफत नहने ठह याई
सु अदालतले यी यथ ितवादी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६८।९।१९
िदलबहादरु घत को हकमा मु ा मु तबीमा राखेको मा भएको फै सला िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
भनेपिन िनजको वािम वमा रहेको घरलाई जफत गन इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
गरी फै सला गरेकोबाट िनज िदलबहादरु लाई ितकूल क यटु र: म जु खड् का
असर पन नै ह छ । एकाितर िनजको हकमा मु ा इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
मु तबीमा रा नु र अक ितर िनजको हक वािम व
३
रहेको घरमा लागु औषध स चय गरेको भनी सो घर मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
जफत गन िनणय गनु पर पर िवरोधाभाषपूण रहेको के .सी., ०७३-CR-१६६६, जबरज ती र हाडनाता
देिखन आउँछ । यसो गदा िनजको हकमा मु ा मु तबी करणी, तेजबहादुर दमै िव. नेपाल सरकार
रा नक
पनु रावेदक
ितवादीले अनस
ु ो औिच यतामा समेत असर पु न स ने ।
ु धानका
कुनै कसरु मा कसैको िव मा िनणय गनु
मको बयानमा िनज पीिडत मसँगै सु दै आइरहेक
भनेको िनजलाई कै द र ज रवानाको सजाय मा गनु िथइन् र मेरी ीमती वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा
भ ने होइन । िनजको हकको स पि जफत गनु तथा कुवेतमा गएक हँदा िनज पीिडत मसँग सु ने समयमा
िनजको अ य कुनै हकिहत र अिधकारमा असर पन मलाई करणी गन मन लागी िनजलाई पैसा िद छु
गरी िनणय गनु पिन िनजको िव मा िनणय गनु नै भनी मैले ललाई फकाई गरी िमित २०७२।४।१०
हो । यसैले कसैको हकमा मु ा मु तबी रा नु पन गते राितसमेत जबरज ती करणी गरेको हँ र सोभ दा
अव थामा िनजलाई सजाय हनेलगायत िनजलाई पिहला पिन पटकपटक जबरज ती करणी गरेको िथएँ
कुनै कारले थोरै मा भएपिन हकिहतमा असर भनी करणी गरेको त यलाई वीकारी बयान ग रिदएको
पन गरी िनणय गन िम ने देिखन आउँदनै । यिद पाइ छ । अ य माणबाट समेत समिथत हन आएको
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िनजको अनस
४
ु धानको बयानलाई अस य मा नु
पन कानूनबमोिजमको अव थाको समेत िमिसलमा मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव मानता रहे भएको नदेिखने ।
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०८७२, जबरज ती
जाहेरवालाले रसइवीका कारण झु ा करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. अमृत चौधरी
जाहेरी िदएको भनी यी पनु रावेदकले िजिकर िलएपिन
ितवादी अमतृ चौधरीले अिधकार ा
जाहेरवालाले आ नै बाबउु पर आ नो प रवार र आ नो अिधकारीसम बयान गदा आरोिपत कसरु मा सािबत
छोरीको समेत इ जतसँग जोिडएको जबरज ती रही बयान गरेको देिखए पिन अदालतसम बयान
करणी र हाडनाता करणीज तो कसरु ज य काय गदा कसरु मा पूण इ कार रही बयान गरेको पाइ छ ।
आ नो नाबािलग छोरीउपर भएको भनी झु ा जाहेरी मौकामा घटना थल पगु ेका भिनएका रमेश ठटाल
िदनपु नस मको िनजह िबच कुनै रसइवी रहेको भ ने र ितथकुमारीले मौकामा कागज गदा घटना थलमा
पिन िमिसलबाट देिखन नआउने ।
आइमाई कराएको आवाज आएको हँदा घटना थलतफ
िमिसल संल न आधार माणह बाट िनज जाँदा घटना देखेको भनेको पाइ छ भने अदालतमा
ितवादी तेजबहादरु दमैले पीिडतलाई जबरज ती बकप गदा रमेश ठटालले आ नै मोटरसाइकलको
करणी गरेको पिु हन आएको हँदा सु अदालतले उ यालोबाट देखेको भनी बकप गरेको र घटना
ितवादीलाई सजाय गन गरी गरेको फै सलालाई सदर भएको समय भनी पीिडतले जाहेरीमा ५:०० बजे
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा देखाएकोमा यी य दश रमेश ठटालले अदालतमा
भ न िम ने नदेिखने ।
बकप गदा ६/७ बजे घटना थलमा आई पगु ेको भनी
अतः सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट बकप गरेको पाइने ।
यी पनु रावेदक ितवादी तेजबहादरु दमैलाई अिभयोग
घटना थलको राजमागबाट दूरी, वारदातको
मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको समय, वारदात थलमा ितवादीको र पीिडत भिनएक
महलको १ नं. अनस
ु ारको कसरु मा ११ (एघार) वष कै द जाहेरकताको अव था आिदका स ब धमा िमिसलमा
हने, पीिडतले ितवादीबाट .२५,०००|- (प चीस रहेभएका भनाइह एकआपसमा बािझने कृितका
हजार पैयाँ) ितपूितसमेत भराई िलन पाउने, मल
भई शङ् का पद अव थाका नै देिखन आएका छन् ।
ु क
ु
ऐन, हाडनाता करणीको महलको २ नं. को देहाय १ जाहेरकता र बिु झएका यि ह को कुन भनाइ स य
को कसरु मा सोही महलको २ नं. अनस
ु ार समेत थप हन भनेर नै छुट्याउन सिकने अव था देिखएन ।
४(चार) वष कै द हने ठह याई िमित २०७२।६।१२ मा वारदातका स ब धमा यसरी पर पर िम न िभड् न
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत नआएको िवरोधाभाषपूण भनाइका आधारबाट वारदात
हेट डाबाट िमित २०७२।१०।१९ मा भएको फै सला भएको िन:स देह पिु हन नस ने ।
िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
जबरज ती करणी तथा सोको उ ोग हनको
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
लािग १६ वष उमेर पगु ेको मिहलासँगको हकमा थम
क यटु र: म जु खड् का
अिनवाय सतको पमा करणीको लािग मिहलासँग
इित संवत् २०७४ साल चैत २० गते रोज ३ शभु म् । सहमित नजटु ेको अव था हनपु न । करणीको लािग
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सहमित नजटु ेको अव थामा जबरज ती करणी गन पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार यथ ितवादीलाई
खो ने प बाट वभावैले कुनै न कुनै पमा बल योग कसरु दार भ न नसिकने ।
भएको हनपु न र आ नो इ छा िव कसैले कुनै
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा माणबाट
िकिसमले बल तथा दबाब योग गरी आफूलाई करणी ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई
गन खोजेको अव थामा मिहलाबाट वाभािवक पमा सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।४ मा
कुनै न कुनै कारले ितकार भएको हनपु न ह छ । बल भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
योग र ितकार गरेको भ ने त य पीिडत र पीडकको िवराटनगरबाट िमित २०७१।११।१ मा भएको फै सला
शरीर र वारदात थलमा देिखएका सङ् के तह बाट पिु
िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
हने त य हो । यसमा यी ितवादीले पीिडत भिनएक इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
(क) लाई जबरज ती पमा करणी गन खोजेको क यटु र: म जु खड् का
देिखने कुनै सङ् के त रहेभएको िनज (क) को शारी रक इित संवत् २०७४ साल चैत २३ गते रोज ६ शभु म् ।
जाँचबाट देिखएको नपाइने ।
अनस
इजलास नं. १०
ु धानका मको भनाइका आधारमा
मा कसैलाई कसरु दार ठह याउनु यायोिचत हँदनै ।
हा ो कानून णालीमा कसरु मािणत गन भार वादीमा
१
िनिहत रहने ह छ । सोअनस
ु ार माण ऐन, २०३१ को मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
दफा २५ मा अिभयोग मािणत गन भार वादी प मा ई र साद खितवडा, ०६८-CI-१०६२ र ०६८िनिहत रहने गरी कानूनी यव था ग रएको पाइ छ । CI-११३२, ज गा िखचोला, अिजतकुमार िम
ततु मु ामा वादी प ले ितवादीउपर लगाएको िव. अशोककुमार झासमेत र अशोककुमार झा िव.
अिभयोग शङ् कारिहत तवरले पिु हने माण पेस गन अिजतकुमार िम
सके को नपाइने ।
पनु रावेदन अदालतले फै सला गदा िववाद
पनु रावेदक वादी प बाट अनस
ु धानका िन पण गन ह म ये के ही को िववाद िन पण
ममा सङ् किलत माणह अदालतमा याियक गरेको र के ही िववादको यथावत् राखी फै सला गरेको
परी णको ममा व तगु त माणह बाट समेत पिु
देिखन आयो । यसै स दभमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९२
हन नसक िवरोधाभाषपूण तथा शङ् का पद रहेभएको को अ ययन गनपन
ु देिखयो । उ नं. हेदा वारे ट जारी
देिखन आएको छ । यसमा पर पर समिथत हन हने वा चोरीको महलले मु तबी रहने मु ाका अिभयु
नआएको पीिडत भिनएक (क) को जाहेरी र िनजको अड् डामा प नआएको वा हािजरै नभएकाको हकमा
बकप , य दश भिनएका रमेश ठटालसमेतको बाहेक गै मु ा फै सला गदा एउटै िमिसलबाट गनपन
ु
मौकाको भनाइ र बकप को बेहोरा, पीिडतको वा य कामम ये के ही बाँक राखी पिछ बझ
ु ी िछ ने भ ने
परी ण रपोटसमेतका िमिसल संल न माणबाट बेहोरासँग फै सला गन हँदैन भ ने कानूनी यव था
ितवादीबाट अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु भएको रहेको देिखयो । उ कानून यव थाबमोिजम एउटै
शङ् कारिहत तवरले पिु हने अव था नभएकोले िमिसलबाट गनपन
ु कायम ये के ही काम बाँक राखी
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पिछ बझ
intension) रहेको हनपु दछ । ज तोसक
ु ी िनणय गछु भ न िम ने देिखन नआउने ।
ु ै काम कुरो गरी
तसथ, मािथ िववेिचत त य, िमिसल धनीको म जरु ीिबना आफूले खाने िनयतले अकाको
संल न नाप न सा मचु ु का तथा उि लिखत स पि मा बेइमानीको िनयतले लगेको भए चोरीको
कानूनी यव थाको आधारबाट वादीले दाबी िलएको प रभाषाअ तगत पन ।
िवषयह म ये के ही िवषयको िन पण गरी र के ही
ितवादीह ले जबरज ती सामान लगेको
िवषयमा पिछ िन पण गन गरी भएको सु काठमाड भ ने देिखँदैन । सावजिनक थलमा उ चोरीको
िज ला अदालतको िमित २०६५।९।१८ गतेको ४ नं. मा विणत जबरज ती डरधाक, कुटिपट गन
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको ज ता ि याकलापह
ितवादीह ले गनस ने
िमित २०६७।३।१५ गतेको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अव था सामा यतया: रहन स ने हँदैन । सावजिनक
अ.बं.१९२ नं. को िु ट देिखन आएकोले बदर हने थलमा डरधाक जोरजल
ु मु गरेको भए चोरीको ४ नं.
ठहछ । सबै िववािदत उपर अब जे जो बु नपु न हो मा उि लिखत काय गरी चोरी भएको पिु हन आएको
बझ
ु ी कानूनबमोिजम पनु ः फै सला गनु भनी उपि थत हनपु दछ । होटलमा लिगिदने भनी लगेको सामानह
प ह लाई ता रख तोक रेकड तथा सु िमिसलसमेत होटलमा नलगी खानको लािग बेइमानीको िनयतले
उ च अदालत पाटनमा पठाउने ।
अ य लगी लक
ु ाई रा ने काय गरेको देिख छ ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
बसपाकबाट जाहेरवालाको सामान ल दा उ चोरीको
क यटु र: िव णदु ेवी े
४ नं. मा उि लिखत काय गरी सोही तौरत रका अपनाई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज २ शभु म् । ितवादीह ले चोरी गरेको देिखन नआएकोले ततु
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१०६३ र ०६८- वारदात चोरीको ४ नं. ले प रभाषा गरेको जबरज ती
CI-११३३, दूिषत िनणय दता बदर, चोरीअ तगत पन देिखन नआउने ।
अिजतकुमार िम िव. अशोककुमार झा र
जाहेरवाला ि लोक थापाको सामानह िनज
अशोककुमार झा िव. अिजतकुमार िम सामान धनीको म जरु ीिबना ितवादीह ले झु यानमा
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला पारी एिबसी होटलमा पु याइिदने भनी गाडामा राखी
भएको छ ।
िबच बाटोबाट अ य लगी बेइमानीको िनयतले धनीको
२
हक मेटाई िलने खानेस मको काय गरेको देिखन
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी आयो । ितवादीह को य तो काय मल
ु क
ु ऐन,
अिनलकुमार िस हा, ०६७-CR-०५२८, जबरज ती चोरीको महलको १ नं. िवपरीतको साधारण चोरीको
चोरी, नेपाल सरकार िव. सुरे बुढाथोक समेत
कसरु रहेको पिु भएको देिखने ।
चोरीको कसरु ठहन स पि मा हक नै
बरामद भएको िबगो
.१२,५८५।नभएकाले अ को स पि धनमालमा धनीको म जरु ी बराबरको सामान जाहेरवालाले िमित २०४८।४।२०
र िनजलाई जानकारी, थाहा निदई िलने खाने उ े यले मा बिु झिलएको पाइ छ । मेची भ सार कायालयबाट
ज तोसक
ु ै कामकुरा गरी सो स पि लगेको र य तो िललाम बढाबढ भइआएको .४,५००।- समेत
कायमा िनजको िनयत मनसाय “बेइमानी” (Malafide ज मा .१७,०८५।- िबगो बराबरको सामान
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ितवादीह बाट बरामद भएको पाइ छ । वादी नेपाल ितवादीह बालिजत राई, सरु े बढु ाथोक समेतले
सरकारबाट .६४,२५०।- िबगो दाबी िलएको पाइए िबगो .१७,०८५।- (स हजार पचासी पैयाँ)
पिन िमिसल संल न माणबाट सो दाबी पिु हन बराबरको जाहेरवालाको सामान साधारण चोरीको
सके को छै न । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम रीतले चोरी गरेको देिखँदा पनु रावेदन अदालत
दाबीको िबगो मािणत गन भार वादी नेपाल सरकारमा इलामबाट िमित २०६७।०३।२८ मा जबरज ती
नै िनिहत रहेको देिख छ । सोअनु प दाबीको िबगो पिु
चोरीको कसरु कायम गरी िनज ितवादीह सरु े
हन आएको नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत इलामबाट बढु ाथोक र बालिजत राईको हकमा भएको फै सला
िबगोको हकमा .१७,०८५।- िबगो कायम भई भएको िमलेको नदेिखने ।
फै सला अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
ठोस सबतु माणको अभावमा बरामद भएको ितवादीह बालिजत राई र सरु े बढु ाथोक लाई
चोरीको सामान आ नो एकतले सेि ट बेरा भएको घरको मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम
खु ला कोठामा िचनेको यि ले के ही समय राखी जनही डेढ मिहना कै द र िबगो .१७,०८५।- ज रवाना
िदन आ ह गरेकोले रा न िदएकोस मको कायलाई र सो ज रवानाबापत समेत कै द सजाय हने ठहर भई
चोरीको कसरु गरेको भनी ितवादी भवानी के ङलाई पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०६७।३।२८
कसरु दार करार गन फौजदारी यायको िस ा तले मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
िम ने होइन । ितवादी भवानी के ङले जानीजानी मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम िनज
बरामद भएको चोरीको सामान आ नो घरको कोठामा ितवादीह लाई जनही १ (एक) मिहना कै द र
रा न िदएको देिखन नआएको तथा िनजले बेइमानीको
.१७,०८५।- (स हजार पचासी पैयाँ) ज रवाना हने
िनयतले सामान राखेको पिु हन आएन । ततु मु ामा ठहछ । िबगोको हकमा जाहेरवालाले ठहरेबमोिजमको
िनजको संल नता रहेको नदेिखँदा िनजको हकमा िबगो बिु झिलएको देिखँदा के ही ग ररहन परेन ।
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०६७।३।२८ अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने िनज ितवादीह
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
सरु े बढु ाथोक र बालिजत राईको पनु रावेदन िजिकर
ितवादीह सरु े बढु ाथोक र बालिजत पु न स दैन । ितवादी भवानी के ङलाई मल
ु क
ु
राईको मौकाको बयान, सहअिभयु ह ड बर तामाङ ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम डेढ मिहना
र कै लास खड् काले मौका तथा अदालतमा पोल कै द, .१७,०८५।- ज रवाना र सो ज रवानाबापत
गरी गरेको बयान, बरामद भएको चोरीको सामान, समेत कै द सजाय हने ठहर भई पनु रावेदन अदालत
जाहरेवालाले हेरी िचनी सनाखत गरेको, बरामद भएको इलामबाट िमित २०६७।०३।२८ मा भएको फै सला
िबगो .१२,५८५।- बराबरको सामान जाहेरवालाले िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िनज ितवादी भवानी
िमित २०४८।४।२० मा बिु झिलएको, जाहेरवालाको के ङले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ ।
.४,५००।- बराबरको सामान मेची भ सार यस अदालतमा पनु रावेदन नगन ितवादीह ड बर
कायालयबाट िललामी भएको देिखएबाट समेत यी तामाङ, िकरण सु बा, कै लाश खड् का र गंगा राईको
ितवादीह कसरु दार रहेको पिु हन आयो । तसथ, हकमा समेत मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०५ नं. बमोिजम
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पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला िमलेको नदेिखँदा िनज िनवेदकको वतन र िपताको नामसँग िमिलरहेको नै
के ही उ टी भई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १२ नं. देिख छ । यसका साथै सोही जबरज ती करणी मु ामा
बमोिजम िनज ितवादीह लाई जनही १(एक) मिहना नै यी िनवेदक ितवादीको नामको अंशसमेत रो का
कै द र .१७,०८५।- ज रवाना हने ।
गन गएकोसमेत देिखँदा यी िनवेदक नै उ जबरज ती
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा यु िल बू
करणी मु ामा ठहर फै सला भएका िव म िव.क. भएको
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
भ ने देिखने ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
उि लिखत एवम् िववेिचत आधार र
३
कारणसमेतबाट अदालतको फै सलाअनस
ु ार यी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना िनवेदक िव म गहतराज थनु ामा रहेको देिखँदा सो
धान म ल, ०७४-WH-००७०, ब दी य ीकरण, थनु ा गैरकानूनी मा न िमलेन । अतः िनवेदकको
िव म गहतराज िव. सुनसरी िज ला अदालत, मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
ु
इन वासमेत
अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
वारदातमा कसरु दार ठहरेका यि महेश खारेज हने ।
दज ले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा बयान इजलास अिधकृतः क याण खड् का
गन ममा अिभयोगप मा उि लिखत ितवादी िव म इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज १ शभु म् ।
िव.क.लाई गाउँ टोलमा भएको नाताले िचनेको र सो
वारदातमा उनी पिन संल न रहेको भनी लेखाइिदएको
इजलास नं. ११
देिख छ । िनज ितवादी महेश दज लाई ११ वष कै द
हने ठहरी फै सला भएको छ । उ जबरज ती करणीको
१
वारदात भएप ात् फरार रहेका यी िनवेदकलाई िमित मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
२०७४।५।८ मा प ाउ गरी कारागार कायालय, झु का ी काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०५९५,
सनु सरीमा थनु ामा रािखएको पाइ छ । सह ितवादी जबरज ती बनाएको िपलर र िदवाल हटाई िखचोला
महेश दज ले ०७२-CR-०९०१ को जबरज ती मेटाइ चलन चलाइ पाऊँ, िकरणकुमार भ चन िव.
करणी मु ामा सजाय ठहर भएका िव म िव.क. र यी िसताराम रसाइली
िनवेदक िव म गहतराज एकै यि हन् भनी िमित
िववािदत ज गाको न सा तथा न सा मचु ु का
२०७४।५।९ मा सनाखत ग रिदएकोसमेत देिखने ।
हेदा न.नं.३ मा िसताराम रसाइलीको प क ४ तले घर
िनवेदकले वारदात भएपिछ िमित रहेको, न.नं.३।१ मा वादी ितवादीिबच िववाद रहेको
२०६७।८।७ मा िलएको नाग रकतामा िव म ४ तले प क घर भनी उ लेख भई नापी कै िफयतमा
गहतराज भनी उ लेख भएको छ । वारदातपिछ न.नं.३ पूवतफ उ र दि ण २९ िफट ४ इ च,
िसिजत माणको मह व कम ह छ । अक ितर सोही पि मतफ उ र दि ण २९ िफट १ इ च, उ रतफ
नाग रकतामा िनज ितवादीको वतन िज ला सनु सरी पूवपि म २० िफट ९ इ च, दि णतफ पूवपि म २८
धरान न.पा.८ र िपताको नाउँ भवु न लेिखएको छ जनु िफट रहेको र न.नं.३।१ पूव एवम् पि मतफ उ र
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दि ण २ िफट २ इ च, उ र एवम् दि णतफ पूवपि म हदस म सु को फै सला सदर हने ठह याएको
२८ िफट रहेको भनी उ लेख भएको देिखयो । नाप पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६६।२।१३
न सा गन अिमन हेम त पौडेलले िववािदत ज गाको को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
े फल खल
ु ाई िदएको ितवेदनमा न.नं.३ मा ०-३- इजलास अिधकृत: गीता े
३.९ धरु र न.नं.३।१ मा ०-०-०.३३ भनी उ लेख क यटु र: अजनु पो ेल
भएको पाइने ।
इित संवत् २०७४ साल फागनु १८ गते रोज ६ शभु म् ।
नाप न सा मचु ु काबाट न.नं.३ र िववािदत
२
ज गाको न.नं.३।१ को ०-०-०.३३ धरु ज गा वादी मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
िसताराम रसाइलीको भोगमा रहेको भई िनजले नै घर काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०८४६, सरकारी
बनाई भोगचलन गरी आएको देिखँदा वादी दाबीको छाप द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. टासी तु डुप
आधारमा लक, गारो र प क िपलरसमेत हटाउनु पन शेपा
योजन देिखएन । न सा मचु ु का हँदा वादी िसताराम
िमित २०६४।८।२३ गते ितवादी टासी
रसाइलीले ितवादी िकरण भ चनले न.नं.३।१ को तु डुप शेपाका साथबाट बरामद भएका िनजका
ज गामा जबरज ती िपलर र िदवाल तोडफोड गरी नाउँका क ा ११ र १२ का ा सि ट, ोिभजनल
क जा गरी घर बनाएको हो भनी िजिकर िलएको सिटिफके ट र माइ ेसनलगायतका कागजातह
देिखँदा ितवादीले िखचोला गरेको देिखन आएको न कली भएको भ ने ितवादी वयम्ले मौकामा
छ । सोबाहेक न.नं. ३।१ को ज गा वादी िसताराम अनस
ु धानको ममा अिधकार ा अिधकारीसम
रसाइलीकै हक भोगमा रहेको देिखने ।
कसरु मा सािबती रही बयान गरेको देिख छ । उ
ितवादी वयम्ले परु ानो घर ममत गन सािबती कथन िस ाथ वन थली इि ट यटु को
ममा िपलर उठाई लकको िदवाल लगाउन खो दा प तथा उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी
िववाद भई थिगत भएको हो भनी वीकार गरी भ परु को प बाट समेत समिथत भएको पाइयो ।
घरको ट् वाइलेट जाने खाली ठाउँलाई उपभोगमा ितवादीले अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा
याउने योजनका लािग भइरहेको िदवाललाई इ कार रही िनजसँग बरामद भएका कागजातह
मजबतु पान िसमे ट लगाई िपलर ढा ने काम मु ा स कली हन् भनी िजिकर गरे तापिन िनजकै उ
पनअगािड
स प न गरेको भनी पनु रावेदक ितवादीले बयानको स.ज.नं.६मा “म गाउँ सोलख
ु
ु ु बु गएको
पनु रावेदन प मा उ लेख गरेको देिख छ । यसबाट बेलामा मेरो साथी िछमी शेपाले िलई िदएकाले के कसो
ितवादीले िखचोला गरेको त य समिथत हन आएको हो, मलाई थाहा भएन, मलाई स कली नै भनी िदएको
देिखने ।
हो, न कली भ ने थाहा िथएन” भनी बयान गरेको
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट देिख छ । उ च मा यिमक िश ा प रषदक
् ो प तथा
न.नं.३/१ को ज गा वादी िसताराम रसाइलीकै हक िस ाथ वन थली इि ट यटु को प बेहोरासमेतको
भोगको रहेको देिखँदा सो ०-०-०.३३ धरु ज गामा ख डन गरी ती कागजातह स कली हन् भनी िजिकर
ितवादीले गरेको िखचोला मेटाई िदने गरी भएको िलन सके को देिखँदैन । माणबाट उ िववािदत
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माणप ह न कली नै रहेको पिु हन आएको नेपाल सरकार िव. िववेक ब नेतसमेत
देिखने ।
वीर अ पतालअगािडको बाटो एकतफ
२०५३ सालमा नै उ
न कली रहेकाले र नपाक हँदै शिहदगेटतफबाट घमु ाई
माणप ह बनाई योग गरी सोबाट फाइदा िलने लैजानु पन अव थामा का यायनी चोकमा साथीलाई
उ े यले सँगसाथमा राखी िहँडेको िमिसल संल न भेटी उ मोटरसाइकल िनज सवारी धनीलाई
माणह बाट पिु भइरहेको अव थामा बरामद भएका िफता िदने मनसायले जाँदै गरेको अव थामा यी
उ न कली सिटिफके टह ितवादी टासी तु डुपले ितवादीह लाई िनयिमत चेक जाँचको ममा हरीले
आफै ँ िकत गरी तयार गरेको त य मािणत हन आएको समातेको कुरा यी ितवादीह को बयान बेहोराबाट
नदेिखए पिन िलखत तयार गन लगाउने र सो िकत देिख छ । यी ितवादीह ले लगेको मोटरसाइकल
कायको लाभ वा ितफल ा गन यि पिन ियनै अ कसैलाई थाहा जानकारी निदने उ े यले कही ँकतै
ितवादी टासी तु डुप शेपा भएको देिखँदा िनजले लक
ु ाइिछपाई राखेको तथा सो मोटरसाइकलको
गरेको कायलाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको संरचना प रवतन गरी बेइमानीका िनयतले लगेका िथए
११ नं. बमोिजमको कसरु मा नु पन देिखने ।
भ ने कुराको ट आधार अिभयोजन प ले कही ँकतै
अतः ितवादी टासी तु डुप शेपाले मल
खल
ु क
ु
ु ाउन सके को नपाइने ।
ऐन, िकत कागजको १ नं, ९ नं. तथा ११ नं. बमोिजमको
फौजदारी मु ामा कसरु मािणत गन भार
कसरु गरेको पिु हन आएको देिखँदा िनजलाई उ
वादी प को हने यव था माण ऐन, २०३१ को
११ नं. बमोिजम सजाय हने ठहर गनपनमा
अ यथा दफा २५ ले गरेको पाइ छ । ितवादीउपर आरोिपत
ु
ठहर गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको कसरु िव सनीय तवरले मािणत गन भार अिभयोजन
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित प को ह छ । ततु मु ामा यी ितवादीह िववेक
२०६८।१२।२० को फै सला के ही उ टी भई ितवादी ब नेत र मेघराज भ ने संजीव डाँगीले बेइमानीका
टासी तु डुप शेपालाई िकत कागजको ९ नं. बमोिजम िनयतले मोटरसाइकल चोरी गरी लगेको भ ने कुरा
. ५०।- ज रवाना र तथा ११ नं. बमोिजम िकत गन अिभयोजन प ले पिु गन नसके को अव थामा
मािनसलाई हने सजायसरह १(एक) वष कै द सजाय अनमु ानकै आधारमा यी ितवादीह कसरु दार हन्
हने ।
भनी भ न निम ने हँदा यी ितवादीह लाई आरोिपत
इजलास अिधकृत: गीता े / ड लरु ाम चौधरी
कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २६ गते रोज ४ शभु म् । पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार र कारणबाट
इजलास नं. १२
ितवादीह िववेक ब नेत र मेघराज भ ने संिजव
डाँगीलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ नं. को कसरु मा
१
सोही ऐनको १२ नं. बमोिजम पिहलो पटक जनही १
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी मिहनाका दरले कै द र िबगोबमोिजम .१,५०,०००।–
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०६५३, चोरी, ज रवाना हने ठहरी भएको सु काठमाड िज ला
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अदालतको िमित २०६९।२।१७ को फै सला उ टी व तिु न हने ।
गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
अतः
उि लिखत
पृ भूिमसमेतका
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित आधारह बाट सु जाजरकोट िज ला अदालतबाट
२०७१।१।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । िमित २०६७।१०।२४ मा भएको फै सला निमलेको
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
भनी बदर गरी पनु ः जे जो बु नपु न हो बझ
ु ी सु
क यटु र: प ा आचाय
िज ला अदालतबाट िनणय गनु भनी पनु रावेदन
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २३ गते रोज २ शभु म् । अदालत सख
ु तबाट िमित २०६८।१२।१ मा भएको
२
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
बमकुमार े , ०६९-CI-००१६, िसमाना ह त ेप क यटु र: प ा आचाय
हटाई पाऊँ, कृ णबहादुर शाहीसमेत िव. िहरामनी इित संवत् २०७५ साल पस
ु २० गते रोज ६ शभु म् ।
जैसीसमेत
३
हाल मल
ु क
ु मा भएको राजनीितक प रवतन र मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
नयाँ संिवधान जारी भएपिछ संघीय शासन यव था बमकुमार े , ०६९-CI-००४१, अंश, र न तामाङ
लागु भई सोअनस
ु ार थानीय तहको पनु सरचनासमेत िव. च बहादुर तामाङ
भए गरेको अव था छ । थानीय तहको पनु सरचनाप ात
सगोलमा रहँदा पिन सगोलका यि ह म ये
वडा िसमानास ब धी िववाद भएका यी दवु ै गा.िव.स. कसै वा सबैका नाममा दता हनस ने ह छ । ज गा
र यी वडाह समेत िमलेर भेरी मािलका नगरपािलका दता भयो भ ने कुराले ब डा भई हा यो भिनहा न
भएको भ ने खु न आएको छ । यसरी वतमान िम दैन । के कसरी कुन प वा अनपु ातमा दता
अव थामा बनेको भेरी मािलका नगरपािलकाको वडा भयो सो हेनपछ
ु । यहाँ जेठा भीमबहादरु का नाममा
िसमाना के कसरी कायम ग रएको छ भनी यिकन २९ रोपनीभ दा बढी, माइलो मानबहादरु को नाममा
गनपन
ु अव था यहाँ उ प न भएको छ । यही स दभमा ७ रोपनीजित र का छा कुलबहादरु का नाममा १४
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा रोपनीजित ज गा दता भएको भ ने िमिसल संल न
३, ४, ५ र ६ समेतको कानूनी यव थासमेतलाई ज गाधनी पज
ु ाबाट देिख छ । उि लिखत ज गा िक ा
ि गत गरी िववादको थायी पमा याय िन पण र े फलको अनपु ातलाई िवचार गदा ज गा नरमगरम
गन आव यक देिखन आउने ।
िमलाई बराबरीका िहसाबले भागब डा लगाई भोगचलन
थायी पमा याय िन पण गनका गद आएको भनी भ न र मा न िम ने पिन देिखएन ।
लािग अदालतबाट भएको न सा र अ य वडा उि लिखत अव थाको यवहारलाई अंशब डाको ३०
िवभाजनस ब धी राजनीितक े िवभाजनस ब धी नं. बमोिजम ब डा भएको भ न र मा न पिन िम ने
न सासमेत हेरी स बि धत प ह बझ
ु ी िनणय देिखएन । यस अव थामा यी वादीका बाबहु िबचमा
गनपनसमे
त भएबाट यो काय थानीय तहको सु रीतपूवक ब डा भएको भनी भ न िम ने अव था पिन
ु
िज ला अदालतबाट नै गदा बढी यथाथ परक र नदेिखने ।
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वादीका बाबहु िबचमा िलखत पा रत भई िमयासमेत
अंशब डा भएको नदेिखएको र सगोलमा नै रहे भएको
पसा िज ला लहाबर थकरी गाउँ िवकास
अव था देिखँदा अंिशयारह म ये जो जसका नाममा सिमित वडा नं.५ िक.नं.१२९ को ज.िव. ०-१६जे जित ज गा दता भएको भए पिन सबै ज गाह
५ ज गा िक ाकाट भई िक.नं.२५५ मा ज.िव.०सगोलकै देिखन आयो । उ सगोलको स पि म ये ३-७, िक.नं.३०७ मा ०-०-४ तथा िक.नं.३०५ मा
माइलो मानबहादरु तामाङले आ नो नाममा दता ०-१२-१७ ज गा कायम भएकोमा नहरमा परेकोबाहेक
भएको ज गाह म ये िक.नं.१३९० को ज गा िमित स पूण ज गा नयाँ नापीबाट न सा नं.११३।०२९८
२०५२।३।११ मा हालैको बकसप िलखत पा रत िक.नं.२१४ े फल ०,४७२५ वगिमटर कायम
भई जेठो धनबहादरु को बहु ारी दामोरानी तामाङका भएको ज गाको ज गाधनी श भु साद निु नया र मोही
नाममा गएको देिख छ । यसरी उ िक ा ज गा इसाक िमया धिु नया रहेको कुरा िववाद देिखएन ।
अंिशयाराबाहेक अ य यि को नाममा हक ह ता तरण यसरी दतावाला मोहीको मृ यपु ात् एकासगोलको
भई गएको अव था नभई सगोलको अंिशयारािभ गई िनजको ीमती ओितजन खातनु र छोराह िवप ी
रहे बसेको देिखँदा सो ज गासमेत सगोलको स पि नै अिल महमद िमया र िनवेदक आस महमद िमया र
मा नपु न र सोसमेत ब डा ला ने नै देिखने ।
साह महमद रहेको भ ने देिख छ । िवप ी छोरा अिल
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट महमदले आमा ओितजनको मृ यु भइसके को भनी
कानूनबमोिजम वादी ितवादीबाट ब डा गनपन
मोही नामसारी ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा िमित
ु
ीस पि को तायदाती फाँटवारी िलई ब डा छुट्याई २०६६।३।७ मा भूिमसधु ार कायालयमा ज गाधनी र
िदन दवु ै प लाई तारेख तोक िमिसल सु िज ला अिल महमदिबच िमलाप भई बाबक
ु ो नामको मोिहयानी
अदालतमा पठाई िदने भनी पनु रावेदन अदालत हक िवप ी अिल महमदको नाममा नामसारी भएको
पाटनबाट िमित २०६८।८।५ मा भएको फै सला िमलेकै देिख छ । यसरी िजउँदो आमालाई मरेको भनी बेहोरा
देिखँदा सदर हने ।
उ लेख गरी भएको िमलाप बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
बेहोराको भूिमसधु ार कायालयमा र िजउँदो मािनसलाई
क यटु र: प ा आचाय
मरेको भनी मोही िमलाप गरी जालसाज गरे भ ने
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २० गते रोज ६ शभु म् । मु ा ओितजन खातनु ले िज ला अदालतमा मु ा दता
§ यसै लगाउको ०६९-CI-००४२, अपतु ाली गरेकोमा िमित २०६६।३।७ मा भूिमसधु ार कायालयमा
नामसारी हक कायम, दामोरानी तामाङसमेत भएको िमलाप जालसाज ठहरी पनु रावेदन अदालत
िव. नङसल तामाङ भएको मु ामा पिन हेट डाबाट िमित २०६९।७।१५ मा फै सला भएको
यसैअनस
देिख छ । सोउपर अिल महमदले (०६९-RI-१२४६)
ु ार फै सला भएको छ ।
४
को मु ा दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदन िदएकोमा यस
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी अदालतबाट िमित २०७०।६।१७ मा िन सा दान
ड बरबहादुर शाही, ०७१-WO-१०२०, उ ेषण, नगन िनणयसमेत भएको देिखने ।
मु.स. गन आस मह मद िमया िव. अिल मह मद
अदालतबाट भएको फै सलाबाट िमित
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२०६६।३।७ मा भएको िमलाप जालसाज ठहरी शू य देिखयो । मोही हक ब डा हने यव था भएपिछ मोही
घोिषत भएपिछ पिन भूिमसधु ार कायालयमा चलेको हक िन कासन नहने भनी लोकनाथ उपा याय िव
िमलाप बदर मु ामा २०७१।१०।२२ मा फै सला देवीमाया भ राईसमेत भएको (ने.का.प. २०६२,
हँदा भने िमलाप बदरतफको वादीदाबी नपु ने भनी अङ् क ६, िन.नं.७५४९) मोहीबाली मु ामा यस
ठहर भएको पाइयो । अदालतबाट जालसाजी ठहर भई अदालतबाट िस ा त ितपादन भई फै सला भइरहेको
शू य कायम भएको िमलाप भूिमसधु ार कायालयको पिन छ । यस अव थामा िनवेदकको नेपालको अ त रम
फै सलाले कायम रहन जाँदा उ िमलाप बाट भएको संिवधानको धारा १९ ारा द स पि स ब धी हक
ज गाधनी र मोहीिबचमा भएको ज गाको बाँडफाँड पिन हनन् हन गएको पाइँदा भूिमसधु ार कायालयको िमित
कायमै रहने ि थित देिखने ।
०७१।१०।२२ को िनणय िु टपूण देिखन आउने ।
भूिमसधु ार ऐन, २०२१ को दफा
अतः उपयु आधार कारणह बाट ज गा
२६(क) देिख दफा २६(घ) (४) स म उि लिखत धनी श भु साद निु नयाँ र अिल महमद िमयाँिबच
यव थाबमोिजम ज गाधनी र मोहीिबच भएको शू य भएको मोही ब डास ब धी िमित २०६६।३।७
घोिषत िमलाप बमोिजमको भएको काय कायम रहन को िनणय बदर ग रपाउँ भ ने िफराद परेकोमा यी
जाने ि थित यायसङ् गत देिखएन । शू य घोिषत रट िनवेदकको माग दाबीबमोिजम दाबी नपु ने गरी
िमलाप बमोिजम भएका काय वतः बदर हने नै भूिमसधु ार कायालयबाट िमित २०७१।१०।२२ मा
ह छ । जालसाजी मु ाबाट िमलाप जालसाजी ठहर भएको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
भएपिछ सो िमलाप बमोिजम भएका काम कारबाही छ । अब सबै स ब प ह लाई बझ
ु ी कानूनबमोिजम
पिन वतः बदर हने ह छ । प रणामतः भूिमसधु ार िनणय गनु भनी िवप ी भूिमसधु ार कायालयको नाउँमा
कायालयबाट भएको मोिहयानी हक बाँडफाँड गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
अिल महमदका नाममा कायम भएको े ता कायम इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
रहन स ने पिन देिखएन । तर भूिमसधु ार कायालयबाट इित संवत् २०७५ साल माघ १६ गते रोज ४ शभु म् ।
िमलाप बदरतफको दाबी नपु ने ठहरी फै सला भएको
हँदा ज गाधनी र मोहीिबच भएको ज गा बाँडफाँड
इजलास नं. १३
कायम हन जाने ह छ । सो बाँडफाँडको कायको
िनणयउपर पनु रावेदनसमेत नलागी अि तम रहने
१
भ ने भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(च) मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
मा यस ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए सपना धान म ल, ०७३-CR-०६७५ र ०७४तापिन दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ.२ र २६ङ RC-००७० (साधक), कत य यान, नेपाल सरकार
बमोिजम तोिकएको अिधकारीले गरेको िनणयउपर िव. काजीबहादुर दज समेत र नेपाल सरकार िव.
कुनै अदालतमा पनु रावेदन ला ने छै न भ ने कानूनी काजीबहादुर दज समेत
यव था भएबाट भावकारी उपचारको अभावमा
ततु
मु ाको
माणह को सम
िनवेदक रट े मा िनवेदक वेश गन पाउने नै मू याङ् कनबाट देिखएका त यह बाट मतृ क
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मनमायाले ितवादीह उपर अ यिधक उ ेिजत हने िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ गतेदेिख
िकिसमको काय गरेको नदेिखएको, िनज मतृ कउपर लागू भएको मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
पटकपटक कोदालो एवम् हातले हार गरी घाँटी दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापतमा सव वको
िथिचएको, िनजको लास हेन नपाउने वातावरणको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
िसजना ग रएको, गाउँलेह लाई िबरामीको कारणले कसरु मा सजाय िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय
मृ यु भएको भनी ढाँिटएको अव था छ । वृ आमालाई ग रने छै न भ ने फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
हेरिवचार नगरेको कारण िनज १२ वष छोरीकहाँ बसेको काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरु का
भ ने पिन खु न आएको र दमको िबरामी भइसके क स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण
वृ लाई कत य गरी मारेपिछ गाउँलेह लाई मलामी गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ
ल न मा संल न गराएको र गाउँलेह लाई पिन पिछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण गनपदछ
ु भ ने र के ही
मा ितवादी छोरा बहु ारीको कत यले मतृ कको मृ यु नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
भएको भ ने थाहा भएकोसमेतका आधार कारणह ले र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा
ततु मु ामा िनज ितवादी यउपर अ.बं.१८८ नं.को कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर भएको
योग गरी कम सजाय गन पन अव थाको िव मानता कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु सोही
देिखन नआउने ।
कानूनबमोिजम गनपनछ
तर कुनै फौजदारी कसरु को
ु
अतः उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी
ितवादी िच देवी दज र काजीबहादरु दज लाई रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. मा सजाय हनेछ भ ने उ लेख गरेको र उ ऐनह
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र अ य ितवादीह
२०७५।५।१ गतेदेिख लागू भइसके को स दभमा
छ बहादरु दज , ड बरबहादरु प रयार, कपरु भ ने
ततु मु ामा यी ितवादीह िच देवी दज प रयार
िदपबहादरु प रयार, गोरे प रयार, भवु न प रयार र र काजीबहादरु दज लाई सव वको सजाय नहने
जङ् गबहादरु प रयारलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ भई िनजह लाई ज मकै दस म सजाय हने र िनज
िदने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको ितवादीह को अंश भागमा पन आउने चल अचल
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक स पि
ततु मु ाको कारणबाट रो का रािखएको
/ वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न भए फुकुवासमेत हने ।
स दैन । ज मकै द भइसके को अव थामा थप कै द इजलास अिधकृत: कुल साद दाहाल
सजाय गनको
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
ु औिच य पिु हन नस ने ।
ितवादी िच देवी दज प रयार र इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
काजीबहादरु दज लाई मल
२
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको टंकबहादुर मो ान, ०६८-CR-०६६२, यातना
फै सला त कालीन कानूनी यव थाको स दभमा ितपूित, राननारायण चौधरी िव. मोद रायसमेत
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िफराद िजिकरलाई ितपूितको योजनाथ
रकम मािणत गन स ने व तिु न र बिलयो माणको
इजलास नं. १४
आव यक ह छ । य ता माणह को अभाव रहेको
अव थामा पीिडतलाई दाबीबमोिजम नै ितपूित भराई
१
िदन िम ने अव था नदेिखने ।
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
िनय णमा आइसके का िनह था यि उपर तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-१३१३, वैदेिशक
लात, मु का ल ी, हितयारका कु दासमेतले िहकाउँदै रोजगार कसरु , ई र के .सी. िव. नेपाल सरकार
ल ने विृ िन सािहत गन, य तो यवहार देखाउन
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी कागज
सरकारी कमचारीलाई पिहचान गरी कानूनको दायरामा गन पनु रावेदक ितवादीले ग रिदएको िलखत नै
याई कारबाही गन स बि धत अिधकृतह तथा
ततु मु ामा वादी प ले पेस गरेकोमा सो िलखतलाई
िनकाय सचेत हनै पन ।
ितवादीले समेत वीकार गरी अ यथा मािणत गन
अिधकार छ भ दैमा अ यिधक शारी रक नसके को अव थामा पनु रावेदक ितवादीले िवदेश
बलको योग कुनै पिन बहानामा वीकाय हन अ ेिलया पठाइिदन भनी जाहेरवालाबाट रकम
स दैन । यातना मानवतािवपरीत काय भएकाले बिु झिलएको कुरा िलखत माणबाट मािणत हन
य ता घटना दोहो रन निदन तथा घटना िवशेषमा आयो । वैदेिशक रोजगारको यवसाय स चालन
यातनामूलक त रकाबाट अनाव यक पमा अ यिधक गन अनमु ितप नभएका यि ले िवदेश पठाइिद छु
शि को योग गनको पिहचान गन गराउने र आ नो भ ने बेहोराको कागज लेखी सिहछाप ग रिदई रकम
जानकारीलगायत स चार मा यमबाट उजागर िलएको र सोबमोिजम जाहेरवालालाई िवदेश पठाउन
हने घटनाका स ब धमा यसको अिभलेख रा ने नसके को अव थामा उ िलखत करकापमा तयार
िवषयमा समेत हरी कमचारी र संगठनलगायत अ य भएको तथा जाहेरवालाह र अका ितवादीिबचमा
िनकायसमेत सचेत र सजग हनु भनी यानकषण हनु भएको कारोबारमा आफू बेकारमा मिु छएको मा हो
आव यक हने ।
भ ने िजिकरबाट मा उ िलखतको आधारमा रकम
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट िलई जाहेरवालालाई िवदेश पठाउन नसक थािपत
यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ को दफा ६(१) हने वैदेिशक रोजगार कसरु बाट उ मिु पाउने
बमोिजम वादीलाई नेपाल सरकारबाट .१५०००।– अव था हन स दैन । य तो अव थामा ितवादी
(प हजार) ितपूित भराइिदने र हरी कमचारीलाई वैदेिशक रोजगारको कसरु गरेको त य पिु भइरहेकोले
िवभागीय कारबाही गन नपन ठह याएको पनु रावेदन अिभयोग दाबीको कसरु बाट उ मिु पाउनु पन भ ने
अदालत िवराटनगरको िमित २०६८।२।१९ को पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवम् बहस
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
िजिकरसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृत: िशव साद आचाय
अतः वैदेिशक रोजगार यवसायको इजाजत
क यटु र: मि दरा रानाभाट
प नै नभएका ितवादी ई र के .सी.ले जाहेरवालाबाट
इित संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभु म् । अ ेिलया पठाउन भनी रकम बिु झिलएर सो मल
ु क
ु मा
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नपठाएको त य मािणत भई िनजले वैदेिशक रोजगार खानतलासी मचु ु का गदा थानीय यि ह ले समेत
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरु गरेको ितवादीह को साथबाट हातहितयार खरखजाना
देिखएको र िबगोको हकमा अिभयोग दाबी नरहेकोले बरामद भएको हो भनी बरामदी बेहोरालाई समथन
िनज ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम १ वष गरी मचु ु कामा ह ता र गरेको देिख छ । बरामदी
६ मिहना कै द सजाय र .१,५०,०००।- ज रवाना मचु ु काका सबैजना सा ीले अदालतसम बकप
गन गरी वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट भएको नगरेकै कारण ितवादीले सफाइ पाउने आधार हन
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
स दैन । सहअिभयु ले गरेको बयानको आधारमा अ
िववेिचत आधार माणबाट ितवादी अिभयु लाई सजाय हने तर वयम् सहअिभयु ह
ई वर के .सी. लाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ कसरु मा सािबत रही िनजह को साथबाट हितयार
को दफा १० र ४३ को कसरु अपराधमा सोही बरामद भए पिन िनजह लाई सजायमा छुट हने गरी
ऐनको दफा ४३ अनस
ु ार १ वष ६ मिहना कै द र शासिनक अिधकारीले गरेको िनणयलाई यायकम ले
.१,५०,०००।- ज रवाना हने ठह याई वैदेिशक सम तामा सतकताका साथ िवचार गनु वा छनीय
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७१।८।२२ मा हने ।
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हातहितयारज तो पूणदािय व Strict
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
liability भएको फौजदारी कसरु मा जसबाट
इित संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शभु म् । हातहितयार बरामद ह छ य ता यि ह मािथ
२
कानूनले कठोर पमा अपराधको दािय व तोके को
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी ह छ । आ नो साथबाट हितयार बरामद भएको
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-००३०, हातहितयार होइन भनी मािणत गन भार ितवादीमा रिहरह छ ।
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. पाँचु सहनीसमेत
ितवादीह को साथबाट हातहितयार बरामद भएको
.ना.िन.मखन साद यादव र हरी अव थामा सो त यलाई खि डत हने आधार माण
हव दार लोकनारायण े ले िमित २०६५।३।१४ ितवादीह बाट पेस गन नसके को अव थामा िनज
मा ितवादीह पाँचु सहनी, िव कुमार सहनी र ितवादीह ले मौकामा गरेको सािबती बयानलाई
िव ान द सहनीको साथबाट हातहितयार बरामद अ यथा मा नपु न हो िक भ ने अव थाको समेत
भएको हो भनी ितवेदन िदएको देिख छ । िमित िव मानता नदेिखने ।
२०६५।३।१४ को बरामदी मचु ु का दजा पगु ेको .
अतः िमिसल संल न बरामदी मचु ु का,
ना.िन.बाट तयार भएकोले बेरीतको बरामदी मचु ु का ितवादीह को मौकाको सािबती बयान, बरामदी
भ न िम ने देिखँदैन । बरामदी मचु ु काका सबै सा ी मचु ु काका स ब धमा िदइएको ितवेदन र सो
अड् डामा आई बकप नगरे पिन बरामदी मचु ु काका ितवेदनलाई समथन हने गरी ितवेदकले ग रिदएको
स ब धमा ितवेदन िदने ितवेदक अदालतसम बकप समेतबाट ितवादी पाँचु सहनीले िबना इजाजत
उपि थत भई बकप गरेको अव था छ । बरामदी तथा हातहितयार राखेको र ितवादीह िव कुमार सहनी
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र िव ान द सहनीले िबनाइजाजत खरखजाना राखेको
पैयाँ) ज रवाना हने ।
पिु ट हन आएबाट बरामदी मचु ु का रीतपूवक नभएको, इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी ढकाल
वादी प ले सो मचु ु काका मु य सा ी बकप का इित संवत् २०७५ साल माघ २१ गते रोज २ शभु म् ।
लािग उपि थत गराउन नसके को तथा ितवादीह को
मौकाको सािबती बयान अ य वत माणह बाट
इजलास नं. १५
पिु हन नसके को आधारमा ितवादीह लाई सजाय
गन निम ने भनी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
१
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखई ितवादीह
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पाँचु सहनी, िव कुमार सहनी र िव ान द सहनीको टंकबहादुर मो ान, ०७३-RC-०१२६, कत य
हकमा पनु रावेदन अदालतको फै सला के ही उ टी हने यान, नेपाल सरकार िव. खड् कबहादुर साक
देिखने ।
िमिसल सामेल रहेका उि लिखत आधार एवम्
ितवादीह म ये पाँचु सहनीले िबनाइजाजत माणह बाट यी ितवादीले आ नै बाबु कणबहादरु
आफूसँग हातहितयार नलकटुवा राखी हातहितयार साक लाई हँिसयाज तो धा रलो हितयार योग गरी
खरखजाना ऐन, २०१९ को संशोिधत दफा ३(२) टाउकोज तो संवेदनशील थानमा हानी मारी लास
को कसरु गरेकोले िनजलाई सोही ऐनको संशोिधत गाडी मनसायपूवक नशृ स
ं ह या गरेको भ ने पिु हन
दफा २०(२) बमोिजम .६०,०००।- (साठी हजार आएकोले ितवादी लरु े भ ने खड् कबहादरु साक ले
पैयाँ ) ज रवाना हने ठहछ । िनजउपरको संशोिधत अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
दफा ५(१) को दाबी मािणत नभएकाले ऐ.ऐनको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको १३(१)
दफा २०(३) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन नं. बमोिजम कसरु गरेको ठह याएको सु याङ् जा
िजिकर पु न स दैन । ितवादीह िव कुमार िज ला अदालतको फै सला साधक जाँचको रोहमा
सहनी र िव ान द सहनीको साथबाट १।१ थान सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पोखराको
गोली मा बरामद भएको देिखँदा िनजह ले ऐ.दफा फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
३(२) बमोिजमको खरखजानातफको मा कसरु
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. को कानूनी
गरेकोले िनजह लाई ऐ.दफा २०(३) बमोिजम जनही यव थाबमोिजम ितवादी कसरु अपराधमा सािबत
.२०,०००।- (बीस हजार पैयाँ) ज रवाना हने रहे तापिन अपराधको कृितबाट इिवलाग वा
ठहछ । िनजह उपरको संशोिधत दफा ५(१) को मनसाय नभई य तो कसरु बाट मािनस मलाज तो
दाबी मािणत नभएकाले सो पनु रावेदन िजिकर पु न नदेिखई भिवत य हो िक भ नेस मको शङ् का िमिसल
स दैन । अिभयोगप मा ितवादी िव ान द सहनी कागजबाट देिखएको वा अपराध हँदाको अव थालाई
नाबालक रहेको भनी बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ समेत िव ेषण गरी इ साफ गनका िच ले यितस म
को दफा ११(३) बमोिजम उमेर पगु ेको यि लाई हने सजाय गदा कानूनको म सद पूरा हने देखेको अव था
सजायको आधा सजाय ग रपाउँ भनी माग गरेकोले भए मा घटी सजाय तो न स ने तजिबजी िकिसमको
िनज िव ान द सहनीलाई .१०,०००।- (दश हजार अिधकार रहेको देिखने ।
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मु ाको त यगत अव था हेदा ितवादीले १० वष सजाय हने गरी य गरेको रायसँग असहमत
आ नै बाबल
ु ाई हँिसयाज तो धा रलो हितयारले भई गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
झटारो हानी सोप ात् बाबु रोई कराई गरेपिछ बबु ा २०७२।१०।२८ को सव वसिहत ज मकै दको फै सला
सतु ेको ठाउँमा नै गई झटारो हानेको हँिसयाले पनु ः साधक जाँचको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पटकपटक टाउकोसमेतमा हार गरेको, बाबक
ु ो मृ यु इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
भएप ात् आ नो घरको बारीमा खा डो खनी लासलाई क यटु र: उ रमान राई
सो थानमा गाडी िनज गाउँतफ गई पिछ प ाउ परेको इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
देिख छ । िनजले ह या मनसायपूवक गरेको भ ने पिु
२
भएको र ह या पिन आ नो वृ बबु ालाई धा रलो मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह यारले पटकपटक हार गरी अपराध लक
ु ाउन भनी टंकबहादुर मो ान, ०७३-RC-०१६२, कत य
लास गाडेको देिख छ । घटना वारदात घिटसके पिछ यान, नेपाल सरकार िव. िदपेस राई
मौकामा आफ तसमेतलाई घटनाको यथाथ बेहोरा
िमित २०७३।४।३ गते राित १२ बजेको
नबताई आफू अपराधबाट उ कन सिक छ िक भ ने समयमा आ नै घरबाट फलामको पाइप बोक रामबहादरु
दु यास गरी लास फालेको भोिलप ट आफूले लास राईको घरमा पैसा चोन गएको िथएँ । िनजले मलाई
देखेको भनी मतृ कका प रवारलाई खबर गनका
ु साथै िचनेकोले सोही फलामको पाइपले टाउकोमा हार गरी
आफूले गरेको कसरु अपराध ित प ाताप नगरी मारेको हँ । िनजको घरबाट मोबाइल र मालमा राखेको
अपराध लक
ु ाउने दबाउने िनयतले मािनस म रसके पिछ चानचनु े ढ क पैसा िलएर आएँ । पूवयोजनाअनस
ु ार म
लासलाई आ नै बारीमा खा डो खनी परु क
े ो तथा ए लैले िनज रामबहादरु राईलाई मारेको हँ भनी घटना
हँिसयाज तो धा रलो हितयारले टाउकोलगायतका वारदातको स ब धमा मब पमा सिव तारपूवक
थानमा पटकपटक हार गरी नशृ ंस तवरबाट कत य उ लेख गरी कसरु अपराधमा सािबत भई अनस
ु धान
गरी मारेको िमिसल संल न कागजातह बाट देिखएको अिधकारी एवम् अदालतसम ितवादीले बयान
अव थामा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द गरेको देिख छ । ितवादीको उ सािबती बयान
गन गरी सु अदालतले य गरेको रायसँग असहमत बेहोरालाई िमिसल संल न रहेको घटना थल मचु ु का,
भएको पनु रावेदन अदातल पोखराको फै सला िमलेकै व तिु थित मचु ु कामा ब ने यि ह को भनाई,
देिखन आउने ।
मतृ कको लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
तसथ, िववेिचत आधार कारणसमेतबाट ितवादीले देखाएको थानबाट बरामद भएको मतृ क
सु याङ् जा िज ला अदालतले ितवादी लरु े भ ने रामबहादरु राईको साथबाट वारदातप ात् याएर
खड् कबहादरु साक लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी राखेको डलर तथा माल, मतृ क रामबहादरु राईको
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द िसम िवनाको यामरावाला नोिकया मोबाइल तथा
गन ठह याएको फै सला साधक जाँचको रोहमा सदर ल बाई १६ इ च, गोलाइ ४ इ च भएको फलामको
गरी सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन पाइप (सोते) अलगअलग थानमा फे ला परेको
भनी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई भ ने बरामदी मचु ु का, ितवादीले नै फलामको
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पाइपले हानी मतृ कलाई मारेको हो भनी व तिु थित तथा कुटिपटको वारदातमा छु याउन खो दा वयम्
मचु ु काका मािनस यगु राज राई, मान साद राई तथा घाइते भएकाम ये मौकामा अनस
ु धानको ममा
िदलमान राईले सु अदालतमा गरेको बकप समेतका घटना िववरण कागज गन य दश िडकबहादरु राई
कागजातह ले पिु एवम् मािणत गरेको देिखने ।
तथा भ बहादरु राई र वारदातमा मतृ कसँगै रहेक
अतः ितवादीले मौका तथा अदालतसम को मतृ कक ीमती मनकुमारी राईले मतृ कलाई ितवादी
बयानमा आफूले मतृ कलाई फलामको सोतेले
ामसेर राईले आपसमा झगडा हँदा साथमा रहेको
टाउकोलगायत शरीरका य त भागमा सातपटक चु पीले टाउको र पेटमा हार गरी घाइते बनाएकोले
हार गरी मतृ कलाई मारी मतृ क छटपटाउन उपचारको लािग अ पताल लाँदै गदा मतृ कको मृ यु
छोडेपिछ मतृ कको मोबाइल तथा नगदसमेत िलई भएको र ितवादी भागी गएका हन् भनी ितवादीकै
घरमा गई सतु ेको भनी अिभयोग दाबीलाई पिु हने कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको त यलाई िकटानीसाथ
गरी बेहोरा लेखाइिदएको तथा शव परी ण ितवेदन लेखाएको पाइ छ भने घटना िववरण कागज गन
र घटना थल मचु ु काबाट समेत ितवादीउपरको पशबहादरु कटुवाल, पूणबहादरु म ल, पदमबहादरु
अिभयोग दाबी पिु भएको देिखँदा सोसमेतका राई तथा व तिु थित मचु ु कामा ब ने बखतबहादरु
आधार तथा माणह समेतबाट ितवादी या टे राई, बलबहादरु राई, छनकबहादरु राईसमेतले ियनै
भ ने िदपेस राईलाई यानस ब धी महलको १ नं. ितवादीले हार गरेको चु पी हारबाट मतृ कको
१३(३) नं. तथा चोरीको महलको १, ४ र १२ नं. मृ यु भएको हो भ ने बेहोरा लेखाएको देिख छ ।
को कसरु मा यानस ब धी महलको १३(३) नं. मतृ क र ितवादीिबच मेलामा दोहोरो िभड त भएको,
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र चोरीको महलको ितवादीले मतृ कलाई चु पी हार गरी घाइते बनाई
१२ नं. अनस
ु ार िबगोबमोिजम .५,९६९।- ज रवाना सोही चोटले मृ यु भएको हो भनी जाहेरी बेहोराको
र एक मिहना कै द हने ठह याई सु भोजपरु िज ला समथनमा जाहेरवाला नहलबहादरु राईले अदालतमा
अदालतबाट िमित २०७३।५।२१ मा भएको फै सला समेत उपि थत भई बकप गरेको देिख छ भने
साधक जाँचको रोहमा सदर गरेको उ च अदालत घटना वारदातमा य दश रहेक मतृ कक ीमती
िवराटनगर धनकुटा इजलासको िमित २०७२।११।१८ मनकुमारी राईले आ नो साथैमा रहेका ीमान्लाई
को फै सला साधक जाँचको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर ियनै ितवादीले चु पीले हार गरी स त घाइते
हने ।
बनाई सोही चोटले मृ यु भएको हो भनी अदालतमा
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
उपि थत भई बकप ग रिदएको देिख छ । यसैगरी
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
घटना िववरण कागज गन पशबहादरु कटुवाल तथा
३
पूणबहादरु म लले ियनै ितवादीले मतृ कलाई चु पीले
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी हार गरेको आफै ँ ले देखेको हो भनी अदालतमा
टंकबहादुर मो ान, ०७३-RC-०१७८, कत य उपि थत भई बकप ग रिदएको पाइ छ । जाहेरवाला
यान, नेपाल सरकार िव. हेमकुमार राई
एवम् घटना िववरण कागज गन यि ह ले अदालतमा
वारदातको रातमा गु े वर मेला भन गएका उपि थत भई मौकामा य गरेको कुरालाई समथन
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हने गरी गरेको बकप लाई माण ऐन, २०३१ को ितवेदनबाट देिख छ । ८५ वष य वृ ालाई आगोमा
दफा १०(१) ले माणमा िलन िम ने नै देिखँदा ियनै धके िलिदँदा मृ यु हनस ने र धके लेप ात् पिन िनजको
ितवादीले मतृ कलाई चु पी हार गरी घाइते बनाएको शरीरमा चढी डाडुप यूले आँखासमेत फुटाई िदएको र
र सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखएकोले शरीरमा य त िहकाई चोट पु याएकोसमेत देिखँदा
आफूले मतृ कलाई कत य गरी मारेको होइन भ ने ितवादीको मतृ कलाई मान नै मनसाय रहेको देिखँदा
ितवादीको इ कारी बयान वीकाय देिखन नआउने । ितवादीले पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गदा
घटना थल मचु ु का, व तिु थित मचु ु का, िलएको उ िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
मतृ कको शव परी ण ितवेदन, ितवादीउपरको
अतः ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी,
िकटानी जाहेरी, सो जाहेरीको समथनमा भएको जाहेरीको समथनमा जाहेरवालाले अदालतमा गरेको
जाहेरवालाको बकप , वारदातमा सँगसाथैमा बकप , कसरु अपराधमा सािबत भई ितवादीले
रहेक मतृ कका ीमती मनकुमारीको िकटानी अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतमा गरेको
बकप समेतका िमिसल संल न रहेका माणह बाट बयान, घटना थल कृित मचु ु का, शव परी ण
ियनै ितवादीले चु पी हार गरी मतृ कको मृ यु भएको ितवेदन, लास कृित मचु ु कासमेतका िमिसल
पिु ट भएकोले सोसमेतका आधारह हण गरी यी संल न माणह बाट मतृ कको मृ यु ियनै ितवादी
ितवादीले अिभयोगप मागदाबीबमोिजम मल
गगन गु ङको कत यबाट भएको पिु भएको देिखँदा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको १ र १३(१) नं.को कसरु मा ऐ. सोसमेतका आधार र कारणबाट ितवादीलाई
१३(१) नं. बमोिजम ज मकै द गरेको सु फै सला सदर अिभयोगप माग दाबीबमोिजम मल
ऐन,
ु क
ु
हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको यानस ब धीको महलको १ नं. र १३(३) नं .
िमित २०७३।५।३ फै सला साधक जाँचको रोहमा िवपरीतको कसरु मा ऐन, महलको १३(३) नं. बमोिजम
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सव वसिहत ज मकै द गरेको सु गोरखा िज ला
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
अदालतको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन
क यटु र: उ रमान राई
अदालत पोखराले गरेको िमित २०७३।१।२० को
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
फै सला साधक जाँचको रोहमा िमलेकै देिखँदा सो
४
फै सला सदर हने ।
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
टंकबहादुर मो ान, ०७४-RC-००१६, कत य क यटु र: उ रमान राई
यान, नेपाल सरकार िव. गगन गु ङ
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादीले सँग साथमा रहेक ८५ वष
उमेरक आ नै हजरु आमालाई आगोमा धके ली लडाइ
इजलास नं. १६
आगोबाट िनकाली निजकै रहेको डाडुप यूले िहकाई
दवु ै आँखासमेत फुटाई शरीरका िविभ न भागमा हार मा. या. ी तेजबहादुर के .सी., र मा. या. ी
गरेको त य लास कृित मचु ु का र शव परी ण पु षो म भ डारी, ०७१-CI-१४९७, ०७२-CI57
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०२४८, परमादेश, काठमाड उप यका खानेपानी Duty) नै रहेको देिखन आउने ।
यव थापन वाडका तफबाट अिधकार ा िनदशक
अिध हणमा परेका ज गाह आव यक
संजीव िव म राणा िव. मानर न तुलाधर, िज ला ि या पूरा गरी िनवेदकको नाउँमा िफता िदनु भनी रट
शासन कायालय, काठमाड िव. मानर न तुलाधर
िनवेदकले परमादेशको माग गरेकोमा रट िनवेदकको
िवप ी िज ला शासन कायालय, िमित २०६९।७।२ मा परेको िनवेदन स ब धमा
काठमाड ले रट िनवेदक मानर न तल
ु ाधरले यस एउटा आव यक िनकासा िदनु भनी परमादेशको
कायालयमा ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३४ आदेश जारी भएको अव थामा पनु रावेदन अदालत
बमोिजम ज गा िफताको लािग िनवेदन पेस गरेको पाटनको फै सला ने.का.प.२०६८ अङ् क १२ िनणय
देिखएन भनी िलिखत जवाफ िफराए तापिन िनवेदक नं.८७३७ मा ितपािदत िस ा तको ितकूल भएको
मानर न तल
ु ाधरले मख
ु िज ला अिधकारी, िज ला भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
शासन कायालय, काठमाड लाई स बोधन गरी सिकएन । अत: परमादेशको आदेश जारी गन गरी
खानेपानी बो रङ गन कपन ३झ को िक.नं.२९ र ३० पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।११
हाल िक ाकाट भई कायम िक.नं.४६२ र ४५९ को मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ज गा अिध हण भएकोमा िबचैमा काम छाडेकोले ज गा इजलास अिधकृत: सदु ीपकुमार भ राई
ाि ऐन, २०३४ को दफा ३४ अनस
ु ार ज गा िफता क यटु र: उ रमान राई
पाउँ भ ने बेहोरा उ लेख गरी िनवेदन िदएकोमा िज ला इित संवत् २०७४ साल काि क १२ गते रोज १ शभु म् ।
शासन कायालय, काठमाड बाट अ ययन गरी पेस
गनु भनी िमित २०६९।७।२ मा तोक आदेश भएको
एकल इजलास
िमिसल संल न कागजातह बाट देिखन आयो । यस
अव थामा रट िनवेदकले ज गा ाि ऐन, २०३४ को
१
दफा ३४ अनस
ु ार ज गा िफताको लािग िनवेदन पेस स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७५-WOनगरेको भ ने िज ला शासन कायालय, काठमाड को ०७७८, उ ेषण, िमठुदवे ी िघिमरेसमेत िव. ब ण
िलिखत जवाफ खि डत भएको अव था देिखने ।
िघिमरेसमेत
िनवेदकले िज ला शासन कायालय,
उ च अदालत पाटन, हेट डा इजलासबाट
काठमाड मा िदएको िमित २०६९।७।२ को अिध हण िववािदत ज गामा ४ अंिशयार कायम गरी फै सला
भएको ज गा िफता पाउँ भ ने िनवेदनउपर िज ला भइसके को अव थामा एक अंश कायम भएका
शासन कायालय, काठमाड बाट कारबाही भएको यी िनवेदकले आ नो भागमा पन स पि ब डा
अव था िमिसलबाट देिखन आउँदैन । आ नो छुट्याई िलन पाउने नै देिखँदा ितवादीको िनवेदन
कायालयमा परेको िनवेदन े ािधकारिभ ै रहे भएको िलई फै सला काया वयन गन निम ने भनी यहाँ
अव थामा सो स ब धमा उ े ािधकार िनकायले अदालतबाट िमित २०७५।९।१३ को आदेश िमलेको
कारबाही र िनणय गरी सोको उिचत िनकास समयमै नदेिखँदा बदर गरी िदएको छ भनी भएको आदेश बदर
िदनपु न उ कायालयको कानूनी कत य (Legal गन माग गरी यी िनवेदकले ततु िनवेदन िदएको
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देिख छ । िमठुदवे ी िघिमरे, वस त िघिमरे, वहृ पित अदालती शु क िलई फै सलाबाट ठहरेबमोिजमको
िघिमरे र ब ण िघिमरेिबच मकवानपरु िज ला स पि बाट अंश छुट्याई िदनपु न” भ ने उ लेख भएको
अदालतमा अंश दपोट मु ा चली सु मकवानपरु देिख छ । य तै खालको यव था सािबक मल
ु क
ु ऐन,
िज ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम अंशदपोट द ड सजायको महलको ४६ को देहाय १८ मा पिन
नठहन गरी फै सला भएको देिख छ । उ मकवानपरु रहेको देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाह को
िज ला अदालतको फै सलाउपर उ मु ाका वादी प र े यमा यथ ब ण िघिमरेले िनजको अंश
वहृ पित िघिमरेको पनु रावेदन परेकोमा सु ले अंश भागस म ब डा छुट्याई िलन पाउने गरी उ च अदालत
दपोट ठहर नगन गरेको हदस म सु फै सला सदर गरी पाटन हेट डा इजलासबाट भएको िनणयबाट यी
दाबीमा उि लिखत सगोलको ब डा ला ने स पि बाट िनवेदकको िनवेदनमा उि लिखत संवैधािनक हकमा
वादीको भागस म वादीलाई िदलाई िदनपु नमा यसतफ असर पन अव थाको िव मानता देिखन नआउने ।
ठहर नगरेको हदस म सो फै सला िमलेको नदेिखँदा
तसथ
ततु
िनवेदनमा िनवेदन
के ही उ टी भई हाल कायम रहेको अंिशयारह मा चार मागदाबीबमोिजम उ ेषण तथा परमादेशको आदेश
अंिशयार कायम गरी दाबीको िक.नं ५८६ को ज गाबाट जारी गन पन अव था नदेिखँदा यथ ह बाट
४ भागको १ भाग अंश यी पनु रावेदक वादी वहृ पित िलिखत जवाफ मगाई रहन परेन । ततु रट िनवेदन
िघिमरेले पाउने ठहछ भनी िमित २०७४।९।२६ मा खारेज हने ।
फै सला भएको देिखने ।
इजलास अिधकृत: वु राज काक
उ च अदालत पाटन, हेट डा इजलासबाट इित संवत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभु म् ।
अंश दपोट मु ामा भएको फै सलाबाट दाबीको िक.नं.
२
५८६ सगोलको ब डा ला ने स पि भ ने देिखएको स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७५-WOर उ मु ामा ४ चार अंिशयार कायम भई ब ण ०७८०, उ ेषण, शोभा शा य िव. भूिमसुधार तथा
िघिमरेसमेत एक अंिशयार भएको नै देिखँदा ब ण मालपोत कायालय, िड लीबजारसमेत
िघिमरेले आ नो भागमा पनजित स पि ब डा
च.नं १०७(१) िमित २०५९।७।६ प बाट ी
छुट्याई िलन नपाउने भ न िम दैन । अंश दपोट गाउँ िवकास सिमित चपली भ कालीले ब ी खड् कालाई
मु ाको फै सलामा वादीले आ नो भाग छुट्याई मोही कायम गन िसफा रस गरेकोमा पनु ः एकै ज गाको
िलन पाउने भ ने उ लेख भए पिन वादीसरह समान स ब धमा हाल प रवितत बढु ािनलक ठ नगरपािलका
अंिशयार कायम भएका अ य अंिशयारले समेत आ नो वडा नं.२ को च.नं.१३१६ िमित २०७३।८।२१ को
भागमा पन जित स पि सोही फै सलाअनस
ु ार ब डा प बाट िवप ी स तमाया े लाई मोही कायम गनको
छुट्याई िलन पाउने नै ह छ । मल
ु क
ु देवानी कायिविध लािग िवप ी भूिमसधु ार कायालयलाई िसफा रस गरेको
(संिहता) ऐन,२०७४ को दफा २४१ को उपदफा १९ काय थानीय सरकार काय स चालन ऐन, २०७४
मा “वादीले आ नो अंश पाउने ठहरी अि तम फै सला र भूिमस ब धी ऐन तथा िनयमावलीिवपरीत भएकोले
भएकोमा अ य ितवादी अंिशयारले पिन आ नो अंश हाल प रवितत बढु ािनलक ठ नगरपािलका वडा नं
छुट्याई िलन दरखा त िदएमा कानूनबमोिजम ला ने २ को च.नं.१३१६ िमित २०७३।८।२१ को प बाट
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िवप ी स तमाया े लाई मोही कायम गनको लािग अव थामा रहेको भ ने िनवेदककै िनवेदन बेहोराबाट
िवप ी भूिमसधु ार कायालयलाई िसफा रस गरेको काय देिखन आउँछ । भूिमसधु ार कायालयमा मोही
उ ेषणको आदेशले बदर गरी कानूनबमोिजम िनणय नामसारीस ब धी मु ा िवचाराधीन रहेको र सोही मोही
गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको नामसारी मु ाबाट उठान भएको जालसाजी मु ासमेत
समेत माग गरी ततु िनवेदन िदएको देिखन आउने । काठमाड िज ला अदालतमा िवचाराधीन अव थामा
िनवेदकले ततु गरेको िनवेदन बेहोराबाट रहेको भ ने देिखएको हँदा उि लिखत िनकायह मा
थानीय तहबाट एकै ज गाको मोही कायम गन िवचाराधीन रहेको िववादमा असर पन गरी असाधारण
स ब धमा फरकफरक िसफा रस भएको भ ने अिधकार े हण गरी रट े बाट हेन िम ने
देिख छ । किथत िवप ी मोही स तमाया े को मोही नदेिखने ।
नामसारी िनवेदनमा भएको कारबाहीको ममा िवप ी
तसथ िनवेदन माग दाबीबमोिजम आदेश
भूिमसधु ार कायालयबाट स तमाया े ले जोतेको जारी गनपन
ु अव थाको नदेिखँदा यथ ह बाट
छ भनी िमित २०७५।३।३१ मा भएको थलगत िलिखत जवाफ मगाई रहन परेन । ततु रट िनवेदन
सजिमनसमेत सो हदस म जालसाज घोिषत ग रपाउँ खारेज हने ।
भनी िदएको ०७५-PC-००७६ नं. को जालसाज मु ा इजलास अिधकृत: वु राज काक
काठमाड िज ला अदालतमा दता भई िवचाराधीन इित संवत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभु म् ।

60

