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काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी राजे सुवेदी, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ख बबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी नहकुल सवु ेदी, सव च अदालत

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

स पादक : ी गजे बहादरु िसंह
काशन,
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत
कायरत् ्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
ना.स.ु ी ल मण िव.क.
ना.स.ु ी रमादेवी यौपाने
ना.स.ु ी िवनोदक
िवनोदकुमार यादव
िस.कं . ी वु सापकोटा
क युटर अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन

भाषािवद् : उप ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा
शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी तेजराम महजन
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर स
े यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी

िब शाखामा कायरत
कायरत् ् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
१३
संयु इजलास
११
इजलास नं. १
१०
इजलास नं. २
४
इजलास नं. ३
७
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. ५
८
इजलास नं. ६
२
इजलास नं. ७
२
इजलास नं. ८
६
एकल इजलास
१
ज मा
६६

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

िनणयह को सारसङ् ह
िवषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह िब मा छन् ।
मू य .५,५००।पाइने ठाउँ
 नेपाल कानून पि का िब क , सव च अदालत
 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल
 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु िे टन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु िे टन २०७३, साउन – २, 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 ठेगाना

cjs@supremecourt.gov.np
मा स पक गन सिकने छ ।

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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26.
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27.
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30.
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31.
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33.
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34.
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35.

36.

37.

कत य
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41.

िसंहसमेत
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42.
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हेरोइन)
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ब धक
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लागु औषध सादु पटेल िव. नेपाल सरकार

अपहरण आन द यादव िव. नेपाल सरकार

कत य

(खैरो
हेरोइन)

इजलास नं. ४
38.

३४-३८

३९-४०

उ ेषण / न दराज जोशी िव. वा य तथा
परमादेश जनसङ् या म ालयसमेत
उ ेषण

कोिपला कुँवर िव. ल मी काक
(ख ी) समेत

इजलास नं.८
49.

50.

51.

मोही

४०-४३

52.

ह रशङ् कर साहसमेत िव. बहादरु

नामसारी महरा चमार
उ ेषण

दता

इनर मुिखया िवन िव. चिलतर

नामसारी मुिखया िवन
एकल इजलास

सीताराम दास िव. गजे
दाससमेत

हाल सािबक वोध िघिमरेसमेत िव.

मोही

53.

ीमती

मीना े

iv

उ ेषण /
परमादेश

राजे
तथा

४३-४४
ब नेत िव. भिू मसधु ार
यव थापन

बबरमहल, काठमाड समेत

िवभाग,

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - २
िवप ी रट िनवेदकउपर लगाइएको हरी ऐन, २०१२
को दफा ३४ सँग स बि धत कसरु स ब धी मु ा
पूण इजलास
सरकार वादी भई च ने भनी वयं उ ऐन, सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
१
ु ूची १ र २ तथा
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी बै नाथ अ य कुनै कानूनी ावधानले प पमा यव था
उपा याय र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०६८- गरेको नदेिखँदा रट िनवेदकउपर दायर ग रएको उ
NF-०००८, उ ेषण, हरी धान कायालय, मु ा नेपाल सरकार वादी भई च नस ने अव था
न साल र ऐजनको कानून शाखाको तफबाट हरी देिखन नआउने ।
िवप ी िनवेदकउपर लगाइएको मु ा सरकारी
महािनरी क िव. मिणराज लािमछाने
रट िनवेदकउपर हरी ऐन, २०१२ को मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ िभ
दफा ३४ को ख ड (ग),(घ) र (छ) बमोिजमको नपरेको, उ ऐनको दफा ३१ ले पिन नसमेटेको
कसरु मा हरी धान कायालयको प ले ी ५ को अव थामा हरी धान कायालयको प ले नेपाल
सरकार वादी भनी हरी धान कायालय कानून सरकार वादी भनी सरकारी विकलको िनणयबेगर हरी
शाखाका हरी नायब उपरी क िभ मका त अयालले नायब उपरी कले दायर गरेको मु ा कानूनबमोिजम
सरकारी विकलको िनणयिबना नै म यमा चल े ीय अिधकार ा िनकाय वा पदािधकारीले दायर गरेको
हरी िवशेष अदालतसम अिभयोगप दायर गरेको भ न िम ने नदेिखँदा गैरकानूनी अिभयोजनका
देिख छ । िनजले के कुन काननू ले िदएको अिधकार आधारमा मु ाको सनु वु ाइ गरी िवप ी िनवेदकलाई
एक वष कै दसमेत हने ठहर्याएको म यमा चल े ीय
योग गरी अिभयोगप दायर गरेको हो सो कुरा उ
अिभयोगप मा उ लेख भएको देिखँदैन । हरी ऐन, हरी िवशेष अदालतको िमित २०६१।१।२ को
२०१२ मा रट िनवेदकउपर लगाइएको दफा ३४ फै सला र सोलाई सदर गन गरेको के ीय हरी िवशेष
को अिभयोगस ब धी मु ा सरकार वादी भई च ने अदालतको िमित २०६३।३।१२ को िनणयसमेत
भ ने कुरा उ लेख भएको देिखँदनै । यसैगरी हरी उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहर्याएको यस
ऐन, २०१२ अ तगतको कसुरस ब धी मु ालाई अदालतको संयु इजलासको िमित २०६६।८।९
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ र को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदक
२ मा समेिटएको नदेिखनुका साथै हरी ऐन, २०१२ िवप ीको िनवेदन िजिकर पु न नस ने ।
यस अदालतको संयु इजलासबाट भएको
को दफा ३४ अ तगतको कसुरस ब धी मु ालाई
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ को फै सला सदर हने ठहरे पिन हरी ऐन, २०१२
मसङ् या ३६ र अनस
ु ूची २ को मसङ् या १० अ तगतका कसरु स ब धी मु ा चलाउने वा वादी कायम
बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना गनस ब धमा प कानूनी यव थाको अभाव देिखन
कािशत गरी नेपाल सरकार वादी भई च ने भनी आएकोले सोस ब धमा प र पया कानूनी यव था
तोके को भ ने पिन देिखन आएको छै न । यस कार हन ज री देिखएकोले त स ब धमा अिवल ब थप
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प कानूनी यव था गनु भनी धानम ी तथा अदालतमा पनु रावेदन ला ने छै न भ ने कानूनी यव था
मि प रषदक
् ो कायालय र गृह म ालयका नाउँमा भएको देिख छ । उ काननू ी यव थाबमोिजम मोही
हक बाँडफाँड गरेउपर साधारण अिधकार े बाट
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
िफरादमाफत चुनौती िदन नसिकने ट छ । िनणयमा
इजलास अिधकृ तः स तोष साद पराजल
ु ी
रत / बेरीतको
उठे को भए सो को िन पण
क युटरः रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम् । असाधारण अिधकार े बाट हने ।
यस अदालतबाट िन सा दान गदा यस
२
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला काक अदालतको संयु इजलासको फै सलामा ने.का.प.
र मा. या. ी ओम काश िम , ०७०-NF-००१०, २०६७, साउन, िनणय नं. ८३५९, पृ ६६७,
भरपाई िलखत दता बदर दता कायम, पुरण शमशेर ने.का.प. २०६८, साउन, िनणय नं. ८५९७, पृ
६४६ र ने.का.प. २०६९, असोज, िनणय नं. ८८४५,
ज.ब.रा. िव. खड् गकुमारी राणासमेत
नेपाल सरकारले मोहीहक लागेको ज गा, पृ ९४६ मा ितपािदत िस ा तको िु ट भ ने कुरा
ज गावाला र मोहीिबच बाँडफाँडको काय गन गराउन उ लेख भएको देिख छ । तत्स ब धमा िवचार गदा
सम तोक सूचना काशन भएपिछ ज गाधनी र उि लिखत सबै मु ाह मा अंशको िववाद समावेश
मोहीिबच ज गा बाँडफाँड गन वा ज गाधनी र मोहीम ये भएको देिख छ । तुत मु ामा पिन वादीले पिन
कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन काय अंश मु ा अंशको नै िववाद गरेको देिख छ । तथािप िन सामा
सरेको कारणले रोिकन स दैन । यो काननू बमोिजम उि लिखत निजरह मा अंशब डाको महलबमोिजम
बाँडफाँड ह छ । कानूनबमोिजम भएको कायलाई िववादको िन पण भएको अव था छ । यस मु ामा
लेनदेन यवहारसरह मानी िलखत बदरको िफराद गन भूिमसधु ार अिधकारीले गरेको िनणयउपर िज ला
अदालतमा िफराद ला ने नला ने भ ने
उठाएको
पाउने भ न निम ने ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ िवशेष ऐन हँदा सो को िन पण भूिमस ब धी ऐनमा भएको
हो । उ ऐनअनस
ु ार ज गाधनी र मोहीको ज गा कानूनी यव थाबमोिजम हने भई भूिमसधु ार
बाँडफाँडस ब धी ि याको िनणय गन अिधकार अिधकारीले गरेको िनणय नै तुत िववादमा अि तम
भूिमसधु ार अिधकारीलाई भएको त यमा िववाद हने हँदा उ िन सा दान गदा िलइएका आधार र
छै न । भूिमस ब धी ऐनको दफा २६ख मा तोिकएको िस ा तसँग सहमत हन नसिकने ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६च
अिधकारीले दफा २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ को
अधीनमा रही मोही लागेको ज गा बाँडफाँड गन स ने बमोिजम दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ
यव था गरेको छ भने सो ऐनमा िमित २०५३।९।२४ बमोिजम भूिमसधु ार अिधकारीले गरेको िनणयउपर
मा भएको चौथो संशोधनबाट थप भएको दफा २६च ले कुनै पिन अदालतमा पुनरावेदन गन नपाउने गरी
दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोिजम िवधाियकाले सतब देज राखेको देिखँदा सु अदालतमा
भूिमसधु ार अिधकारीले गरेको िनणयउपर कुनै दायर भएको वादीको िफराद े ािधकारिवहीन देिखन
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आएको हँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित ज गाधनीिबच ज गा बाँडफाँडस ब धी िव तृत कानूनी
२०६४।९।१० को फै सला उ टी गरी यस अदालतको यव था गरी िमित २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौ
संयु इजलासबाट िमित २०६९।१।२२ मा िफराद संशोधनले पिन मूल ऐनमा दफा २६घ१ तथा २६घ२
खारेज गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा समेत थप गरी मोही र ज गाधनीिबच ज गा बाँडफाँड
सदर हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न गनस ब धी कानूनी यव था समावेश गरेको देिखँदा
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ ले ज गाधनी र मोही िबच
नस ने ।
भइरहेको भूिममािथको ैध िनय णको अ य गन
इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
मोही र ज गाधनीिबच आधाआधा ज गा बाँडफाँड गन
क युटर: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शभु म् । वा पुरै ज गा मोही र ज गाधनीम ये कुनै एकजनाको
यसै लगाउको ०७०-NF-००१३, भरपाई नाममा कायम गन उ े य राखेको प देिखने ।
तुत मु ामा समावेश भएको िववादको
िलखत दता बदर दता कायम, पुरण शमशेर
ज.ब.रा. िव. खड् गकुमारी राणासमेत भएको िवषय भिू मस ब धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३
मु ामा पिन यसैअनुसार फै सला भएको छ । लागू भएपिछको िववाद भएको देिखँदा उि लिखत
कानूनी यव था र पूण इजलासबाट ितपािदत
३
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला काक िस ा तअनु प तुत मु ामा ितवादीलाई मोही
र मा. या. ी ओम काश िम , ०६७-NF-०००७, हकबाट िन काशन गन िम ने नदेिखँदा भूिमसधु ार
बाली िदलाई मोही िन काशन, देवलाल सरदार िव. कायालय, स रीको िमित २०५४।११।१२ को िनणय
के ही उ टी गरी ितवादीको मोही हक िन काशनसमेत
िदग बर साह तेली
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ कृ िषयो य भूिमको हने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको
यायोिचत िवतरण र कृ िषस ब धी आव यक ान िमित २०५६।३।२१ को फै सला सदर गन यस
र साधन सल
ु भ गराई भूिममा आि त बा तिवक अदालतको संयु इजलासको िमित २०६२।२।२
िकसानह को जीवन तरमा सधु ार याउनसमेतको को फै सला कानूनी यव था र ितपािदत िस ा तको
लािग बनेको त यमा पिन िववाद छै न । उ ऐनको िवपरीत देिखँदा सो हदस म उ टी भई पनु रावेदक
दफा २९ को उपदफा (१) मा ...मोहीले कूत बुझाएन ितवादीको मोही हक िन काशन नहने ।
भ ने कुराको ज गावालाले उजरु ी िदएमा तोिकएको इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
अिधकारीले य तो मोहीलाई िन काशन गन क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
आदेश िदन स नेछ भ ने कानूनी यव था भएको इित संवत् २०७२ साल जेठ २१ गते रोज ५ शभु म् ।
४
देिख छ । दफा २९(१) मा कूत नबझ
ु ाउने मोहीलाई
िन काशन गनस ने यव था भए पिन उ ऐनमा मा. या. ी सुशीला काक , मा. या. ी दीपकराज
िमित २०५३।९।२४ मा चौथो संशोधन भई सो चौथो जोशी र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय,
संशोधनले दफा २६ख, २६ग एवम् दफा २६घ समेत २०६९-DF-०००१, िमलाप बदर, युगलिकशोर
थप गरी ती दफाह मा मोही लागेको ज गामा मोही र िसंहसमेत िव. िब दे र साह हलुवाई
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गाउँ िवकास सिमित ऐन, २०४८ को दफा
माणको पमा पेस भएको िनवेदक िव दे र
साह िवप ी यगु लिकशोरसमेत भएको २०५३ सालको ३८(१) को कानूनी यव थाअनस
ु ार गाउँ िवकास
रट नं. १५७ को िनषेधा ा मु ाको िमिसलमा भएको सिमितको हक भएको स पि को रेखदेख तथा ब ध
िमित २०५४।१।२० को नाप न सा मुचु का हेदा न.नं गन दािय व गाउँ िवकास सिमितलाई तोके को र य तो
५३ औरही गाउँ िवकास सिमितअ तगत पन पोखरीको स पि को हक छोड् दा वा अ कुनै तवरबाट कसैलाई
पि मतफको भाग भ ने र न.नं ५५ च कर गाउँ िवकास हक ह ता तरण गदा वा य तो स पि बेचिबखन गदा
सिमितमा पन सोही पोखरीको पूवतफको भाग भ ने सरकारको वीकृ ितलाई अिनवाय गरेको छ । कानूनले
उ लेख भएको छ । न.नं ५५ को च कर गाउँ िवकास अिनवाय गरेको कुरालाई अनदेखा गरी सावजिनक
सिमिततफ पन पोखरीको आधा पानीको भाग २०२६ स पि को कुनै पिन िकिसमबाट हक छाड् न वा हक
सालमा नापी हँदा सावजिनक भनी तथा २०४३ टुटाउने कुनै काय गन अिधकार गाउँ िवकास सिमितका
सालमा नापी हँदा त कालीन ी ५ को सरकारका कुनै पदािधकारीमा रहे भएको नपाइने ।
ततु मु ामा िववािदत िडलसिहतको
नाममा दता भई िक.नं २६३ कायम भएको माणको
पमा पेस भएको दे.दा.नं. १९ को िनणय बदर मु ामा एउटै पोखरी दईु गाउँ िवकास सिमितमा िवभािजत
संल न ज गाधनी दता माणपज
ु ाबाट देिख छ । न.नं. भएको भ ने देिख छ । सोम ये च कर गाउँ िवकास
५३ औरही गाउँ िवकास सिमिततफको भाग नाप सिमिततफको िडलसिहतको पोखरीको आधा भाग
न सा नभएको भ ने देिख छ । एउटै पोखरीम ये न.नं. सरकारका नाममा नापी भई औरहीतफ परेको
५५ मा जिनएको च कर गाउँ िवकास सिमिततफको िडलसिहतको आधा भाग नापी हन बाँक रहेको भ ने
पोखरीको भाग नाप न सा भई सावजिनक भ ने देिख छ । औरहीतफको िडलसिहतको पोखरी आ नो
देिखएपिछ सोही पोखरीसँग जोिडएको औरही गाउँ िनजी स पि रहेको र आफूले पिहलेदेिख नै भोग गद
िवकास सिमिततफको सोही पोखरीको आधा भाग नाप आएको भ ने पनु रावेदकको िजिकर रहेको पाइ छ । सो
न सा नभएकै कारणले मा यि को िनजी हकभोग ज गामा आ नो हक भएको भनी दाबी िलए पिन सो
चलनको हने होइन । कुनै यि को नाममा दता ज गामा पु तौनी पमा हकभोग रहेको वबासी ज गा
नभएको ज गालाई सावजिनक ज गाको पमा मा नपु न रहेको र हकवालाह िबच ब डा गरी हक सद आएको
ह छ । तसथ कसैको नाममा दता नभएको ि थितमा भ ने व तिु न र ठोस माण पेस गन सके को अव था
सो पोखरी सावजिनक ज गा नै हो भ ने मा नपु न देिखँदैन भने सो िववािदत िडलसिहतको पोखरीको
ह छ । सोको अित र एउटै पोखरीको आधा भाग आसपासमा यी पुनरावेदकको कुनै ज गासमेत रहेको
२०२६ सालको नापीमा सावजिनक भनी जिनएको देिखँदैन । साथै पनु रावेदकका बाबल
ु े ७ नं. फाँटवारीमा
तथा २०४३ सालको नापीमा उ ज गा सरकारको सो ज गा ऐलानी हो भनी लेिखिदएबाट उ ज गामा
नाममा दतासमेत भइसके को अव थामा सोही यी पनु रावेदक ितवादीको पिहलेदेिख हकभोग रहेको
पोखरीको बाँक आधा भागलाई िनजी हकभोग चलनमा भ ने दाबी आफमा खि डत भइरहेको छ । िखचोला
मु ाको िफरादप , ितउ रप र िमलाप समेतका
रहेछ भ न कानूनस मत नहने ।
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सम कागजातह हेदा िववािदत भू-भाग सो मु ाका स पि मा ने हो भने सरकारको वीकृ ितबेगर कुनै
वादीको हकिभ को हो भ ने कुनै माणबाट पिु हन पिन यहोराले उ स पि को हकभोग छोड् न निम ने
र छोडेको अव थामा पिन गाउँ िवकास सिमित ऐन,
सके को पिन नदेिखने ।
िववािदत ज गा िनजी ज गा भई सो ज गामा २०४८ को दफा ३८-२-२ अनस
ु ार वतः बदर हन
घरह समेत रहेको भ ने पुनरावेदन िजिकर रहेको र जा छ । अतः सावजिनक पोखरीको संर ण गनुपन
सव च अदालतबाट मु ा दोहोर्याउन िन सा दान दािय वबाट िवमुख भई सावजिनक पोखरीका
गदा िनषेधा ा मु ामा भएको िमित २०५४।१।२० को स ब धमा चलेको िखचोला मु ामा गाउँ िवकास
न साको न.नं. २, ३, १२, १३, १४, १५, १९, २२, सिमितका अ य समेतले सावजिनक पोखरीलाई
२७ र ३६ समेतमा तुत मु ाका ितवादीह को यि िवशेषको िनजी पोखरीको पमा मा यता िदने
भोगािधकार भई घरबास देिखने भ ने आधार िलएको गरी वादी दाबी कायम हने गरी एक आपसमा गरेको
पाइ छ । तर माणको पमा पेस भएको पनु रावेदन िमलाप ले कानूनी मा यता पाउन स ने हँदैन ।
अदालत, जनकपरु को रट नं. १५७ को िनषेधा ा सावजिनक ज गालाई पनु रावेदक ितवादीको िनजी
मु ाको िमिसलमा भएको िमित २०५४।१।२० को स पि हो भ ने माण िसजना गन योजनका
नाप न सा हेदा उ न सामा एउटा ४ िफट ८ लािग ितवादीह आपसमा िमली सा.दे.नं. १२४७
इ चको गारो उठाएको छाना नभएको िनमाणाधीन को िखचोला मु ामा िमलाप भएको देिखँदा सो
घर देिखएको र सो िनमाणाधीन घरसमेत अदालतको बदिनयतपूवक भएको िमलाप लाई कानूनस मत मा न
अ त रम आदेशको अपहेलना गरी परु ा गरेकोमा यी िम दैन । तसथ उ िखचोला मु ामा भएको िमित
पनु रावेदक ितवादीलाई . ५०।– ज रवानासमेत २०५४।८।१७ को िमलाप कायमै रा नु पन गरी
भएको पाइ छ । सो िववािदत ज गामा घरह रहेको पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी हने ठहर्याई यस
भनी २०६० सालमा न सा हँदा घरह देखाइए अदालतको संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी
पिन ती घरह समेत च कर गाउँ िवकास सिमितमा रामकुमार साद शाहबाट य रायसँग सहमत हन
पन िक.नं. ३६३ को ज गामा रहेका भ ने देिखँदा मु ा नसिकने हँदा एउटै पोखरीको िडलसिहतको आधा
दोहोर्याउन िन सा दान गदा िलइएको आधारसँग भाग ज गा सरकारका नाममा दता भई सावजिनक
कायम भएको र सोही पोखरीको िडलसिहतको अक
सहमत हन नसिकने ।
िववािदत ज गा गाउँ िवकास सिमितको नभई आधा भाग पुनरावेदक ितवादीको िनजी हकभोगको
पनु रावेदकको िनजी हकभोगको स पि भएको मा न िम ने नदेिखँदा ितवादीह ले माण िसजना
भए सो स पि का हकमा िमलाप गरी वादी दाबी गन रचेको यवहारलाई मा यता िदई सावजिनक
कायम रािखिदने भ दै परो पमा सो स पि मा स पि लाई िनजी बनाउने गरी िमित २०५४।८।१७
अनिधकृ त पमा वादीको हक कायम ग रिदने अिधकार मा यी ितवादीह आपसमा िमली गरेको सा.दे.नं
गाउँ िवकास सिमित र सोका पदािधकारीलाई कानूनले १२४७ नं. को िखचोला मु ाको िमलाप बदर गन
िदएको छै न । सो ज गालाई गाउँ िवकास सिमितको गरेको सु िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
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पनु रावेदन अदालतको िमित २०६०।९।३० को ि पाठी िव. पावती उ ेती
ज गाधनी र ितवादी मोहीिबच दाबीको
फै सलालाई सदर ठहर गरी यस अदालतको संयु
इजलासका माननीय यायाधीश ी काश व तीबाट ज गाको कुत नौ मरु ी धान िलने िदने गरी कबिु लयतनामा
भएको देिख छ । िमिसल संल न गुण तर तथा नापतौल
य भएको राय िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
े ीय कायालय, काठमाड को २०५९।४।२० को
प यहोराबाट पिन एक मरु ी धानको सरदर तौल
इित संवत् २०७२ फागुन १३ गते रोज २ शुभम् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ५० के .जी. हने भई नौ मरु ी धानको सरदर ४५०
के .जी. तौल हन आउने देिख छ । य तै िमिसल
फै सला भएका छन्:
२०६९-DF-०००२, िमलाप
बदर, संल न भूिमसुधार कायालय, का ेपला चोकको
युगलिकशोर िसंहसमेत िव. िब दे र साह प बाट अ.व.२०५२।०५३ सालको बाली धरौट
रा ने योजनाथ िज ला मोल िनधारण सिमितको
हलुवाई
२०६९-DF-०००३, िमलाप
बदर, बैठकबाट सबैभ दा कम मू य पन मोटा धानको
युगलिकशोर िसंहसमेत िव. िब दे र साह मू य ित िकलो . ७।७५ कायम ग रएको भ ने
देिख छ । यसरी सबैभ दा कम मू य पन मोटा धान नौ
हलुवाई
२०६९-DF-०००४, घर भ काइपाऊँ, मरु ी (४५०) के .जी. को समेत मू य .३४८७।५०
युगलिकशोर िसंह िव. िब दे र साह हलुवाई हनेमा ितवादी मोहीले .२९२९।५० मा धरौट
२०६९-DF-०००५, िलखत बदर, राखेको देिखँदा िनजले दाबीको ज गाको हने कुतबापत
युगलिकशोर िसंहसमेत िव. िब दे र साह राखेको धरौटी कुतको मू यको न बे ितशतभ दा कम
रहेको देिखयो । न बे ितशतभ दा कम धरौट राखेमा
हलुवाई
२०६९-DF-०००६, िलखत बदर, कुत बुझाएको नमािनने भ ने भूिमस ब धी ऐन, २०२१
युगलिकशोर िसंहसमेत िव. िब दे र साह को दफा ३६(२) को ितब धा मक वा यांश बमोिजम
ितवादी मोहीले वादीलाई २०५२ सालको कुतबाली
हलुवाई
२०६९-CF-०००२,
जालसाजी, बझ
ु ाएको भनी मा न िमलेन । वयम् ितवादीले सु
युगलिकशोर िसंहसमेत िव. िब दे र साह भूिमसधु ार कायालयले वादीलाई बझ
ु ाउनु पन कुतको
न बे ितशतभ दा कम कुत धरौट राखेको भनी गरेको
हलुवाई
२०६९-CF-०००३,
जालसाजी, िनणयमा पुनरावेदन नगरी सो त यलाई वीकार गरी
युगलिकशोर िसंहसमेत िव. िब दे र साह िच बझ
ु ाई बसेको देिखँदा िनजले कुत बझ
ु ाइसके को
भनी मा न यायोिचत हनेसमेत नदेिखने ।
हलुवाई
तुत मु ामा ितवादी मोहीले कुत
५
मा. या. ी सुशीला काक , मा. या. ी दीपकराज नबझ
ु ाएकोले कुत िदलाई मोही िन काशन ग रपाउँ भनी
जोशी र मा. या. ी ओम काश िम , ०६७-NF- दाबी िलएको र मािथ िववेचना ग रएबमोिजम ितवादीले
०००३, बाली भराई मोही िन काशन, य साद वादीलाई २०५२ सालको हने कुतबाली बझ
ु ाएको मा न
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निमली बाली नबुझाउने मोहीलाई िन काशन गन सिकने तथा संर ण कानूनी म चको तफबाट आ नो हकमा
कानूनी यव था भई सोबमोिजम मोही िन काशन हने समेत अिधव ा पदमबहादुर े िव. काठमाड
गरी यस अदालतको संयु इजलाससमेतबाट फै सला महानगरपािलका कायालय, बागदरबारसमेत
तुत रट िनवेदनमा मूलतः काठमाड
भएकोलाई वादी दाबीभ दा बािहर गई फै सला भएको
भनी मा न निम ने हँदा िन सा दान गदा िलइएको महानगरपािलकाको िविभ न थानह मा रहेका
उ आधारसँग सहमत हन नसिकने हँदा यी पनु रावेदक पचा, प लेट, िभ ेलेखन र अनिधकृत िव ापनबोड
ितवादीले आफू मोही रहेको दाबीका ज गाको २०५२ आिदले वातावरण दूषण गरी यि को व छ
सालको कुतबाली ज गाधनीलाई बझ
ु ाएको नदेिखँदा वातावरणमा बाँ न पाउने जीवनको अिधकार नै
कुत बाली बुझाउनु पन दािय व परु ा नगन मोहीलाई हनन हन गएको भ ने उ लेख गरेको देिख छ । बाँ न
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोिजम पाउने अिधकार अथात् जीवनको अिधकार (Right
मोहीयानी हकबाट िन काशन गन सिकने नै हँदा मोही to life) लाई आधारभूत मानव अिधकार मािन छ ।
हक यथावत् कायम हने गरी सु भिू मसधु ार कायालय, मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप (Universal
का ेपला चोकबाट भएको िनणय के ही उ टी गरी यी Declaration of Human Rights, 1948) को
पनु रावेदक ितवादीलाई दाबीको ज गाको मोहीबाट धारा ३ ले येक यि लाई जीवन, वत ता र
िन काशन गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट स पि को अिधकार हनेछ (Everyone has the
भएको फै सला सदर हने ठहर्याई यस अदालतको right to life, liberty and security of person)
संयु इजलासबाट िमित २०६३।३।२ मा भएको भनी तथा नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक अ तराि य अनबु ध (International Covenant
on Civil and Political Rights, 1966) को धारा ६
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ले येक यि लाई जीवनको अ तिनिहत अिधकार
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
छ (Every human being has the inherent
क युटर: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभु म् । right to life..) भनी जीवनको अिधकारलाई िवशेष
मह व िदएको पाइने ।
िवकास र वातावरणको िबच आपसी स ब ध
हने हँदा िवकास भावी पु ताको लािग बाधक नभई
संयु इजलास
िदगो र सम यायमा आधा रत हनु आव यक ह छ ।
व छ वातावरण मानव मा का लािग नभई स पणू
१
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश जैिवक तथा वान पितक जाितको संर णको
िम , ०७१-WO-०००७, परमादेश, काठमाड लािग अप रहाय रहेको छ । वातावरणीय दषू णको
िज ला, काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. १० प रणाम व प जैिवक िविवधतामा ास हँदै जाने र
बाने रमा अवि थत रहेको वातावरणीय िवकास यसको य असर मानवलाई पन हँदा सम त ाणी
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जगत्को अि त व व य र व छ वातावरणमा वातावरणीय दूषणको कारक त व िविभ न कारका
मा स भव हने ह छ । यी कुरालाई नीितगत पमा नै फोहोरमैलाको िसजना र सोको उिचत यव थापन
वतमान नेपालको संिवधानको धारा ५१ (छ) (५) मा हन नस नु हो । वातावरणीय दूषणले मानवीय एवम्
“जनसाधारणमा वातावरणीय व छतास ब धी चेतना सम त ाणीह को वा यमा ग भीर असर गन
बढाई औ ोिगक एवम् भौितक िवकासबाट वातावरणमा हँदा व थ वातावरणमा बाँ न पाउने हक जीवनको
पन स ने जोिखमलाई यूनीकरण गद वन, व यज त,ु अिधकारसँग य स बि धत रहेको पाइने ।
पचा, प लेट, होिडङबोडज ता व तु
प ी, वन पित तथा जैिवक िविवधताको संर ण,
संवधन र िदगो उपयोग गन” भ ने नीित अंिगकार गरेको आफै ँ मा फोहरमैला भएको हँदा यसले वातावरणका
देिख छ । सोही धाराको ख ड (१) मा “राि य िहत िविभ न अवयवह ज तै जल, थल र वायु
अनक
ु ू ल तथा अ तरपु ता सम यायको मा यतालाई दूषण गनुका साथै वातावरणको अक मह वपूण
आ मसात् गद देशमा उपल ध ाकृ ितक ोत प , यको समेत दूषण गदछ । िविभ न मानवीय
साधनको संर ण, संवधन र वातावरण अनक
ु ू ल िदगो तथा ाकृितक कारणबाट उ प न हने वातावरणीय
पमा उपयोग गन र थानीय समुदायलाई ाथिमकता असर वा ितले आँखाको यमा पन नकारा मक
र अ ािधकार िदँदै ा ितफलह को यायोिचत असरज य अव था नै य दषू ण हो । सहरी
िवतरण गन” भनी वातावरणीय यायको अवधारणालाई े मा हने उि लिखत दूषणज य फोहरमैलाको
कारक त व मानवीय ि याकलाप नै मा नपु न ह छ ।
समेत आ मसात गरेको पाइने ।
दषू ण भनेको वातावरणीय ास वा मािनसह को सवािधक आवतजावत हने थलह मा
वातावरणीय ितको ोतक हो । वातावरण संर ण यावसाियक तथा राजनीितक योजनका लािग
ऐन, २०५३ को दफा २(ख) मा “ दषू ण भ नाले रािखएका तथा टाँिसएका पचा, प लेट, होिडङ् गबोड
वातावरणमा य वा अ य पले प रवतन गरी एवम् िभ े लेखनले मािनसको यमा िद िमत गन,
सवारी दघु टना बढाई सरु ा यव थामा असर गन,
वातावरणमा उ लेखनीय ास याउने, ित परु याउने
्
वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी योजनमा अनाव यक पमा िझँ याहट बढाउने, सस
ु िू चतभ दा
हािन नो सानी परु याउने
ि याकलाप स झनुपछ” पिन गलत सूचना बढाउने, अितरि जत सूचना
्
भनी दूषणको प रभाषा ग रएको छ । जसअनुसार िदने, सहरी िवकास तथा पयटन िवकासमा अवरोध
दूषणले कृ ितको वचािलत वातावरणलाई गनका
ु साथै सु दर वातावरणलाई नै कु प बनाउने
प रवतन गन, ाकृ ितक व छतामा ास अथवा ित ह छ । महानगरपािलकािभ रहेका य ता कारका
गरी मानवीय जीवनलाई भािवत गन काय गदछ । फोहरमैलाह यवि थत, मयािदत, सरु ि त एवम्
मािनसको गुणा मक जीवन कायम गन वातावरण सहरी सौ दययु नहनु वातावरणीय िच ता र चासोको
दषू णका कारकको पमा रहेका फोहरमैलाको िवषय हो । महानगर े मा रािखने यावसाियक चार
उिचत यव थापन गन एवम् दूषण िनय णको साम ी तथा होिडङ् गबोडलाई आ दानीको िहसाबले
कायलाई सवािधक ाथिमकताको े मािनएको छ । मा नहेरी यसले सहरी िवकास, सरु ा, सदभाव,
्
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सहरी ह रयाली, सामािजक मू य र वातावरणमा पान स ने िकिसमले दूषण िसजना गन वा तोिकएको
नकारा मक भाव ित सचेत भई वातावरण संर णका मापद डिवपरीत कुनै याि क साधन, औ ोिगक
ित ान वा अ य ठाउँबाट विन, ताप, रेिडयोधम
लािग आव यक कदम चा नु पन ।
महानगरपािलकाले आ नो ोत र साधनले िविकरण तथा फोहर मैला िन काशन गन, गराउन
याएस म िनवेदकले उ लेख गरेका फोहरमैलाको हँदैन” भ ने यव थासमेत भएको पाइ छ । कानूनले
यव थापन गरी वातावरण संर ण गन गराउने काय तोिकिदएको फोहर नगन दािय वको काया वयनको
गरी आएको भनी िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको लािग स ब सबै सचेत भई फोहरमैलाको उ पादनमा
देिख छ । महानगरपािलकाले िव ापन बोड तथा यूनता भएमा वातावरण दूषणमा वतः कमी आउने
चार साम ी िनयमन गन नीित, २०७० जारी गरेको हन जाने ।
हावा, पानी, माटो, जीव जीवा मा, वन पित,
देिखनक
ु ा साथै उ नीित जारी भएप ात् सावजिनक
सूचना जारी गरी यावसाियक होिडङ् ग बोड, पो टर, स पदा तथा सं कृ ित सबै अवयवह को वचािलत
प लेट, िभ े लेखन तथा अ य चार साम ी हटाउन णालीको स तल
ु नबाट व छ वातावरण कायम
स ब ह लाई सूिचत गरी वयम् महानगरपािलकाले हने हँदा रा य संय का िनकायह , नाग रक
य ता साम ी हटाउने कायको थालनी अिभयानको समाज, वातावरणको े मा ि याशील िनवेदक
पमा ग रएको भ नेसमेत महानगरपािलकाको िलिखत ज ता गैरसरकारी सं थाह र समाजका हरेक
जवाफबाट देिख छ । तथािप दूषण िनय णमा यि वातावरण संर णका सरोकारवालाह हन् ।
वाि छत गित हन नसके को त यलाई िवप ीतफबाट व छ र व य वातावरणमा मा येक यि को
ि वकार ग रएको पाइ छ । महानगरपािलकाको ए लो जीवनको अि त व स भव हने र येक यि को
यासले मा फोहरमैलाको यव थापनको कायले सामिु हक यासले मा वातावरणीय व छता कायम
पूणता ा गन नस ने हँदा येक नाग रक, घर, गन सिक छ । वातावरण संर णस ब धमा सरकारी
समाज एवम् िनकायको सहयोग र साथ आव यक रहने तथा गैरसरकारी े बाट जनचेतनामल
ु क काय म
स चालन गरी यि गत उ रदािय वको बोध
ह छ।
वातावरण संर णको लािग वातावरण दूषण गराउनुपन ह छ । यसका लािग सरकारी िनकायह ले
गन फोहरमैलाको उिचत यव थापन गनु भावकारी सं थागत मतामा िवकास गरी ोत र साधनको
उपाय हो भने सोभ दा उ म उपाय वातावरण दूिषत उ चतम प रचालन एवम् आपसी सम वयकारी एवम्
हने खालका फोहर नै हन निदनु अथात् पूव सावधानी सहयोगी भूिमकामा बढो री गनपन
ु ।
काठमाड
महानगरपािलकालाई
अपनाउनु हो । वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा
४ मा दूषणको रोकथाम तथा िनय णको यव था वातावरणीय पमा व छ, व य, सफा र सु दर
भएको पाइ छ । उ दफाको उपदफा (१) मा “कसैले बनाउन सरकारका के ीय तथा थानीय िनकाय,
पिन वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव पान हरी, वातावरण संर णको े मा ि याशील
र नाग रकसमेतको सम वया मक
गरी वा जनजीवन र जन वा यका लािग खतरा हन सं थाह
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यासबाट सहरका घर, पखाल, छत, िबजल
ु ीको पोल जानकारी भएप ात् अथात् िमित २०६९।९।२५
र सडकका िडभाइडर आिदमा रहेका पचा, प लेट, मा नै स चाई सोको जानकारी िनवेदकसमेतलाई
िभ ेलेखन, अनिधकृत पमा रािखएका होिडङ् िदइसिकएको भ ने िवप ीको िलिखत जवाफबाट
बोड, िव ापन बोडलाई हटाई पुनः योग गन निदन देिखन आउँछ । सो िलिखत जवाफमा उि लिखत
आव यक िनवारणा मक यव था गनु, साथै वातावरण यहोरालाई िनवेदकले अ यथा भ न सके को
संर णका लािग रा य संय का िनकायह एवम् देिखँदैन । यसरी िनवेदकले आ नो स वास ब धी
िनवेदक ज ता वातावरणस ब धी सं थाह , नाग रक िनणय र प बाट असर परेको भनी ततु िनवेदनमा
समाज र सवसाधारणसमेतको सहयोग र सम वयमा िजिकर िलएकोमा िनवेदकको स वास ब धमा
जनचेतना जगाउने तथा सामिु हक सहभािगता गन भएको िु टलाई स याई सोको जानकारी िनवेदकलाई
गराउनेलगायतका काय मह तजमा
ु गरी काया वयन समेत िदएको देिखँदा सो स वास ब धी िनणय र
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी प समेतबाट िनवेदकको कुनै िकिसमको संवैधािनक
एवम् कानूनी हकमा ितकूल असर परेको देिखन
हने ।
नआउँदा िनवेदकको स वाप मा जन वा य
इजलास अिधकृ त: सरु शे राज खनाल
िनरी क पद हनपु नमा िस.अ.हे.व. भएको कुरा िवप ी
क युटरः सदु शन साद आचाय
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभु म् । वा य सेवा िवभागलाई जानकारी भएपिछ िमित
२०६९।९।२५ मा नै सो कुरा स याई सोको जानकारी
२
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश िनवेदकलाई समेत िदएको देिखँदा वा य तथा
िम , ०६९-WO-०७१२, उ ेषण / परमादेश, जनसङ् या म ालयको िमित २०६९।८।२२ को
िबजुली साद चौधरी िव. वा य तथा जनसङ् या िनणय र वा य सेवा िवभागको िमित २०६९।८।२९
को प बाट िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा
म ालय, रामशाहपथ, काठमाड
वा य तथा जनसङ् या म ालयको ितकूल असर परेको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
िमित २०६९।८।२२ को िनणय र वा य आदेश जारी ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
सेवा िवभागको िमित २०६९।८।२९ को प बाट हने ।
िनवेदकलाई सगु ा उप वा य चौक , महो रीबाट इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
िज ला वा य कायालय, िस धुलीअ तगत स वा क यटु र : रामशरण ितिमि सना
गरेको देिख छ । उ स वाप मा िनजको सािबकको इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभु म् ।
३
पद र हालको पद िस.अ.हे.व. उ लेख ग रएको र सो
स वाप मा उि लिखत पदनामस ब धी िवषयलाई स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
चुनौती िदई िनवेदकले तुत िनवेदन िदएको गोपाल े , ०७०-CI-१३१३, परमादेश, काठमाड
देिख छ । तर स वाप मा जन वा य िनरी क पद उप यका िवकास ािधकरण, िज ला आयु को
हनपु नमा िस.अ.हे.व. भएकोले सो कुरा िवभागलाई कायालय, लिलतपुरसमेत िव. अ बरबहादुर थापा
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िनवेदकको िक.नं.६५ को ज गा अिध हण अ य घरधनीलाई लट घडेरी उपल ध गराएको भ ने
भई आयोजना थलमा परेको भ नेमा िववाद देिखँदैन । देिखँदा िनवेदकको हकमा भने आयोजना िनणयिवहीन
सबु आवास तथा सेवा िवकास आयोजना उपसिमितको रहेको देिखँदा उ कायलाई यायोिचत भ न िम ने
िमित २०५६।३।१० मा बसेको ४५ औ ं बैठकले देिखएन । िविधको शासनमा रा यका िनकायह ले
आयोजना थलमा क रब १५ वटा घरह जीिवतै आफूलाई सिु पएको जनताको काम समयमै हने नहने
रहेको र सो घरह हटाएबापत आयोजनाको सतको के हो िनकासा िदनु पन ह छ । कानूनले तोके को
अधीनमा रही ०-४-० स मको घडेरी लट िलन चाहेमा समयाविधिभ मागको स बोधन पिन नगन र यसको
आयोजनाको सतबमोिजमको घडेरी उपल ध गराउने जवाफ पिन निदई यि कै िधङ् याई ग ररा न नहने
भनी िनणय गरेको कुरा िमिसल संल न िनणयको भनी ने.का.प.२०७० अङ् क ३ िन.नं.८९७५ मा यस
फोटोकपीबाट देिख छ । यसरी घडेरी उपल ध अदालतबाट या यासमेत भइरहेको देिखने ।
आम नाग रकले सरकारी कायालयमा
गराउनलाई अिध हणअगावै बनेका घर हनपु न र नापी
न सामा ट देिखएको हनपु न भ ने आयोजनाको सत िदएको िनवेदनउपर यथोिचत कारबाही गन िज मेवारी
रहेको देिख छ । िनवेदकको िक.नं.६५ मा सव नापीकै सो कायालयको मख
ु मा िनिहत रहने ह छ । यसरी
समयमा घर रहेको भ ने नापी न साबाट देिखइरहेकोमा काठमाडौ ँ उप यकाका नगरह को भौितक िवकास
यसलाई िवप ीले अ यथा भ न सके को छै न । गरी जनसाधारणलाई आव यक सेवा सिु वधा परु ्याउने
िनवेदकले ४५ औ ं बैठकको िनणयबमोिजम आफूले उ े यले थािपत िनकायले आफूसम परेको
३ वटा घरह भ काई कागजप आयोजनालाई िनवेदनउपर िबना आधार कारण लामो समयस म
ह ता तरण गरेको भनी दाबी िलएको पाइ छ । िवप ी कारबाहीिवहीन पमा राखेको देिखँदा उ काय
सवु आवास तथा सेवा िवकास आयोजनाले िनवेदकको कानूनस मत भ न िमलेन । तसथ आयोजनासम
सो दाबीलाई प पमा ख डन गन सके को देिखँदैन । परेको िनवेदनउपर जे जो बु नु पन बुझी एक मिहनािभ
के वल समयमा घडेरी पाउन िनवेदन मागदाबी नगरेको िनणय गनु भनी िवप ीको नाममा परमादेशको आदेश
भनी िझनो तक गरेको देिख छ । िवप ी आयोजनाले जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
घर हटाउने घरधनीलाई लट घडेरी िदने भनी िनणय िमित २०७०।१२।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
गदा यो समयस म दाबी गरी स नु पन भ ने कुनै समय सदर हने ।
सीमा िनधारण गरेको देिखँदनै । िवप ीको िनवेदनमा इजलास अिधकृ तः सुरेशराज खनाल
कुनै िनणय गनु पन नभएकोले िनणय नगरेको हो भ ने क यटु रः अिमरर न महजन
आयोजनाको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा िनवेदकले इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
४
आयोजनासम िमित २०६४।४।७ मा घडेरी पाउँ
भनी िदएको िनवेदनमा लामो अविध यितत हँदास म स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
घडेरी पाउने वा नपाउने भ ने िनणयस म भएको गोपाल े , ०६७-CR-०७२८, कत य यान, छे दी
देिखँदैन । सोही आयोजना े िभ का िनवेदकसरहका भ ने िशवपुजन लोिनया िव. नेपाल सरकार
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यस अदालतबाट िवप ी िझकाउने आदेश िमित २०६७।६।३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हँदा के ीय हरी वै ािनक योगशालाको राय िदने हने ।
िवशेष लाई अदालतमा बकप नगराई िवशेष को इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
राय माणमा िलएको पनु रावेदन अदालतको फै सला क यटु र: रामशरण ितिमि सना
फरक पन आधारमा िवप ी िझकाउने आदेश भएको इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभु म् ।
५
स दभमा हेदा मृतकको मृ यु ब दक
ु को गोली हारबाट
भएको भ ने कुरा शवपरी ण ितवेदनमा उ लेख स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
भई लास कृ ित मचु ु कामा समेत मृतकको शरीरमा गोपाल े , ०६७-CR-०७४७, कत य यान,
गोलीका छरा र बा दह रहेको उ लेख भएको, झरीलाल चौधरी िव. नेपाल सरकार
ितवादी र मृतक रातको समयमा मृतकको
ितवादीको घरबाट ब दक
ु बरामद भई आफूले सोही
ब दक
ु हार गरी मृतकलाई मारेको भनी मौकामा घरबाट सँगै िहँडेकोमा िववाद छै न । वारदात रातको
ितवादीले सनाखत गरेको देिखएको अव थामा समय भ ने पिन देिखएको छ । ितवादी र मतृ क सँगै
ब दक
ु र ब दक
ु को गोलीस ब धमा कुनै िववाद िहँडेकोमा पिछबाट अलगअलग भई मृतक सकुशल घर
नरहेकोले थप परी णको अिनवायता नदेिखएको हँदा फकको भ ने ितवादीको भनाइ पिन छै न । राित सँगै
यस अदालतबाट भएको िवप ी िझकाउने आदेशसँग भएका दईु यि म ये यसको भोिलप ट एकजनाको
सहमत हन सिकएन । ितवादीतफबाट उपि थत कत यबाट मृ यु भएको अव थामा भे न,ु अ य सबै
िव ान् काननू यवसायीह बाट ितवादीले तसाउनको घटना म वीकार गरी मृ यक
ु ो िवषयमा मा भ न
लािग ब दक
ु िनकालेकोले वारदात भिवत य भएको चाह न भ नु िनजको कथन नै िववादा पद रहेको देिखन
भ ने पिन िजिकर िलएको देिखए पिन ितवादीले आएको छ । वारदात मािनसको बसोबास रहेकोभ दा
ब दक
ु ताक मृतकलाई गोली हार गरेको देिखएको फरक एका त थान र रातको समयमा भएको हँदा
र तसाउनका लािग पिन सामा य िववादमा सँगै बसेको च मिदद् गवाहको अभाव रहनु वाभािवक नै हने हँदा
साथीको छातीमा ताक ब दक
ु हार गन कुरालाई सबै वारदात एवम् अपराधमा च मिदद् गवाह हनैपछ
भिवत यबाट भएको वारदात हो भ न सिकने अव था भ ने पिन छै न । कसरु दारले गरेको कसरु मािणत हन
नहँदा उ िजिकरसमेत मनािसब नदेिखँदा ितवादी अपराधको अनुस धान हँदा िविभ न कोणह बाट ा
िशवपज
ु न लोिनयाले मृतक लोकबहादरु रो का त य र घटनापूव देिखका ितवादीका ि याकलाप
मगरलाई पूवयोजना एवम् मनसायका साथ छातीमा र घटनास मका प रि थितज य माणह समेतलाई
ब दक
ु ह छ । ितवादीको मतृ कसँगको १०
ु ले गोली हार गरी कत य गरी मारेको देिखएकोले िवचार गनपन
िनज ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(१) वष अगािडदेिखको अनिु चत स ब ध, जहाँ जाँदा पिन
नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय हने दवु ैजना सँगै जाने गरेको िवषय, सोही स ब धलाई
ठहर्याएको सु किपलव तु िज ला अदालतको िलएर ितवादीको घरमा िववाद भइरहने गरेको,
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको २०६३।११।१० गते राित ८ बजेको समयमा स ीको
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घर गई यसपिछ दवु ैजना भजन िकतन गन भनी सँगै र य ता उ मेदवारको नै उपयु ताको परी ण एवम्
िहँडेको त यमा ितवादीले अ यथा भ न नसके को मू याङ् कन ग रने ह छ । िनयिु हन अयो य यि
र सोको भोिलप ट २०६३।११।११ गते स ीको उ मेदवार हनका लािग पिन अयो य नै ह छन् । अयो य
मृत लास भेिटएको उ घटना मह मालाकार अविधिभ उ मेदवारको उपयु ताको परी ण एवम्
कडीको पमा जोिडएर आएका छन् । ितवादीले मू याङ् कन चाँिह गन िम छ भ नु तकसङ् गत एवम्
घटनास ब धी अ य त य वीकार गरेको एवम् ितनै िवके कपूण हँदैन । स चालक पदबाट हटेको एक
त यह बाट मृ यक
ु ो कारण खु न आएको अव थामा वषिभ ै क पनीको कमचारी वा स लाहकार पदमा
कसरु मा संल नताका िवषयमा मा भ न नचाहेको उ मेदवार हन चािहँ पाउने तर िनयिु हन नपाउने
कारणले यी ितवादी िनद ष हन् भ न सिकने अव था भ ने हो भने यसबाट िवरोधाभाषपूण अव था िसजना
नहँदा ितवादी झ रलाल चौधरीलाई यानस ब धीको हन जा छ । तसथ स चालकबाट हटेको एक वषिभ
महलको १३(३) नं बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको समेत उ मेदवार हन चािहँ िम छ भ ने यथ को
सजाय हने ठहर गरेको सनु सरी िज ला अदालतको तकसँग सहमत हन नसिकने ।
क पनीको कायका रणी अिधकार स चालक
िमित २०६५।९।१३ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६६।१२।४ को सिमितमा रह छ । स चालक सिमितले क पनीको
यव थापनस ब धी स पूण काय गदछ । यसरी
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
क पनीको यव थापक य तहको मह वपूण िज मेवारी
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
स हा ने स चालकलाई सोझै कमचारीको पमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
िनयु हन नस ने गरी एक वष रो नुको अथ वाथ
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभु म् ।
िवरेचन गन चािहने समय (Cooling Period) िदनु
६
हो । जसको उ े य स चालकबाट हट् नासाथ
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WO-०१९५, उ ेषण कमचारीको पमा िनयु हने वा अ य वाथ िस
/ परमादेश, महेश साद भ राई िव. सहरी िवकास गन गरी काम गन नसकून् वा स चालकको पद समा
भएपिछ स चालक हँदाको अव थामा रहेका िनजको
म ालयसमेत
स चालकबाट हटेको एक वषस म क पनीको वाथपूित गन कुनै काय नहोस्, अनिु चत लाभ
कमचारी वा स लाहकार पदमा “उ मेदवार” हन निलउन, सं थागत सशु ासन कायम होस्, व छ
नपाउने ावधान नरहेको भ ने यथ को िजिकर र िन प िनणय होस् भ ने नै उ े य अ तिनिहत
रहेको देिख छ । कुनै पिन ित पधामा उ मेदवार रह छ । सं थागत सशु ासन कायम गन एवम् कसैको
हनक
ु ो उ े य िनयिु पाउनु हो, हकको दाबी गनु िनिहत वाथ परु ा नहोस् भ नको लािग य तो यव था
हो । िव ापन भएको पदमा दरखा त िदँदा यससँग गन ग र छ । बक तथा िव ीय सं थाको िनयमनकारी
स बि धत सतह को पालना अिनवाय पमा ग रएको िनकायको पमा रहेको नेपाल रा बकका गभनर र
हनपु छ । िनयिु का लािग यो य अव थामा रहेको डेपटु ी गभनरले आ नो पदबाट हटेको एक वषस म
यि नै य तो पदको लािग उ मेदवार हन स छन् कुनै पिन वािण य बक तथा िव ीय सं थामा काम गन
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िवप ी कायालयको िलिखत जवाफ हेदा
नपाउने गरी रोक लगाएको य तै सा य यव थासमेत
नेपाल रा बक ऐन,२०५८ को दफा ३२(३) मा पनु रावेदन अदालत, हेटौ ँडाको िमित २०६८।१२।८ को
रहेको देिख छ । यसरी िमित २०७१।५।१५ स म आदेशबमोिजम छलफल गन ममा िमित २०६९।५।६
काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेडको स चालक मा बोलाई छलफल गदा सहमित कायम नभएको र
पदमा रहेका यथ
साद गौतम सो िमितबाट एक िमित २०६९।६।२० मा भएको छलफलमा पिन सबै
वषस म कमचारीको पमा िनयु हन अयो य रहेकोमा सद यह उपि थत नभएको कारण िडिभजन सहकारी
कायालय, आफै ँ ले स चालक सिमित एवम् अ य
सोिह अविधिभ ै अथात् िमित २०७१।६।६ बाट सु
भएको भना ि यामा सामेल भई िमित २०७१।८।२२ सिमितको िनवाचन गराई िनकास िदन अनरु ोध गरेको
मा महा ब धक पदमा िनयिु को लागी िसफा रस देिख छ । उ सहकारी सं थाको िविनयमको ३३
भएकोमा पदपूितको ि या अ वाभािवक पमा नं. को अवलोकन गदा सं थाका स चालकह को
ल याई अयो य हने भनेको अविध नाघेपिछ यो य पदाविध तीन वषको हने भई यस पिहलेको स चालक
भएको भ ने मा यताको आधारमा िमित २०७२।५।२० सिमितको पदाविध िमित २०६८।१०।२० मा नै
मा िनयिु िदने िदलाउने काय यायोिचत र व थकर सिकने देिख छ । यसरी सं थाको स चालक सिमितको
मा न निम ने हँदा यथ
साद गौतमलाई िमित पदाविध सिकएको र अक स चालक सिमित िनवाचन
२०७२।५।२० मा काठमाड उप यका खानेपानी गन सहमित नगरी सं थाका पदािधकारी आफै ँ ले
िलिमटेडको महा ब धक पदमा िनयिु िदने िदलाउने िवप ी कायालयलाई सं थाको िनवाचन गराइिदनु
काय उि लिखत सेयरधनी स झौताको सत नं. ८(घ) भनी प ाचार गरेको आधारमा सहकारी ऐन, २०४८
को प िवपरीत देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर र िनयमावली, २०४९ समेतको अधीनमा रही
ग रिदएको छ । अब कानूनबमोिजम बाँक िनणय गनु िनयमनकारी िनकाय िडिभजन सहकारी कायालयले
भनी िवप ीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने । िनवाचन हने िमितसमेत िनधारण गरेको देिखँदा सो
िनवाचन रो न िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
अव था नदेिखने ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई
पनु रावेदकले
सं थाको
खाता
इित संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शभु म् ।
स चालनसमेतको लािग परमादेशको आदेश माग
७
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी गरेकोस ब धमा िवचार गदा त कालीन स चालक
ओम काश िम , ०६९-CI-१०११, िनषेधा ा / सिमितको पदाविध िमित २०६८।१०।२० मा सिकने
परमादेश, नारायणी अ चल, पसा िज ला मुडली र अक स चालक सिमितको िनवाचन गन िमित पिन
गािवस वडा नं. ५ ि थत यु जीवन योित बचत तोिकसके को अव थामा पुनरावेदकले आ नो नामबाट
तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेडको तफबाट सं थाको खाता स चालन गन िनवेदन िदएको देिखए
अिधकार ा भई आ नो हकमासमेत ल मण महतो तापिन िनजको नामबाट समेत सं थाको खाता
िव. िडिभजन सहकारी कायालय पसा वीरग जसमेत स चालन गन गरी परमादेशको आदेश जारी गन िम ने
14

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - २
नदेिखएको समेतको आधार र कारणबाट पनु रावेदन परमादेश, मु नी िसंह िव. कृ िष िवकास बक, शाखा
अदालत, हेट डाको िमित २०६९।९।५ को आदेश कायालय, खजुरा बाँकेसमेत
तुत मु ामा झ बर िसंह भ ने ब चा िसंहले
(फै सला) सदर हने ।
ख रद गरी कृ िष िवकास बकको नाममा रहेको े टर
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
पनु रावेिदका र यथ कृ णबहादरु िसंह दईु जनाम ये
क युटर: िगता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् । कसको नाममा नामसारी हने भनी उपि थत को
स ब धमा िवचार गदा िनवेिदकाको िपता झ बर
८
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी िसंह भ ने ब चा िसंहको नामको ज गा यथ
ओम काश िम , ०७०-CI-११०२, िनषेधा ा, सशु ीला िसंहसमेतको नाममा नामसारी भएपिछ सो
ज गामा पिन अपुताली हक हने भनी पनु रावेिदकाले
मैमुल नेसासमेत िव. धुिनयाँ खातुनसमेत
पनु रावेदकह को नाममा दता रही भोग अपतु ाली हक कायम गरी पाउनसमेत बाँके िज ला
अदालतमा िलखत बदर र अपतु ाली हक कायम मु ा
चलनमा रहेका ज गा र फुसको खपडा भएका घरह
यथ ह बाट ह त ेप गन स नेसमेतका आशङ् का दायर गरी मु ाह िवचाराधीन अव थामा रहेको
देखाई िनवेदन परेको भए तापिन यथ ह को देिखँदा पनु रावेिदकाको अपतु ाली हक कायम भएको
िलिखत जवाफमा सो कुरा पूण पमा इ कार गरेको देिखएन । अपुताली हक नै कायम नभएको अव थामा
देिख छ । यसमा पिन मु य पमा यथ ह ले िववािदत े टर पनु रावेिदकाको नाममा नामसारी हने
पनु रावेदकह को भोग बसोबासलाई पूण पमा भ न निम ने हँदा पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
वीकार गरी कुनै पिन कारको दाबी िखचोला गन छै न िमित २०७०।४।१६ को फै सला सदर हने ।
भ ने यहोरा उ लेख गरेको देिखँदा पनु रावेदकह को इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
िक.नं. ५ र ६ को ज गा र सोमा बनेको फुसको इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
१०
घर यथ ह ले दखल क जा गन आशङ् काको
िव ामानता नदेिखने हँदा पनु रावेदन अदालत, स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
हेट डाबाट िमित २०७०।९।१२ मा भएको फै सला ओम काश िम , ०६९-CI-०४६५, िनषेधा ा,
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को िब दे र दास त मासमेत िव. बद रदास त मा
सेवकदास त माले यथ िनवेदकउपर
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
सो ज गा िब गन िलएको बैना . २,००,०००।इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
को िवषयमा लेनदेन मु ा दायर गरेको पिन
क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् । देिख छ । उ लेनदेन मु ामा मल
ु ुक ऐन, अ.बं.
१७१क नं. बमोिजम बारा िज ला अदालतबाट भएको
९
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी िमित २०६८।११।११ को आदेश हेदा उ ज गाको
यवहारस म रो का भएको देिखँदा उ
ओम काश िम , ०७०-CI-०८००, उ ेषण / िब
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रो का आदेशले यथ बदरीदास त माको भोगको स चालक सिमितमा पुनरावेदन ला ने यव था भएको
अिधकारलाई असर परु याउन
स ने अव था देिखएन । देिख छ । सोबमोिजम पनु रावेदकले यथ स चालक
्
पनु रावेदकह िमित २०६६।४।५ देिख नै उ घरमा सिमितमा िमित २०६९।१०।४ मा उजरु ी एवम्
बसोबास ग ररहेको भ ने कुरा पनु रावेदकको िलिखत पनु रावेदन गरेको कुरा िमिसल संल न रहेको उजुरी
जवाफबाट देिखँदा पुनरावेदकह बाट यथ को एवम् पुनरावेदनको ितिलिपबाट देिख छ । यसरी
िनवेदन दाबीको काय नगरेको भ न िम ने नदेिखएको पनु रावेदकले यस मु ामा बदर माग गरेको िवषय नै
समेतका आधार र कारणबाट पनु रावेदकह को बदर गरी पाउन यथ स चालक सिमितमा उजरु ी
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा एवम् पनु रावेदन गरेको र सो मा िनणय हन बाँक नै
पनु रावेदन अदालत, हेटौडाको िमित २०६९।१।६ को रही पनु रावेदकले माग गरेको उपचार सोही उजरु ी एवम्
पनु रावेदनबाट संवोधन हन स ने देिखँदा पनु ारावेदन
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।२।२९ मा भएको
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् । आदेश (फै सला) िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
११
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
ओम काश िम , ०७०-CI-०३८०, उ ेषण /
इजलास नं. १
परमादेश, सीताराम ितिमि सना िव. नेपाल आयल
िनगम िल. आपूित, िवतरण तथा एिभएसन िवभागसमेत
१
यथ स चालक सिमितको िमित
२०६९।८।१७ मा बसेको १९८० औ ं बैठकले येक मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
ि पमा िदनमा ३०० िलटर नै िडजेल चोरी गरी िम , ०६९-CI-०७५०, िनषेधा ा, रमजान खाँ िव.
लगेको प रमाणका दरले िहसाब गदा कुल प रमाण िज ला शासन कायलय, बाँके, नेपालग जसमेत
मख
३३०० िलटर खु ा िब मू यअनस
ु निमलेको ततु िवषयमा िज ला
ु ार हन आउने
रकम ितपूित भराउने भनी िनणय भएको देिख छ अदालतमा मु ा गन भनी यथ अगरिदन खाँले
भने िमित २०६९।६।२९ को िनणयअनस
ु ार िमित आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको हँदा िववािदत
२०६९।५।१४ देिख लागू हने गरी ितन मिहना ज गामा दवु ै प को तेरो मेरोको िववाद समाबेश भएको
ट देिखन आयो । यसरी पनु रावेदक र यथ िबच
िनल बन गरी चालकलाई ढुवानी काय र िनगमको िडपो
वेशमा पणू पमा ितब ध लगाउनु भ नेसमेतका िववादको ज गामा तेरो मेरो िववाद परी हकबेहकको
यहोराले िनणय गरी इ धन िडपोलाई िनदशन िदएको समावेश भएको अव थामा तुत िववादको िवषयमा
र उ िनदशन अि तम भएर रहेको अव था देिखँदनै । पनु रावेदकले िलएको िजिकरबमोिजम िनषेधा ाको
उ िनणयउपर पे ोिलयम पदाथ ढुवानी िनयमावली, आदेश जारी गन िम ने देिखन नआउने ।
जहाँस म
यथ ह ले आफूलाई गैर
२०५३ को िनयम २३ बमोिजम उजुरी र िव े ता
िनयमावली, २०६५ को िविनयम ३४ बमोिजम यथ कानूनी पमा थनु ामा रा ने, जीउ यान मान
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२
ध क िदनेज ता कायको आशङ् काको िब मानता
कायम रिहरहेको अव थामा पनु रावेदन अदालत, मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
नेपालग जबाट िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको िम , ०६९-CI-०८५८, उ ेषण / परमादेश,
आदेश जारी गन निम ने गरी भएको आदेश िु टपूण देवे साद िसटौला िव. होम साद गौतम
तुत मु ाका यथ होम साद गौतमको
रहेको भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा यथ म येका िज ला शासन कायालय, नाममा जारी ग रएको समा ानको िमित २०६३।४।५
बाँकेको िलिखत जवाफमा य तो गैर कानूनी को तामेली यहोरा हेदा रोहवरमा गा.िव.स. सिचवको
पमा शािलकराम नेपाल रहेको देिख छ तर िज ला
काय आ नोतफबाट नभएको र शाि त सरु ाको
ि कोणबाट िववादको िवषयमा दवु ै प लाई राखी िवकास सिमितको कायालय, का ेपला चोकको
स झाई बुझाई मा गरेको हो भनी उ लेख गरेको िमिसल संल न िमित २०६९।२।७ को प को
देिख छ । कुनै पिन िवषयमा िववाद भई शाि त यहोराबाट २०६३।४।५ मा उ गा.िव.स. को
सरु ामा खलल पु न गएमा वा खलल पु ने आशङ् का गा.िव.स. सिचवमा महेशराज पौडेल भएको भनी
भएमा शाि त सरु ा कायम गन अिधकार थानीय उ लेख ग रएबाट उ समा ान तामेली िमितमा सो
शासन ऐन, २०४८ को दफा ६(५) बमोिजम मुख गा.िव.स.मा सिचवको पदमा सािलकराम नेपाल नभई
िज ला अिधकारीलाई दान गरेको देिखँदा तुत महेशराज पौडेल भएको ट देिख छ । यसरी उ
मु ाको िववादको िवषयमा यथ म येका िज ला तामेली समा ानमा कानूनले ट पमा तोिकिदएको
शासन कायालय, बाँकेबाट दवु ै प लाई उपि थत स बि धत गा.िव.स. को सिचवलाई रोहवरमा नराखी
गराई स झाई बुझाईस म गरेको देिखएबाट िवप ी सो पदमा उनाउ यि को नाम उ लेख गरी तामेली
िज ला शासन कायालय, बाँकेबाट िनवेदकलाई भएको देिखएबाट काठमाडौ ँ िज ला अदालतबाट
यथ होम साद गौतमको नाममा िमित २०६३
धरपकड गरेको अनाव यक तारेखमा राखी दःु ख
िदएको भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग समहत हन वैशाखमा जारी भई िमित २०६३।४।५ मा तामेल
सिकएन । अतएव: ततु मु ामा िनषेधा ाको भएको समा ान रतपवू कको भएको मा न निम ने ।
समा ानको याद तामेली हँदाको िदनमा
आदेश जारी नहने गरी भएको पुनरावेदन अदालत,
अथात् िमित २०६३।४।५ मा यथ होम साद
नेपालग जको आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
िनषेधा ाको आदेश जारी नहने ठहरी गौतम समा ान यादमा उि लिखत ठे गानामा ब ने
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित नगरेको अव थामा िनजले उ तामेली याद ा
२०६९।१।१७ मा भएको अि तम आदेश िमलेकै गरे होलान् भनी अनमु ान गन स ने अव था रहेन ।
देिखँदा सदर हने ठहछ । पुनरावेदकको पनु रावेदन यसरी यथ को नाममा जारी भएको समा ान नै ा
गन नसके को अव थामा िनजले आफू िव लागेको
िजिकर पु न नस ने ।
ाचारको मु ामा ितवादको मौका ा गन नसके को
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
नै मा नु पन ।
क युटर: मि जता ढुंगाना
वा तवमा आफू
िव
लागेको
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
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अिभयोगमािथ ितर ा गन अवसर ा गन पाउनु रसराग र ितवादीह भागेको कारण िनजको नाम
जनु सक
ु ै यि को कानूनी र कायिविधगत अिधकार लेखाएको हो, छोरी मोिमना घरबाट भा यो भ ने
पिन हो । कसैलाई ितकूल असर हने गरी िनणय ितवादीह ले भनेकोबाट ितवादीह ले मारेको
गनपु ूव िनजको कुरा सनु वु ाइ हनपु न ाकृ ितक यायको भनी लेखाएको हो, रसइवीबाट जाहेरी िदएको
िस ा तको (Theory of Natural Justice) मल
ु भूत हो । छोरीलाई क-कसले मारे मैले देखेको होइन, मैले
मा यता हो । िनजको कुरा सु ने योजनका लािग मोिमनाको ह या गरेको वादीह को संल नता रहेको
िनजलाई िदइने य तो सूचना नै याद हो । िनजलाई छै न । यी ितवादीह ले नै कत य गरी मारेको भनी
सूचना ा हन स ने िविभ न िवक पह छन् भने िकटानी कागज गनले कसरी लेखाएको हो िनजै जानुन्,
उ िवक पह या पमा अवल बन गरेको हनुपछ सो कागज यहोरा झु ा हो भनी बकप गरेको अव था
के वल औपचा रकता पुरा गन िहसाबले मा सूचनाको छ । मृतक मोिमना खातुनको पो टमाटम रपोटमा
cause of death due to strangulation causing
अवसरबाट कसैलाई पिन वि चत ग रनु नहने ।
उि लिखत यव था, िस ा त, त य, constriction of neck structure भनी उ लेख
माण एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ततु मु ाका ग रएकोबाट मोिमना खातनु को घाँटी िथची मारेको
यथ होम साद गौतमको गलत ठेगाना लेखी २०६३ हो भ ने शव परी ण ितवेदन देिखए पिन को कसले
वैशाखमा जारी भएर िमित २०६३।४।५ मा तामेल िनजलाई मारेको हो सो कुनै व तुिन माण िमिसल
भएको समा ान र िनजलाई दोषी ठहर गरी भएको संल न कागजह बाट खु न आएको छै न । ततु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६५।३।१८ मु ामा मृतकको बबु ा जाहेरवालाले िदएको आधारमा
को फै सला िनजको हकमा मा बदर हने ठहरी भएको कारवाही चलेको अव थामा जाहेरवालाकै बकप बाट
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।८।६ अिभयोगमा िलएका आधार खि डत भएबाट अिभयोग
को अि तम आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । दाबी लगाउनु र अिभयोग थािपत हनु अलगअलग कुरा
हन् । फौजदारी कसरु अ तगत अिभयोग दाबी िलँदा सो
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
दाबीलाई पिु गन यथे माणह को िव मानता हनु
इजलास अिधकृ त: अजनु साद कोइराला
अिनवाय हने ।
क युटर: मि जता ढुंगाना
अनुमान तथा शङ् काका भरमा अिभयोगलाई
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
थािपत गद जाने हो भने फौजदारी यायको मूल मम
३
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश नै परा त हन गई सम याय णाली ित नै िवतृ णा
िम , ०७१-CR-००२८, कत य यान, नेपाल उ प न हन जा छ । मतृ कका दाजु एवम् जाहेरी िदने
मृतकका बाबु जाहेरवालासमेतले जाहेरी यहोरा
सरकार िव. जैलम खातुनसमेत
जाहेरवाला मृतकका िपता एवम् खि डत हने गरी बकप समेत गरेकोबाट कत य
ितवादीह का स धी, ससरु मिजद कवारीले यानज तो ग भीर फौजदारी अपराधमा शङ् का एवम्
अदातलसम बकप गदा सोधपुछको ममा अनुमानको भरमा यी ितवादीह लाई आरोिपत गरी
ितवादीह उपर गढाउ गरे पिन िजरहको ममा सजाय गन िम ने देिखएन । ितवादीह प रवारका
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ितवादी काले भ ने सरोज िल बूले लागु
सद य हनबु ाहेक कुटिपट गरी मानस मको कायमा
ितवादीह को अ य कुनै काम, कारवाही भएको औषधको ओसार पसार र कारोबारसमेत गरेको भ ने
भ ने व तुिन माणको अभावमा ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबी भई िनजका साथबाट एिभल २०,
अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय िनधारण गनु डाइजेपाम २०, नोरेवेिसक २० गरी ६० थानका साथै
कोरे स १२ बोतल र नाइ ोसन १० लेिखएकोको
फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत हन जाने ।
यी ितवादीह ले नै मृतक मोिमना १४० ट् या लेटसमेत बरामद भएकोमा िनज ितवादीले
खातनु लाई कत य गरी मारेको भनी कुनै खि बर अिधकार ा यि र अदालतमा समेत आफू लागु
माणबाट पिु हन नसके को, जाहेरवाला मृतकका बाबु औषधको सेवनकता भएको भनी वीकार गरी बयान
तथा हरीमा कागज गन मृतकका दाजस
ु मेतले जाहेरी गरेको र अ य सा ीह समेतले ितवादी सेवनकता
दरखा त एवम् मौकाको कागजको यहोरा ख डन भएको भनी बकप समेत गरेकोसमेतका आधारमा
हने गरी रसइवी, शङ् का, अनुमानको भरमा य तो ितवादी लागु औषध सेवनकता रहेको देिखन
यहोरा लेखाएको भनी अदालतमा बकप गरेको आयो । बरामद भएको प रमाण अ वाभािवक पमा
देिखएको र शव परी ण ितवेदन एवम् लास जाँच बढी देिखन नआई सेवनकताले सेवनको लािग
कृ ित मचु ु काबाट मृतकका शरीरका अङ् ग सडेका, पटकपटक जानु नपरोस् भनी िब िवतरणको लािग
लासको छाला खइु िलएको भनी उ लेख भएकोसमेत नभई सेवनकै लािग याएको देिखएको अव था हँदा
देिखन आई यो कारण र यसको कत यबाट मृतकको लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
मृ यु भएको भनी खु नसमेत नआएको अव थामा बमोिजम सेवनतफको कसरु अपराध गरेको देिखन
शङ् का र अनमु ानकै आधारमा मा यी ितवादीह ले आएकोले ितवादीलाई लागु औषध िनय ण ऐन,
मृतक मोिमना खातुनलाई कत य गरी मारेका हन् भ ने २०३३ को दफा ४(छ) बमोिजम सेवनतफ सजाय हने
नदेिखँदा आरोिपत कसरु बाट ितवादीह ले सफाइ देिखन आयो । यस अदालतबाट िन सा दान हँदा
पाउने ठहर्याएको धनषु ा िज ला अदालतको फै सला िलएको आधारसँग यो इजलास सहमत हन नसिकँ दा
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित ितवादी काले िल बू भ ने सरोज िल बबू ाट बरामद
योजनको लािग याएको
२०६९।९।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा भएको लागु औषध िब
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको नभई िनज लागु औषधको सेवनकता भ ने देिखन
आएकोले ितवादीबाट बरामद भएको लागु औषधको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
आधारमा लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
दफा १४(१) बमोिजम सु िज ला अदालतबाट
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् । ितवादी सरोज िल बूलाई २ दईु मिहना कै द र
२०००।- ज रवाना हने ठहरी भएको फै सलालाई सदर
४
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश गन गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
िम , ०६७-CR-०८९५, लागु औषध (कोरे स), २०६७।२।१९ गते भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
नेपाल सरकार िव. सरोज िल बू
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फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
नस ने ।
क युटर: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् । इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
क यटु र: मि जता ढुंगाना
५
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
६
िम , ०६७-CR-१०२७, लागु औषध (हेरोइन),
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
नेपाल सरकार िव. सुरे प त
लागु औषध मोटरसाइकलबाट बरामद िम , ०६७-CR-११४३, कत य यान, नेपाल
नभई ितवादीको गोजीबाट बरामद भएको सरकार िव. धनलाल तामाङ
घटना घटेको दे ने यि पिहलो यि
देिख छ । ितवादी सरु े प तको बबु ाले योग गन
गरेको मोटरसाइकल लागु औषध ओसार पसारमा िहमाली तामाङले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
योग भएको भ ने िवषयका स ब धमा बरामद गदा ितवादी रोएको आवाज सनु ेपिछ कोठामा प दा
बा.२२ प. ४७६१ नं. मोटरसाइकलबाट बरामद ितवादी रोइरहेको मृतकलाई काखमा राखी रोइरहेको
नभई ितवादीको गोजीबाट बरामद भएको भ ने देखेको भ ने मतृ कलाई पानी खुवाउँदा पानी नखाएको
िमिसल संल न माणबाट पिु भइरहेको देिखएकोले भ ने लेखाएको र यी कागज गन यि ह कसैले पिन
यापा रक योजनका लािग लागु औषध ओसार आफूले देखेको अव था रहेको छै न । मृतक समाजसेवी
पसार गन योजनका लािग उ मोटरसाइकल योग भएको समाजसेवामा लागेको कारणले घरमा िववाद
भएको भ ने देिखँदैन । यसबाट यापा रक योजनका हने गरेको भ ने मृतकबाट थाहा पाएको भनी उ लेख
लािग बा.२२ प. ४७६१ नं. मोटरसाइकलबाट लागु गरेका छन् । सोही कुरालाई बकप मा उ लेख गरेको
औषध ओसारपसार गनका लािग योग भएको भ ने देिख छ । साथै दाजल
ु े कुनै हालतमा मान स दैन भनी
नदेिखएकोले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ ितवादीको सा ी आसबहादरु तामाङले बकप मा
को दफा १८ बमोिजम मोटरसाइकल जफत गन उ लेख गरेको देिख छ । यस घटनाको य दे ने
िम ने देिखन नआएकोले पनु रावेदक वादी नेपाल सा ी कोही नभएको अव थामा वै ािनक परी ण
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने आधार मा नु पन ।
पो टमाटम रपोटबाट Ligature mark
हँदा बरामद भएको मोटरसाइकल सामा य अव थामा
found over neck above thyroid भ ने उ लेख
घरायसी योजनका लािग योगमा रहेको र उ
मोटरसाइकलमा लागु औषध िब िवतरण गन लक
ु ाई भएको, यसको आकार पिन पिछ लो भाग खाली
िछपाई याउन योग गन गरेकोसमेत नदेिखएको हँदा रहेको भ ने उ लेख भएकोबाट “भी” आकृ ित रहेको
बरामद मोटरसाइकल जफत नहने गरी पनु रावेदन भ ने देिखयो । घाँटी िथचेर मृ यु भएको भएमा
घ टीभ दा मािथ “भी” आकृ ित ब न स ने अव था
अदालत, पाटनले िमित २०६६।११।११ मा गरेको
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हँदैन । यसमा मृतक िचनीमायाको मृ युको कारणको प पु न नस ने ।
आधार खल
ु ाउन भिनएकोमा मृतकको मृ यु झिु डएर इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
िन सािसन गई ास ास अवरोध भई मृ यु भएको इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् ।
७
देिख छ भ नेसमेतको ि शूली अ पताल, नवु ाकोटको
जवाफ भएको िमिसल संल न प समेतबाट देिखएकोले मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
ितवादीको कत यबाट मतृ क िचनीमायाको मृ यु शमा पौडेल, ०६८-WO-०३८५, उ ेषणयु आ ा
भएको देिखन आएन । पो टमाटम रपोटमा bleeding आदेश जारी ग रपाउँ, िज ला पसा, गा.िव.स. चोन
from both nostrils भ ने उ लेख भएकोमा आफै ँ वडा नं. ४ ि थत नेकोन के िब ला टो ई. ा. िल.
झिु डएको अव थामा नाकबाट रगत ब न स छ को तफबाट अिधकार ा वाला भई आ नो हकमा
भनी लेिखआएको छ । कत यज तो ग भीर अपराध समेत ऐ.ऐ. ा.िल. का महा ब धक जेठमल महतो िव.
शङ् कारिहत तवरबाट पिु हनु पन हँदा शङ् काको राम वेश महतो म डलसमेत
यसमा िवप ी पनु रावेदकह लाई म ऐन,
भरमा मा िनणयमा पु नु यायोिचत नहने ।
तुत मु ामा ितवादीले अिधकार ा २०४८ को दफा ५१ को उपदफा (ज) को खराब
अिधकारी र अदालतमा भएको बयानमा पूण इ कार आचरणमा ऐजन ऐनको दफा ५२ को उपदफा (२)
रहेको, मतृ कलाई मानु पनस मको कारण पिन बमोिजम जनही दईु /दईु वािषक पा र िमक विृ
नदेिखएको, मृतकको मृ यु झुि डएर िन सािसन रो का भई सेवाबाट हटाउने िनणय प रवतन हने
गई ास ास अवरोध भई मृ यु भएको भ ने भनी पनु रावेदकह राम वेश म डल (महतो),
पो टमाटम रपोट र संघषको कुनै िच अवशेषसमेत िधरे म डल(महतो) र लालबाबु चौरिसयाले िमित
घटना थल कृ ित मचु ु काबाट नदेिखएको ि थितमा २०६७।८।१३ देिख नै पा र िमक पाउने गरी वतः
अिभयोगअनस
ु ारको कसरु कायम गरी सजाय गन सािबक पदमा पनु बहाली हने ठहरी म अदालतबाट
िम ने देिखन आएन । ितवादी धनबहादरु तामाङले भएको िनणय िनवेदकले बदरको माग गरेको
कत य गरी मारेको नदेिखँदा ितवादीलाई अिभयोग देिख छ । उ फै सलाबाट िनवेदकको काननू ी तथा
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी संवैधािनक हक हनन भएको देिखन आएको छै न ।
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन तसथ म अदालतबाट पनु रावेदक य े हण गरी
भएको िनणय अि तम हने हँदा सो िनणयउपर िनणय
नसिकने ।
मृतक िचनीमाया तामाङको मृ यु कत यबाट अि तमताको िस ा तसमेतबाट रट े ािधकारबाट
नभई मृ यक
ु ो कारण झिु डएर मतृ क िनसािसन गई हेन िम ने देिखन आएन । एउटा काननू ारा गिठत
मृ यु भएको देिखन आएकोले ितवादी धनबहादरु सािधकार िनकायबाट भएको अि तम फै सलालाई
तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी असर पन गरी यस अदालतबाट रट े बाट हेन िम ने
पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६७।५।१४ देिखन नआएकोले तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर इित संवत् २०७२ साल साउन १९ गते रोज ३ शभु म् ।
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९
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७०-WO-०५८९, उ ेषण /
परमादेश, रामच िसवाकोटी िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
नेपालको अ त रम संिवधान २०६३
को धारा १८ (३) मा समेत अपाङ् ग नाग रकलाई
कानूनमा यव था भएबमोिजम सामािजक सुर ा हने
भनी याभूत गरेको छ । साथै िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा १८ (४) क. समेतले मेिडकल बोडले
िसफा रस गरेको अव थामा कुनै थानमा कायरत
िनजामती कमचारी अश भएमा तोिकएको अविध
नपु दै सामा य शासन म ालयको िसफा रसमा
उपदफा ३ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए पिन स वा
गन स ने कानूनी यव था गरी अश कमचारीलाई
िवशेष संर ण िदइएको समेत कानूनी यव थालाई
हेदा िनवेदकलाई सामा य शासन म ालयको िमित
२०७०।०५।२३ को िनणय एवम् सो िनणयका आधारमा
सहरी िवकास म ालयबाट िमित २०७०।०८।१० को
िनणयले भवन िविध एवम् अनस
ु धान तािलम के ,
हेट डामा पद थापन ग रएको िमित २०७०।१०।१४
को प र सोका आधारमा म िवभागबाट िमित
२०७०।१०।१९ देिख लागू हने ग रिदएको िमित
२०७०।१०।१४ को रमानाप उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी िदएको छ । िनवेदकलाई यथावत पमा म
िवभाग, काठमाड मा कामकाज गन िदनु िदलाउनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
इित संवत् २०७२ साल साउन १९ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६९-CI-००५४, परमादेश /

८
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७२-WH-०००७, ब दी य ीकरण,
मेनुका लामा तामाङ िव. कारागार कायालय, न खु,
लिलतपुरसमेत
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ११६ को उपधारा (१) को यव था अनस
ु ार
मु ा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदेश वा
िनणयको सबैले पालना गनुपनछ भ ने वा यांशले
र मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४१ नं. को अि तम
वा यांशमा रहेको .......फै सला भइसके पिछ कै द
नब दै वा थुना कै द बसेको अव थामा वा थुना कै दबाट
छुटेको वा भागेको अव था अक कसुर गरेकोमा सो
कसुरबापत कानूनबमोिजम कै द ठे नुपछ भ ने कानूनी
यव थासमेतले हाल यी िनवेदकका पित राज लामा
तामाङलाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको भ ने नदेिखई
अदालतको फै सलाअनस
ु ार फै सला काया वयनको
िसलिसलामा कै दमा राखेको देिखन आउने हँदा
उि लिखत संवैधािनक तथा कानूनी यव था
एवम् िमिसल संल न कागजातह बाट िनवेदकलाई
पिहलाको लागु औषध मु ामा लागेको कै दबापतको ९
मिहना २४ िदन कै दमा ब न बाँक रहेको र पिछ लो
मु ामा िमित २०७१।०९।०८ मा फै सला हँदा २ वष
१ मिहना कै द र . १,०१,०००।– ज रवाना भएकोमा
मुलक
ु ऐन, द ड सजायको ४१ नं.को अि तम
वा यांशले अिघ लो मु ामा लागेको कै द भु ान हन
बाँक रहेको हँदा पिछ लो अपराध गरेमा अिघ लो
कै द ज रवाना पिछ लो मु ामा लागेको कै द ज रवाना
खािपन नस ने हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
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िनषेधा ा, िवकासलाल े िव. सनसाइन सेिभङ परेको िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश
ए ड लोन कोअपरेिटभ िल. ई.एम.सी. भवन ि पुरे र, जारी हनस ने अव थाको िव मानता नदेिखँदा
िनवेदकह को िनवेदन खारेज हने ठहरेको पुनरावेदन
काठमाड समेत
ियनै िनवेदक पनु रावेदकको िवप ी अदालत, पाटनको फै सला मनािसबै देिखन आउने
िवनोदलाल े समेत उपर काठमाड िज ला हँदा उि लिखत त य एवम् माणसमेतको आधारमा
अदालतमा अंश मु ा परी िक.नं. ५६, ७६, १६९, ३३५ पनु रावेदकको पुनरावेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको
समेतको ज गा सनसाइन सेिभङ ए ड लोन कोअपरेिटभ आदेश जारी हन स ने अव थाको िव मानता
िल. बाट रो का रहेकोमा उ िलिमटेडबाट रो का नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पुनरावेदन
फुकुवा भएको अव थामा उ िक.नं. का ज गाह लाई अदालत, पाटनको िमित २०६८।०८।२१।०४ को
४ भागको २ भाग रो का रािखपाउँ भनी अंश मु ामा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको
परेको िनवेदनको आधारमा ४ भागको २ भाग रो का पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
रा ने आदेश भएउपर दोहोरो रो का फुकुवा ग रपाउँ इजलास अिधकृत: शकु तला काक
भनी िवप ी सनसाइन सेिभङ ए ड लोन कोअपरेिटभ क यटु र: गीता िघिमरे
िल. को काठमाड िज ला अदालतमा परेको िनवेदनमा इित संवत् २०७२ साल असार १५ गते रोज ३ शुभम् ।
क पनीले राखेको अिघ लो रो काको योजनको
इजलास नं. २
लािग राखेको रो का अंश मु ामा बाधक नभएको भनी
अिघ लो रो का अनस
ु ारको कारवाही गन अंश मु ामा
१
भएको रो का फुकुवा गन गरी आदेश भएको र सोउपर
ियनै पनु रावेदकको १७ नं. बमोिजमको िनवेदन परेकोमा मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िज ला अदालतको गोपाल े , ०७०-CR-०१८१, कत य यान, िब दु
आदेश प रवतन गन नपन गरी िनणय भई अदालतबाट राना िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आ नो पनु रावेदनमा पित मृतक
िमित २०६७।९।३० मा आदेश भएअनस
ु ार नै मालपोत
कायालय, चाबिहलले उ रो का रहेको ज गा फुकुवा सूयबहादरु रानालाई मानमा आ नो संल नता िथएन
गरेको िमिसलसंल न कै िफयत ितवेदनमा भएको भनी िजिकर िलए पिन अदालतमा िनजले गरेको
आदेशको छायाँ ित कागजसमेतबाट देिखँदा यसबाट बयानमा ेमबहादरु रातको समयमा घरमा आएको
उ कायालयले बेरीतसँग रो का फुकुवा गरेको भ ने यसै िदन मृतकलाई आव यकताभ दा बढी जाँड सेवन
गराएको, मतृ कलाई मारेपिछ घरको डोको योग गन
अव था देिखन नआउने ।
सगोलमा छँदै िलएको कजाबापत िधतो िदई बोक फालेकोज ता िनजले उ लेख ग रिदएका
िदए िलएको िववािदत ज गा पिछ परेको अंश मु ाको भनाइबाट िनजको साथ र सहयोगिबना ेमबहादरु
रोहबाट सो अंश मु ा िकनारा नलागेस म फुकुवा गन ए लैले मृतक सूयबहादरु रानालाई कत य गनस ने
तथा िललाम सकार गन काय थिगत गनको लािग ि थित देिखन आउँदैन । ितवादी िब द ु रानाले पित
23

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - २
२
बेप ा भएको ८, १० िदनस म कही ँ कतै खबर नगरी
बेप ा भयो भनी कत यबाट ब ने उपाय अपनाउने मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
यास गरेको देिख छ । पनु रावेिदका ितवादीको गोपाल े , ०६९-CR-१०३२, जबरज ती करणी,
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसमेतमा भएको हाडनाता करणी, रामबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार
पीिडताको शरीर र कपडा परी ण गदा
बयान एवम् मृतकको मृ यक
ु ो कृ ित र लास भेिटएको
य पमा
थानसमेतका व तिु थितज य माणह एक Vaginal swab समेतका दशी
ितवादीले कसरु बाट
आपसमा मब पमा िमलेको पाइ छ । पनु रावेिदका नदेिखएको िवषयलाई
ितवादीको अदालतमा भएको बयानसमेतबाट उ मिु पाउनुपछ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको
िनजको संल नतािबना मृतक पित सूयबहादरु रानाको देिख छ । वादी र ितवादीको मख
ु निमलेको
कत य गन ितवादी ेमबहादरु रानालाई अस भव कुरामा के कसो हो भनी सबुद माण बु नुपन
रहेको देिखन आउँछ । तसथ पनु रावेिदका िब द ु रानाले ह छ । सरकार वादी फौजदारी मु ामा पिन कुनै
ेमबहादरु सँग फोनमा योजना बनेअनस
ु ार अ यिधक दबाब निदई जाहेरवाला वा पीिडतले के ही भ छ र
जाँड सेवन गराएको र धतरु ोज तो घातक िवषज य ितवादीले पिन कुनै दबाबमा नपरी यो त य वीकाछ
पदाथ िदउँसोको समयमा खोजी, िपसी, धल
ु ो बनाई भने य तो कुरा पिु गन अ य सबदु माणको
जाँडमा रािखिदएका ज ता िनजबाट भएका आपरािधक िववेचना ग ररहनु पदन । यस मु ाको त यमा िवचार
ि याकलापह बाट मृतकलाई मानमा िनज उ त गदा पीिडताले ितवादी िपताले जबरज ती करणी
रहेको भ ने नै देिखन आउँछ । यसरी िमिसल संल न गरेको भनी अदालतसमेतमा िकटानी बकप गरेको
कागज माणबाट मतृ कलाई कत य गनमा ितवादीको पाइ छ । पीिडताको िददीले पिन ितवादीले आफूलाई
प संल नता देिखएको हँदा पुनरावेिदका ितवादी पिन जबरज ती करणी गन गरेको भनी िदएको
अव था छ । ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र
िब द ु रानालाई अिभयोग दाबीबमोिजम मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय अदालतसमेतमा बयान गदा कसरु मा सािबत रहेको
४ अनु प ज मकै द सजाय हने गरी पनु रावेदन देिख छ । उ पीिडताले भनाइ र ितवादीको
अदालतबाट भएको फै सलामा कुनै िु ट रहेको नपाइने अदालतको बयानसमेत कुनै दबाबबाट भएको हो भ ने
हँदा ितवादी िब दु रानालाई अिभयोग दाबीबमोिजम व तगु त पमा पिु भएको देिखँदैन । यसरी ितवादीको
ज मकै द हने गरी सु अदालतबाट भएको फै सला कसुर, वारदातको कृ ित, पीिडताको बकप र
सदर गरी पुनरावेदन अदालत, तल
ु सीपरु , दाङबाट ितवादी वयम्ले वत पमा अदालतसम गरेको
िमित २०६९।१०।२४ मा भएको फै सला िमलेको हँदा बयानबाट पिु भइरहेको हँदा अ य माणको िववेचना
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन ग ररहनु नपन भई ितवादीको उ िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने हँदा पनु रावेदक ितवादी रामबहादरु
िजिकर पु न नस ने ।
िव.क.लाई मुलक
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३ नं. को देहाय २ बमोिजम ८ वष र सोही ऐनको
क युटर: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल चैत २६ गते रोज ६ शभु म् । २ नं. तथा हाडनाता करणी महलको १ नं. अनस
ु ार
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१० वषसमेत १८ वष कै द हने ठहर्याई पनु रावेदन नहने हँदा िनजलाई आरोिपत कसुरबाट सफाइ िदने
अदालत, तल
ु सीपरु , दाङबाट िमित २०६९।२।२८ मा गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै
भएको फै सला िमलेको हँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक देिखँदा िनजलाई अिभयोगबमोिजम सजाय हनुपछ
भ ने पनु रावेदन िजिकर यायसङ् गत देिखन नआउने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हँदा ितवादीम येका अ जली तामाङको घरबाट
इजलास अिधकृ त: किपलमिण गौतम
बरामद भएको . ४०,०००।– लागु औषध िब
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल चैत २६ गते रोज ६ शभु म् । गरी आिजत गरेको हो भ ने सबतु माणको अभाव
भएकोले सो जफत नहने र ितवादी र न के .सी. ले
३
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी िज ला अदालत,
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४८०, लागु औषध काठमाड बाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. ीमती अ जली पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।२।२ मा
भएको फै सला सदर हने ठहछ । बरामद रकम जफत
तामाङसमेत
ितवादी र न के .सी. अका ितवादी नगरेको र ितवादी र न के .सी. लाई सफाइ िदएको
अ जली तामाङबाट लागु औषध िमित २०६५।१।२० िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
मा बरामद हँदा लागु औषध मु ामा काठमाड िज ला पु न नस ने ।
अदालतको िमित २०६३।८।२७ को फै सलाले लागेको इजलास अिधकृ त: किपलमिण गौतम
कै द भु ानीका लािग कारागार शाखा, न खमु ा थनु ामा इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
रहेको देिख छ । ितवादी र न के .सी.ले अ जली
तामाङसँग िमलेमतो गरी िनजमाफत लागु औषधको मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
कारोबार गरेको अिभयोग पूण पमा अ वीकार शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०९८५, कत य यान
गरी अदालतमा बयान गरेको पाइ छ । ितवादी र जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. राि य भ ने
अ जलीले अिधकार ा अिधकारीसम बयान हेमे पुन
बकप यहोरामा मृतकलाई ितवादीले
गदा िमलोमतो गरी लागु औषधको कारोबार गरेको
भनी पोल गरे पिन अदालतमा बयान गदा िनजको मतृ कको घरमा हानेको देखेको हँ भनी भ न सके को
छै न । खक
संल नता देखाएको पाइँदैन । कारागारमा रहेको यि
ु ु रीसमेत योग गरेको भनेको देिख छ ।
र न के .सी. सँग ितवादी अ जलीको फोन स पक तर, खक
ु ु री बरामद हन सके को छै न । लासको घाउ
भएको कल िडटेलसमेतका माण वादीतफबाट कृितबाट पिन खक
ु ु रीले हानेको कृितका घाउ
मृतकका शरीरमा रहेको देिखँदैन । शव परी ण
पेस हन सके को छै न । िमिसल संल न रहेका उ
ितवेदनमा पिन धा रलो हितयार योग भएको
त यको रोहमा सरु ा िनय णमा थुनामा रहेको यि
र नबहादरु के .सी.ले कारागारिभ ैबाट लागु औषधको खु न सके को पाइँदनै । िसलिसला नै निमलाई लास
सङ् गिठत अपराध स चालन गरेको भनी अिभयोग जाँच मचु ु का र सब परी णज ता भौितक माणको
दाबीअनु प कसरु दार ठहर्याउन कानूनसङ् गत िवपरीत हने गरी िनज नरबहादरु ले गरेको उ बकप
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माणयो य रहेको देिखँदैन । यस प रि थितमा ००५४, स चालकको िनवाचन बदर, काठमाड
पनु रावेदनमा िजिकर िलएअनु प ितवादी राि य िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३१
भ ने हेमे पुनले पूव रसइवी राखी पूवयोजनाअनु प बागबजारि थत नेपाल े िडट ए ड कमश बक िलिमटेड
मनसायपूवक मृतकलाई कुटिपट गरेको भ ने वादीको कायालयको तफबाट अि तयार ा कायकारी मुख
अमृतचरण े समेत िव. काठमाड िज ला, काठमाड
अिभयोग दाबी पिु हनस ने नदेिखने ।
मृतकले ितवादीको घरमा गई त काल महानगरपािलका वडा नं. ३१ कमलादीि थत नेपाल
अ ील श द बो ने, पालेका ढुकुरका जोडी इ योरे स क पनी िलिमटेडको अि तयार ा
मा रिदनेसमेतका काय गदा ितवादीमा त काल आवेग महा ब धक के शव दुवाडी, काठमाड िज ला,
उ प न भई त काल हात मु काले अनुहार र मख
ु मा काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३१ कमलादी
हा दा मृतक अचानक ितवादीको घर आँगनमा रहेको गणेश थान ि थत एनिब ु प (नेपाल) ा.िल.को
ढुङ्गामा ठोि कन गई आँखाको निजकमा घाउचोट तफबाट अि तयार ा सु दरराज पुडासैनीसमेत िव.
लागी रगत बगेको र सोही चोटका कारण मतृ कको काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
भोिलप ट मृ यु भएको िमिसल संल न त यबाट नं. ३१ कमलादीि थत नेपाल इ योरे स क पनी
थािपत भएको हँदा मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको िलिमटेडको अि तयार ा महा ब धक के शव दुवाडी
क पनी ऐन, २०६३ को दफा १८७ मा भएको
१४ नं. बमोिजम ितवादीलाई सजाय गन ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला कानूनअनु पको यव थालाई दवु ै प ले बा या मक पले पालना
नै देिखने हँदा सु फै सला के ही उ टी गरी गनपन
ु न देिख छ । बा या मक पले पालना गनपन
ु
ितवादी राि य भ ने हेमे पनु लाई मल
ु ुक ऐन, कानूनी यव था रहेको ि थितमा समझदारी प को
यानस ब धीको महलको १४ नं. अनुसार १० वष प रपालना गनुपनमा समझदारी प को दफा ३ मा भएको
कै द हने गरी पुनरावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट िमित यव थालाई अनदेखा गरी स चालक िनवाचनमा
२०६९।१०।२३ मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर लैजाने िवप ी बकको काय प ह िबच भएको
हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न समझदारी एवम् क पनी ऐनको दफा १८७ अनु पको
रहेछ भनी मा न िम ने देिखएन । समझदारी प मा
नस ने ।
दईु प िबच स चालक ितिनिध वबारे असहमित
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
भएमा िनवाचनमा जाने उ लेख नहनक
क युटर: अिभषेककुमार राय
ु ा साथै य तो
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभु म् । प रि थित उ प न भए के हने भ ने उ लेख नभएको
अव थामा क पनी ऐन, २०६३ को दफा १८७ अनु प
प ह िबच भएको समझदारी बा या मक पमा लागू
इजलास नं. ३
हने नै देिख छ । उ यव था प ह लाई बा या मक
हने भएपिछ िमित २०६८।१२।६ मा भएको
१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िनवाचनले मा यता पाउँछ भ न निम ने हँदा िनवेदक
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-RB-००२६, / पनु रावेदक नेपाल इ योरे स क पनी िलिमटेड र
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पनु रावेदक / िवप ीम येका एन.िव. ुपका िबच भएको बोट िव वाको मा भएको देखाउँदा अदालतबाट
िमित २०५३।४।१० को समझदारी प अनस
ु ार अ त रम आदेशसमेत जारी भएको देिखयो । यसरी
स चालकमा मनोिनत हने पालो नेपाल इ योरे सको खास त य लक
ु ाई िनवेदकले फै सला काया वयनलाई
भएको र सो ि थित हँदाहँदै एन.िव. ुपलेसमेत रो न ततु िनवेदन िदएको देिखँदा ततु िनवेदनको
मनोनयन पठाएको काय नै क पनी ऐन, २०६३ को औिच य नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
दफा १८७ िवपरीत रहेको देिखन आयो । यसरी दोहोरो जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु
मनोनयन परेको भनी ग रएको िमित २०६८।१२।६ रट िनवेदन खारेज हने ।
को िनवाचन एवम् सोस ब धमा २०६८।१२।७ को इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
वािषक साधारण सभाबाट भएको स पूण कामकारवाही क यटु र: िव णदु ेवी े
तथा िनयिु समेत बदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभु म् ।
३
अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
मा. या. ी गोपाल पराजल
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
ु ी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६९-WO-१२७०, उ ेषण, कौश या देवी
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १९ गते रोज १ शभु म् । िव. दुगा देवी थापासमेत
असाधारण े ािधकार कानून ितकूलको
२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश े ािधकार नभई कानूनकै प रपूरकको े ािधकार हो ।
िम , ०६८-WO-०६७५, उ ेषण, रमाका त िसंह यसको योग सामा य अव थामा हने होइन । कानूनले
प पमा कायिविध तोक द ड सजायको ४८ तथा
िव. न दलाल िसंहसमेत
फै सला भइसके पिछ सो फै सलाको अ.बं. ६५ नं. को यव था अनु प कामकारवाही
काया वयन हनुपदछ । फै सला काया वयन गन गरी ती काम कारवाहीको याियक परी णसमेत भई
कै लािग हो । फै सला काया वयनिबना प लाई आदेशको अि तमता भइसके कोमा पनु ः रटबाट हेन
यायको महसस
ु हन स दैन । मु ाको दवु ै प ले सिकने अव था नहने ।
असाधारण े बाट े ािधकारको अभाव,
अदालतका िनणयलाई वीकार र हण गनु
पदछ । अदालत यायको लािग आउने हँदा सफा े ािधकारको इ कारी, कानूनको ुिट, दिू षत िनणय
आिद भएमा आदेश जारी गन हो । सारवान् कानूनलाई
हातले आउनु पन ।
याय ा गन ममा कुनै सम या कायिविध कानूनले डोर्याउने हो । कायिविध कानून
उ प न भएमा वा िवक प नभएमा मा असाधारण र सारवान काननू दवु ैको योगमा प ले आ नो
बाटो समा ने हो । िनवेदकले सबै साधारण सहभािगताबाट चु नु हँदैन । सारवान् र कायिविध
कानूनी बाटोको योग गरी रट े मा वेश गरेको कानून एकको अभावमा अकाको अि त व नरहने हँदा
देिख छ । तुत िनवेदनमा िनवेदक सफा हातले अदालतले कायिविध कानूनलाई कम मू याङ् कन गरी
अदालत आएको पिन देिखँदैन । पिहले ज गाको रट े बाट ह त ेप गन िम दैन । यादिभ ै उपि थत
प चकृ ते मू याङ् कन भएको कुरालाई लक
ु ाई पिछ भई आ नो हक अिधकार योग नगरी याद नघाई
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आ नो िज माको परी ासँग स बि धत
था ने थमाउने यादसमेत समा गरी साधारण कानूनी
अिधकार याग गरी असाधारण अिधकारको खोज उ रपिु तका तथा सोसँग स बि धत कागजातह
ितवादीले बुक गरेको होटलमा रा न नस ने भ ने
गनलाई
ु उिचत मा न नसिकने ।
िवल बले सम यायलाई परािजत गनसमेत कही ँ कतैबाट थािपत पिन छै न । परी ासँग स बि धत
हँदा िनवेदकलाई असाधारण े अ तगत िढलो पदािधकारीले अव थाअनुसार परी ाको गोपनीयता
गरी आएको अव थामा अदालतले सहयोग गन तथा संवेदनशीलतालाई यानमा रा दै सोको लािग
स दैन । सामा य काननू ी अिधकारको बाटो गमु ाई उिचत िनणय गनस ने नै मा नु पन ।
उ रपुि तकाको यव थापन परी ा
असाधारण अिधकारको बाटोबाट आ नो अिधकारको
खोजी गन काय सम याियकसमेत देिखँदैन । उपसिमितका िज मेवार पदािधकारी ारा होटलमा
२०६८।२।९ तारेख गुजारेकोमा २०६९।३।३१ ग रएको कोिडङको कायलाई गैरकानूनी मा न िम ने
मा तामेलीमा रा ने आदेश भएउपर िनवेदकले नदेिखने ।
क यटु र णाली ारा परी ण ग रने
२०६९।३।२२ मा क रब एक वष पिछ मा िनवेदन
कोिडङ गन उ े यले
िदउकोमा तामेली आदेश पनु रावेदन अदालतबाट उ रपुि तकाह
२०६९।५।१ मा सदर र सो आदेशउपर २०७०।२।२० उ रपुि तकाको िसलब दी खाम खो नेस मको मा
मा मा तुत रट िनवेदन िदएको देिखँदा धेरै िवल ब काय ितवादी ारा गरेको पुि भएको अव थामा
गरी आएको ततु िनवेदनबाट रट जारी हन नस ने ितवादीह बाट ाचारको काय गरेको भनी मा न
िम ने देिखँदैन । ाचार नैितक पतन देिखने ग भीर
भई िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
अव थाको िव मानता नदेिखँदा तुत रट िनवेदन कृितको कसरु हो । फौजदारी कसरु माण ारा
सु प पमा थािपत भएको अव थामा मा
खारेज हने ।
ितवादीलाई दोषी मा न सिक छ । चिलत कानूनको
इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
बा या मक यव थाको उ लङ् घन तथा कानूनले
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभु म् । गन भनेको कुराको पालना नगरेमा मा फौजदारी
दािय वको िसजना ह छ । फौजदारी दािय वको
४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश पिु नभइकन दोषी ठहर गन िविधशा ले िदँदनै ।
िम , ०७०-CR-०२३७,
ाचार, के शव साद ितवादीको मनसाय तथा काय अिनयिमतता गन तथा
ाचार गन ित उ मुख नदेिखई उ रपुि तकाको
भ राई िव. ा.डा. रामकुमार िसंहसमेत
उ रपिु तका कोिडङ गन काय य तो coding सँग स बि धत रहेको देिखँदा ितवादीह को
तथा यसरी मा ै गन स ने भ ने िनि त कायिविध काय फौजदारी दािय वबाट मु देिखयो । गैरकानूनी
भएको देिखएको छै न । कोिडङ हनैपन बा या मक लाभ वा हािन परु ्याउने काय के कसरी भयो भ ने
कायिविधको प ताको पिु वादी ारा गरेको पिन कुराको पिु हन सके को अव थासमेत नहँदा ततु
मु ामा ितवादीह को संल नता पुि हन आएको
नदेिखने ।
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नदेिखने ।
ितवादी नवीनकुमार भ राईलाई िज मा
िदएको उ रपिु तकाह क यटु रबाट परी ण
गन उ े यको लािग ितवादीले बिु कङ गरेको
होटलको कोठामा कोिडङ गन योजनका लािग
उ रपिु तकाको खाम ब दी खो नेस मको कायबाट
प को गोपनीयता भङ् ग, परी ाको प रणाममा
फे रबदल हन स ने पूवाव थाको िसजना र सोबाट
उ दफा १७ बमोिजम पूवा चल िव िव ालयको
स पि को हािन नो सानी हनस ने ि थितको िसजना
हनस ने देिखँदैन । यसरी हेदा ितवादीह को काय
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ िवपरीतको काय मा न
िम ने देिखएन । अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान
आयोगले स बि धत उ रपिु तकाह समेत आ नो
क जामा िलएबाट पूवा चल िव िव ालयको कायकारी
प रषदक
् ो िमित २०६८।९।२९ को बैठकबाट उ
B.Sc. Nursing को दो ोपटक िलएको वेश
परी ा र गनपन
ु प रि थितको िसजनासमेत भएको
देिखयो । यसरी ितवादीह को काय ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १३, १७, र २१ ितकूल देिखन
नआएको हँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट िवशेष
अदालतबाट िमित २०७०।२।९ मा ितवादीह
उपरको आरोपप को दाबी पु न नसक िनजह ले
सफाइ पाउने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल असोज १७ गते रोज १ शभु म् ।

५
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६७-CR-०७२५, ०९१३, कत य यान,
रेव तबहादुर गाहामगर िव. नेपाल सरकार, ऋिषराम
चौधरी िव. नेपाल सरकार
ितवादीह रेव तबहादरु गाहा मगरले
मौकामा बयान गदा िवकाश गु ङ र ऋिषराम चौधरीले
हितयारले हानेका हन् । मैले लखेट्ने ममा १/२
पटक मा हानेको हो । मैले लाठीले हानेको हँ भनी
बयान गरेको र ितवादी ऋिषराम चौधरीले म रसको
आवेशस म आई पसले िददीको भा सा कोठाबाट
लगेको फलामको ितखो टु पो भएको दाउले हानेको हँ
भनी कसुर गरेको त य वीकार गरी बयान गरेकोमा
दाउले हानेको हँ भ ने ऋिषराम चौधरीको बयानलाई
लास जाँच मुचु का तथा शव परी ण ितवेदनमा
देिखएका Multiple stabbed wound ले थप पिु
गरी रहेकोले यी ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर
र ऋिषराम चौधरीको कुटिपट तथा हारबाट िकरण
म लको मृ यु हन आएको देिखने ।
िमिसल संल न माणबाट िवमला रानाको
पसलमा र सी ना ता खाँदा सोके सको सीसा
फुटेको िवषयमा वादिववाद भएको देिखएको तथा
यी पनु रावेदक ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर
र ऋिषराम चौधरीसमेत भइ मतृ कलाई लखेट्दै
गई वारदात थलमा पगु ी रेव तबहादरु गाहामगरको
साथमा रहेको लाठी र ऋिषराम चौधरीको साथमा
रहेको दाउज तो जोिखमी हितयारसमेत योग
गरी पटकपटक मृतकको शरीरमा हार गरेका र यो
यसको चोटबाट मृ यु भएको भ ने नदेिखए तापिन यी
ितवादीह समेतको कुटाई हारसमेतको कारणबाट
मृतकको मृ यु भएको घटनाको िसलिसलाब
िच ण वयम् ितवादीसमेतको बयानबाट खल
ु ी
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िमिसल संल न कागज माणबाट पिु भएकोले िनज उमेरसमेतलाई िवचार गदा ऐनबमोिजम सजाय गदा
ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर र ऋिषराम चक पन र कम सजाय गदा पिन ऐनको म सद
चौधरीलाइ यानस ब धीको महलको १३(३) नं. परु ा हने देिखँदा ितवादी रेव तबहादरु गाहामगर र
बमोिजम ज मकै द हने ठहर्याएको सु तथा पनु रावेदन ऋिषराम चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
बमोिजम १० वष कै द सजाय हन मनािसब देिखने
अदालतको फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर र हँदा ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर र ऋिषराम
ऋिषराम चौधरीको हकमा सु नवलपरासी िज ला चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३)
अदालतले अ.बं. १८८ नं. को राय य गरी बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई सु
िनजह लाई जनही १० वष कै द सजाय ठहर्याएकोमा नवलपरासी िज ला अदालतबाट िमित २०६६।३।१५
पनु रावेदन अदालतले राय य गरेको देिखएन । मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
िनज ितवादीह को हकमा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम बटु वलको िमित २०६७।४।१९को फै सला िमलेकै
राय य हनस ने अव था छ, छै न ? भ नेतफ हेदा देिखँदा सदर हने ठहछ । कै दको हकमा अ.बं. १८८
ितवादीह मृतक िकरणकुमार म ल र िनजका नं. बमोिजम १० वष कै द हने ठहर्याएको सु
साथीह सँग ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर, नवलपरासी िज ला अदालतको राय मनािसब देिखँदा
ऋिषराम चौधरीका साथीह दइु समुहिबच होटलमा सोहीबमोिजम ितवादीह रेव तबहादरु गाहामगर र
िससा फुटेको िवषयसमेतमा वादिववाद झैझगडा ऋिषराम चौधरीलाई जनही कै द वष १० (दश) हने ।
भएको, सोही बखत रातको समयमा होटलमा बसी इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
खाजा ना ता खाएको अव थामा धके लाधके ल गरेको क यटु र: िव णदु ेवी े
र होटलमा िससा फुटेकोसमेतका िवषयलाइ िलएर इित संवत् २०७२ मङ् िसर २१ गते रोज २ शभु म् ।
६
होटलबािहर आएपिछ पिन पनु : वादिववाद झैझगडा
भएको सोको लग ै मतृ कसमेतलाई लखेट्दै गई मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
आआ नो साथमा रहेको लाठी, च कुसमेतका हितयार िम , ०६७-CR-०७४६, ०९०८, कत य यान,
योग गदा मृतकको मृ यु भएको देिख छ । मृतकलाइ िजतबहादुर काक िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
मानु पनस मको यी ितवादीह रेव तबहादरु िव. संगीता काक
शव परी ण ितवेदन गन िवशेष
गाहामगर र ऋिषराम चौधरीको िबच कुनै पूव रसइवी
देिखँदैन । मृतक र ितवादीह िबच भनाभन हात मोदकुमार े ले अदालतमा बकप गदा िचउँडो
हालाहालस म भई त काल रस आवेशमा आई सिु नएको, हात पाखरु ामा िविभ न नीलडाम परेको
घटना घटेको देिख छ । बरामद भएको व तुमा र टाउको खोली हेदा टाउकोको दे ेप नीलडाम
खक
ु ु रीसमेत च कु ज ता जोिखमी घातक हितयारको देिखएको भनी लेखाए तापिन शव परी ण ितवेदनमा
योग भएको देिखन आए पिन योजनाब त रकाले मृ यक
ु ो कारण Undetermined भनी उ लेख भएको,
मृतकलाइ हार भएको देिखँदैन । ितवादीह को सो परी ण गन िचिक सकले अदालतमा उपि थत
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भई बकप गदा शव परी णमा देिखएका घाउह को संिगता काक ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
कारणले मृ यु हन नस ने भएकोले ितवेदनमा मृ यक
ु ो इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
कारण Undetermined भनी िदइएको हो भनी इित संवत् २०७२ साल पुस २२ गते रोज ४ शभु म् ।
७
लेखाएको र मािथ िववेिचत िमिसल संल न माणबाट
लड ेसरबाट मरेको भ ने सनु ेको, खोके को अव थामा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
देखेको र पिसना पिसना भएको देखेको, मृतकको िम , ०७०-CR-०१६१४, ाचार, नेपाल सरकार
शरीरमा घाउखत नदेिखएको, शव परी ण ितवेदनमा िव. पु षो मभ खरेलसमेत
सरकारी ज गाको कार अ बल, दोयम,
cause of death undetermined भ ने देिखएको
र ितवादी िजतबहादरु काक तथा ितवादी संिगता सीम, चाहार भनी छु ाइएको पाइँदैन । उ िक.नं.
काक ले कसरु मा इ कार भई मौका र अदालतमा का ज गा यि का नाममा दता भएका छन् ।
बयान गरेको देिखएकोबाट ितवादीह को कुटिपटको ज गाको िकिसम नछु याईएको अव थाबाट
कारणले मतृ कको मृ यु भएको त य नै पिु हन पिन दाबीको ज गा सरकारी हो भ ने देिखएको
नसक मृ यक
ु मा समेत यि को नाम उ लेख भएको
ु ो कारण नै अिनि त रहेको अव थामा छै न । िफ डबक
शङ् का एवम् अिनि तताको सिु वधा अिभयु ले छ । ि या परु ्याएर छुट ज गा दता गन िनणय भएको
पाउने देिखँदा य दश भिनएका भगवती खड् का र छ । माण ऐन, २०३१ ले पिन सरकारी कायालयमा
क याणी थापासमेतले मृतकलाई ितवादीले िचरपट रहेको े ता माणमा िलनपु न ।
आरोपप मा दाबी िलएको ज गा सरकारी
दाउराले कुटिपट गरेको देखेको भ ने मौकाको कागज
तथा अदालतको बकप भए पिन िचरपट बरामद हन पत ऐलानी वा वन े िभ को हो भ ने नदेिखएको,
नसके को, कुटिपटकै कारणबाट मृ यु भएको भ नलाई ितवादीम येका मोहनबहादरु तामाङ र रामबहादरु
मौकामा भएको लास जाँच मुचु कासमेतमा घाउ तामाङ सावजिनक पदमा रही काम गन रा सेवकका
खत देिखनु पनमा कुनै घाउ खत देिखन नआएको हैिसयतमा नरहेकोमा रा सेवकका हकमा आकषण
र Autopsy Report मा देिखएको भिनएको घाउ हने ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१) को
चोटबाट मृ यु हन नस ने भ ने डा. मोदकुमार कसुर कायम ग रिलएको दाबी कानूनसङ् गत देिखन
े को बकप तथा मृ यक
ु ो कारण नै िनि त हन आएन । तसथ यी ितवादीह उपर ाचार िनवारण
नसके को अव थामा सङ् किलत शङ् का पद माणको ऐन,२०५९ को दफा ८(१) को ख ड (ज) अ तगतको
सिु वधा ितवादी अिभयु ले पाउने देिखँदा ितवादी कसुर गरी सरकारी ज गा यि को नाममा दता गरे
िजतबहादरु काक लाइ अिभयोग दाबीको कसरु ठहर गराएको भनी िलएको आरोपप को दाबी पु न नस ने
गरी सजाय ठहर गरेको सु िस धपु ा चोक िज ला भई ितवादी पु षो मभ खरेल, जीतबहादरु
अदालतको िमित २०६६।११।२६ तथा पनु रावेदन आछामी, भागीरथ िस देल, ओममान े , भ राम
अदालत, पाटनको िमित २०६७।५।१५ को फै सला े , मोहनबहादरु तामाङ र रामबहादरु तामाङले
उ टी भई दवु ै ितवादीह जीतबहादरु काक र सफाइ पाउने ठहर्याई िवशेष अदालतबाट भएको
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योग भएको पे तोलसमेत बरामद ग रएको देिखने ।
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
पनु रावेदकले अदालतमा आई इ कारी
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट िवशेष
बयान गरे तापिन अिधकार ा अिधकारीसम को
अदालतबाट िमित २०७०।१०।२७ मा ितवादीह
उपरको आरोपप को दाबी पु न नसक िनजह ले बयानमा अ य ितवादीह िवजयकुमारसमेतको
सफाइ पाउने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेको देिखँदा स लाहमा आफूसमेत भई अपहरण गरेको हो भनी
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर सािबत भई बयान गरेको र बरामद पे तोलसमेत
सनाखत ग रिदएको देिख छ । बिु झएका यि ह को
पु न नस ने ।
कागजबाट यी पुनरावेदकसमेत अपहरणमा संल न
इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
रहेको भनी खु न आएको तथा जाहेरवाला र अपह रत
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल असोज १७ गते रोज १ शभु म् । भएका बेचु यादवले अदालतमा आई यी पनु रावेदक
आन द यादवसमेत भई अपहरण गरेका हन् भनी
बकप समेत ग रिदएको अव था छ । गाउँलेह को
इजलास नं. ४
कारण आफू घाइते भएको भ ने कुरा यी पनु रावेदकले
अदालतमा समेत वीकार गरी बयान गरेको
१
ितकारमा उ नु पन
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देिख छ । गाउँलेह आफूिव
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-१२७८, अ य ठोस कारणसमेत यी पनु रावेदकले ततु गन
अपहरण तथा शरीर ब धक, आन द यादव िव. नेपाल सके को अव था देिखँदैन । िनज पनु रावेदक गाउँलेह को
ितकारमा घाइते भएको हो भ ने कुराह लाई ीलाल
सरकार
िमित २०६५।१।२० गते िबहानको समयमा यादवको शव परी ण ितवेदन तथा पनु रावेदककै
बेचु म डललाई यी पनु रावेदकसमेतका ६ जना अ पतालको कागजले पुि ग ररहेकोसमेतको सम
भई अपहरण गरी लैजान खोजेकोमा गाउँलेह ले माणको आधारमा पनु रावेदक ितवादी आन द
ितकार गदा ४ जनाले बेचु म डललाई अपहरण यादवसमेत भई पीिडत बेचु म डललाई अपहरण
गरी लान सफल भएको तर यी पनु रावेदक तथा अका गरी अपहरण तथा शरीरब धक िलने कसरु अपराध
ितवादी ीलाल यादवलाई गाउँलेह ले प ाउ गरी गरेको पिु भएको देिखएकोले िनजलाई कसरु दार
कुटिपट गरेको भ ने जाहेरीबाट देिखन आएको छ । कायम गरी सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
गाउँलेह को ितकारमा कुटिपट भई घायल भएका राजिवराजको िमित २०६७।६।६ को फै सला िमलेकै
यी पनु रावेदकलाई अ पताल परु याई
् जाँच ग रएको देिखँदा सदर हने ।
त य िमिसल संल न अ पतालको िटकटसमेतबाट इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
देिखएको छ । ीलाल यादवको मृ यु टाउकोमा लागेको क यटु र: रानु पौडेल
चोटको कारण भएको भ ने कुरा िनजको शव परी ण इित संवत् २०७२ साल चैत १० गते रोज ४ शभु म् ।
ितवेदनको छायाँ ितबाट देिखएको र वारदातमा
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आयमु ा उपचारपिछ िनको भएको र अ दु लाहाको
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी उपचारको ममा मृ यु भएको हो भ ने कुरा बिु झएका
ातु ला मुसलमान, कतबनु िनसा मुसलमान र
ओम काश िम , ०७१-CR-१०३७, ०७२-RC००९९, कत य यान, अ दल
ु हसन मुसलमान आयशा खातुनसमेतका यि ह ले उ लेख गरेका,
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. जुबेर अहमद मृतकको टाउकोमा ३x२x१” बराबरको घाउ रहेको र
मृ यक
मुसलमान
ु ो कारणमा Probably due to blunt trauma
ितवादी जबु ेरउपर मृतकलाई मान कायमा of head भनी उ लेख भएको देिखएको हँदा यी
ितवादीसमेतको चोटको कारण मृतक अ दु लाहाको
मतलबमा पसी िनजका बाबु अका ितवादी अ दल
ु
हसनलाई सहयोग गरेकोले यानस ब धीको १७(३) मृ यु भएको पिु हन आएको देिखँदा यी ितवादीउपर
नं. बमोिजम २ नं. बमोिजम २ वष ३ मिहना कै द सजाय यानस ब धीको १७ नं. अनस
ु ार २ वष ३ मिहना कै द
गरेको सु फै सला उ टी गरी यानस ब धीको १३(३) सजाय गरेको सु फै सला उ टी गरी यानस ब धीको
नं. अनस
ु ार ज मकै द गरेको पनु रावेदन
ु ार ज मकै द गरेको पनु रावेदन अदालतको १३(३) नं. अनस
फै सला िमले निमलेको स ब धमा साधकको रोहबाट अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादीह अ दल
िवचार गदा िनज ितवादी जबु ेर अहमद मुसलमानले
ु हसन मुसलमान र
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा जबु ेर अहमद मुसलमानलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार
हयातु ला मुसलमानको ज गासँग साटेको हा ो यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको
ज गामा िमित २०६८।९।२५ ट् वाइलेट बनाउन सजाय हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िम दैन भ दै गालीगलौज गरेकाले बाबु अ दल
ु हसन िमित २०७१।७।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
र छोराह र मसमेत भई इँटाले हार गदा मृतकको हने ठहछ । ितवादी अ दल
ु लमानको
ु हसन मस
टाउकोमा चोट लागेकाले उपचारको लािग अ पताल पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन र ितवादी जबु ेर
लगेकोमा उपचार गदागद मृ यु भएको भनी बाबु अ दल
ु लमानउपर यानस ब धीको १३(३)
ु अहमद मस
हसनले गरेको बयानमा िमलान गरी बयान गरेका नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय गरेको सो फै सला
छन् । यी ितवादीले वारदातको समयमा आफू साधकको रोहबाट िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह अ दल
भारतको कोिटहवामा सामान िक न गएको र
ु हसन मुसलमान
घटनामा आ नो संल नता नरहेको भनी बयान गरे र जबु ेर अहमद मस
ु लमानलाई यानस ब धीको
पिन उनको यो Alibi सिहतको इ कारीलाई अ य १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय भए पिन
वत माणबाट समिथत हन सके को छै न । साथै यी वारदात हँदाको प रि थित हेदा ितवादी अ दल
ु
ितवादीका बाबु अ दल
ु हसनले आफू, छोराह जबु ेर हसनले आ नै ज गामा ट् वाइलेट बनाउन ला दा
अहमद मस
ु लमान र मृतक अ द ु लाहिबच ट् वाइलेट सो काममा मृतक अ दल
ु हसनले आ नै ज गामा
बनाउने िवषयमा झगडा भई हामी ितवादीह ले ट् वाइलेट बनाउन ला दा सो काममा मृतक अ दु लाहा
इँटा हार गदा अ द ु लाह र आयुसा घाइते भएकोमा मस
ु लमानसमेतबाट अवरोध भई िववादको िसजना
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भएको, ितवादीह मा मृतकलाई मानपनस
मको सो भनाइ थािपत हँदैन । यी ितवादीको अिधकार ा
ु
पूव रसइवी र मनसाय रहेको नदेिखएको, वारदातमा अिधकारीसम को बयानसँग अ य प रि थितज य
सबदु माणह ले मालाकार पमा मेल खाइरहेको
ट् वाइलेट बनाउन याइएका इँटाका टु ाह
मा योग भएको, जोिखमी हितयार योग भएको पाइँदा सो बयानले मा यता पाउने ।
ितवादीह ले ेडराज खड् गी र ितलक
नदेिखएको र ितवादी अ दल
ु हसन मुसलमानको
हालको उमेर ७० वष रहेकोसमेत अव थालाई िवचार राईले आफू िब िवतरण गन कायमा संल न रहेको
गदा यी ितवादीह अ दल
ु लमान र जबु ेर भ ने कुरामा इ कार रही अदालतमा गरेको बयान र
ु हसन मस
अहमद मुसलमानलाई यानस ब धीको १३(३) नं. पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा खैरो हेरोइन ७१
बमोिजम ज मकै द गदा चक पन भई ५ वषमा कै द ाम ५०० िमिल ाम बरामद भएको प रमाण िनजह ले
हन यायोिचत देिखएकोले मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १८८ नं. सेवन गन मा ै होला भनी िततलायक देिखँदैन । यसरी
नै यी ितवादी यले अिधकार ा अिधकारीसम
बमोिजम कै द ५ वष मा हने ।
बयान गदा हेरोइन िब िवतरण गन त य वीकार
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
इित संवत् २०७३ साल जेठ २० गते रोज ५ शुभम् । गरी बयान गरेका छन् । जनु कुरा िमिसल संल न सबुद
माणबाट ख डन हन सके को अव था छै न । यस
वारदातमा माइकल र गणेश भ नेसमेतको िमलोमतोबाट
इजलास नं. ५
भारतको र सौलमा नेपाली . २२,०००।– मा ख रद
गरी याएको र चेकजाँचमा सिजलो गराउने उ े यले
१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. हरीमा जािगर खाने ितवादी ितलक राईसमेत संल न
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०६४०, भएको भनी ितवादीह ले गरेको बयान यहोराबाट
०७०-CR-०५३५, लागु औषध (खैरो हेरोइन), यी ितवादीह को भनाइ ख डन भई िब िवतरणको
ेडराज खड् गी िव. नेपाल सरकार, ितलक राई िव. स जाल नै रहेको पिु हने ।
ततु मु ामा सम त यको िव ेषण र
नेपाल सरकार
आफूसँगबाट उ लागु औषध बरामद माण मू याङ् कनबाट भएको फै सलालाई चुनौती
नभएको र काठमाड मै सामा य िचनजान भएका ेडराज िदने यी ितवादीह ले लागु औषध (िनय ण) ऐन,
खड् गीलाई हेट डा बसपाकमा देखी म ए लै भएको र २०३३ को दफा १२ को ावधानअनुसार यथाथ र
बो न साथी ह छ भ ने सोची मेरो मोटरसाइकलको व तिु न माण ारा आ नो ख डनलाई स पुि गन
पछािड राखी गएको भनी अदालतमा बयान गरेका नसके को अव था छ । कानून र यायस मत पमा
र पुनरावेदन िजिकर िलए तापिन अिधकार ा भएको फै सलालाई बदर गराउन यी ितवादीह ले यस
अिधकारीसम को बयान, ितवादी ेडराज खड् गीको अदालतमा पुनरावेदन गदा उठाएका निजरह यस
मौका तथा अदालतको बयान, खानतलासी मुचु का र मु ामा आकिषत हने अव था छै न । अत: औ ँ याएका
हरी ितवेदनसमेतका कुनै पिन सबदु माणह बाट निजरसँग सहमत हन नसिकने ।
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ितवादीह
ेडराज खड् गी र ितलक अंिशयारह ले कुनै कारवाही चलाएको देिखँदैन ।
राईलाई लागु औषधको कारोबारसमेत गरेको कसरु मा यसबाट रट िनवेदकह ले मु ामा यथाथ त य खु न
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) नसकोस र यस अदालतले सबै कुराको जानकारी पाउन
(छ) (२) अनस
ु ार जनही १० (दश) वष कै द र . नसकोस भ ने कुराको दरु ासय िलएरै िनवेदकह ले
यथ जाकरालाई जानीजानी यस मु ामा यथ
७५,०००।– पैयाँ ज रवाना हने र सेवनतफ दवु ैजना
ितवादी सािबत रहेकोले जनही १ वष कै द हने तथा बनाउन नचाहेको ट ह छ । िववािदत स पि
भई आएको बा. ३९ प ११९७ नं. को मोटरसाइकल एकासगोलको हो वा ब डा नला ने कृ ितको यथ
सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत हने ठहर्याई जाकराको िनजी आजनसमेतको हो भ ने ठहरमा नपगु ी
तुत रटको िन पण गन िम दैन । यसको लािग िनज
भएको सु मकवानपरु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर हने भनी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको जाकरा स रको िजिकर सु न आव यक ह छ । तर
िमित २०६९।०४।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा रट िनवेदकले िनजलाई यथ नबनाएको अव थामा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर िनज जाकरालाई यस अदालतले ततु रटबाट
खोजीखोजी बोलाउन आव यक पिन छै न । यो आधार
पु न नस ने ।
नै तुत रट िनवेदन खारेज गन पया छ । यसमा
इजलास अिधकृ त: इ बहादरु खड् का
पिन तुत रट िनवेदन २०७०।६।१० मा दायर
क युटर: िसजन रे मी
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १७ गते रोज ६ शभु म् । भइसके पिछ यथ ृजना साह र अ य साहह को
िबगोबापत २०७०।७।४ मा िववािदत ज गाह िललाम
२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. बोली उि लिखत रकम बझ
ु ाई िललाम काय स प न
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०२५७, भइसके को भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
तुत रट िनवेदन दायर हँदाको अव थामा आज
उ ेषण, अ दुल म नान िस ीक समेत िव. ृजना
आदेश हँदाको िदनमा सारभूत प रवतन भई ततु
शाहसमेत
असाधारण अिधकार े अ तगत िदइने रट रट िनवेदनले आ नो योजन गमु ाइसके को देिखने ।
िववािदत घरज गाको दतावाला जाकरा
िनवेदन हणयो य हनका लािग रट िनवेदकले सफा
हात िलएर आउनु पन ह छ । तर िववािदत िललाम भएको स रले उि लिखत ०७१।७।४ को िललाम
िक.नं. ३२४० र ३२४२ को घरज गाको दतावाला र काया वयन नगनु नगराउनु भनी यस अदालतमा
माणको लेनदेन मु ाको ऋणी िनवेदकह क िददी दायर गरेको ०७१-WO-००६८ नं. को उ ेषणयु
जाकरा स रलाई िनवेदकह ले ततु रट िनवेदनमा परमादेशमा यस अदालतको संयु इजलासबाट
यथ बनाउन सके को छै न । यसैगरी तुत घरज गा िनजको रट खारेज हने ठहरी २०७१।८।१५ मा
एकासगोलको भएकोले यसमा सबै अंिशयारह को आदेश भएको पाइ छ । यसबाट समेत २०७०।७।४
हक पु ने भ ने िनवेदकह को रट िजिकर रहे पिन को उि लिखत िललाम सकारले वैधता पाएको
िनवेदह ितनजनाबाहेक मूल अंिशयारसमेत अ य अव थामा सोभ दा पूवको अव थालाई िलएर दायर
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भएको ततु रट िनवेदन झनै औिच यहीन हन पगु ेको हक मेटाउनलाई ितवादीह ले आपसी िमलेमतोमा
देिख छ । एउटै िवषयमा किहले दतावाला जाकरा राजीनामा गरी गराई िदएको भनी उ लेख ग रिदएका
स र र किहले रट िनवेदकह ले कानूनी कारवाही छन् । आदेशबाट माग भई आएको राजीनामाको िलखत
चलाएको देिखएबाट यी िनवेदकह र िवप ी जाकरा सा ीमा राखेको नदेिखएकोसमेत आधार िलई वादी
स र वा तिवक ित दी (real adversary) नभई दाबी पु ने गरी सु िज ला अदालतले गरेको फै सला
िमलवु ा यि देिखएसमेतबाट अदालतलाई गमु राह मनािसब देिखने ।
रट िनवेदकले फै सला आ नो अनक
गन रट िनवेदकह लाई यस अदालतले म त गनु
ु ुल
नभएपिछ फै सला बदर तथा जालसाजी मु ा दायर गरी
उपयु समेत नहँदा रट िनवेदक ले उठाएको मुलक
ु
ऐन, लेनदेन यवहारको महलको ८ नं. र ९ नं. को उ फै सला बदर मु ामा सो मु ाको फै सला नह जेल
कानूनी िु टतफ िवचार गनको
ु कुनै योजन नभएकोले िवप ीको मागदाबीबमोिजम दा.खा. काय रो का
रािखपाउँ भनी िनवेदन दता गरी कारवाही हँदा “ ततु
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
मु ा २०६८ सालको फौ.प.ु नं. ३५३३ जालसाजी र
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
इित संवत् २०७२ साल चैत २३ गते रोज ५ शभु म् । २०६८ सालको ३५३४ को िलखत बदर मु ामा काम
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार स प न भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गन”ु भनी िसरहा
िज ला अदालतको आदेश भएउपर िवप ी िछिटया
फै सला भएका छन्:
०७०-WO-०२५८, उ ेषण, अ दुल खातुनले १७ नं. िनवेदन गदा पनु रावेदन राजिवराजबाट
म नान िस ीक समेत िव. लाबबहादरु “यसमा िवप ी वैदा खातनु समेतलाई ितवादी
बनाई िनवेिदका वादी िछिटया खातनु ले दायर गरेको
बुढाथोक समेत
िलखत बदर दता बदर मु ा र जालसाजी मु ामा यस
०७०-WO-०२५९, उ ेषण, अ दल
ु
म नान िस ीक समेत िव. पुजा नेपालीसमेत अदालतबाट िमित २०६९।१।५ मा भएको फै सला
०७०-WO-०२६०, उ ेषण, अ दुल अि तम भइरहेको अव थामा सो बमोिजम फै सला
म नान िस ीक समेत िव. नमादेवी के सी काया वयनका लािग दा.खा. पज
ु िदनपु नमा ितवादी
वैदा खातुनले दायर गरेको जालसाज मु ा र फै सला
(ख ी) समेत
बदर मु ाको काम स प न भएपिछ िनयमानस
३
ु ार पेस
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. गनु भनी यस अदालतबाट िमित २०६९।११।१८
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०१७६, मा भएको आदेश बेरीतको देिखँदा बदर ग रिदएको
छ । कानूनबमोिजम फै सला काया वयन गनू” भनी
उ ेषण, वैदा खातुन िव. िछिटया खातुनसमेत
िवप ीले दायर गरी िसरहा िज ला िमित २०७०।४।१३ मा भएको पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजको आदेशलाई अ यथा भ ने अव था
अदालतबाट भएको फै सला अि तम भइरहेको उ
िलखत बदर मु ामा सो अदालतको आदेशानुसार रहेन । तहतहबाट कानूनस मत् पमा भएका उ
वादीका सा ीले अदालतमा आई बकप गदा वादीको फै सलाबमोिजम भएको उ आदेश मनािसब देिखँदा
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तसथ ितवादी सादु पटेललाई लागु
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
औषधको कारोबार गरेको कसरु मा अिभयोग
इजलास अिधकृ त: इ कुमार खड् का
दाबीबमोिजम लागु औषध स चय गरी ओसारपसारको
क युटर: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २३ गते रोज ५ शभु म् । कसुर गरेको ठहर्याई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१) (छ) (३) नं. बमोिजम १५
४
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी वष कै द र . ५,००,०००।– ज रवाना हने गरी सु
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४९३, लागु काठमाड िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर
औषध (खैरो हेरोइन), सादु पटेल िव. नेपाल सरकार हने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
ितवादी सादु पटेलले खैरो हेरोइन २५० िमित २०६९।०२।०२ को फै सला िमलेकै देिखँदा
ाम आ नो साथबाट बरामद भएको त यमा वीकार सदर हने । पनु रावेदकको पुनरावेदन िजिकर पु न
गरेका छन् । िनजले आफूलाई वीरग जका अिनल नस ने ।
आचायले आँप बो न िदएका िथएँ यही आँपको इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
काटुनबाट उ लागु औषध बरामद भएको भनी क यटु र : ेमबहादरु थापा
अदालतमा बयानमा लेखाई िदए पिन िनजले सो कुरा इित संवत् २०७२ साल पुस १७ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मौकामा भ न सके का छै नन् । यसरी मौकाको बयानसँग
अदालतको बयानमा फरक पनुपन औिच य ट पान मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
िनज ितवादीले सके का छै नन् । दवु ै ठाउँमा भएको चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०५३९, गौबध,
बयानमा उ प रमाणको लागु औषध बरामद भएको नेपाल सरकार िव. अजुन र जन
ितवादी अजनु र जनले अिधकार ा
त य वीकार भएको छ । मौकाको बयानलाई बरामदी
मुचु काका य साद दल
ु ाल र ितवेदक रामबाबु अिधकारीसम गरेको बयानमा मैले भनेबमोिजम
चौधरीले अदालतमा गरेको बकप लगायतका िमिसल लेिखएको होइन । म घटना थलमा नै गएको छै न भनी
अदालतमा बयान गरेको भए पिन हरी नायब िनरी क
संल न प रि थितज य सबतु माणबाट समेत पिु
डेिल बराज िघिमरेको ितवेदन, घटना थल कृ ित
भइरहेको पाइने ।
यसरी यस मु ामा सम त यको िव ेषण, मचु ु का र हितयारको योग भएर मा रएको भ ने
माण मू याङ् कन र लागु औषध (िनय ण) ऐन, शव परी ण ितवेदनसमेतका सबतु माण िमिसल
२०३३ को दफा १२ को ावधानअनस
ु ार ितवादीले संल न रहेका छन् । यसरी यी उि लिखत माणह ले
व तिु न माण ारा आ नो ख डनलाई स पिु गन ितवादीको मौकाको बयानलाई पिु ग ररहेको
नसिकरहेको अव था छ । कानून र यायस मत पमा अव था छ । ितवादीले आ नो मौकाको बयानको
भएको फै सलालाई चुनौती िदन यी ितवादीले यस ख डन हने गरी कुनै सबतु माण गज
ु ान सके को त य
अदालतमा पनु रावेदन गदा औ याएका निजरह यस िमिसल संल न रहेको पाइँदनै । िसफ अदालतमा
गरेको इ कारी बयान मा ैलाई हेरेर यी ितवादी अजनु
मु ामा आकिषत हन नहने ।
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र जन ततु वारदातमा समावेश िथएनन् भनी मा ने गज
ु ान नसके को अव थामा िनजह को साथबाट
अव था नहँदा ितवादीको सो इ कारीसँग सहमत हन बरामद नभएको सो गाँजा िनजह को नै भएकोले
बसमा लोड गरेको भ ने त य थािपत हन नसके को
नसिकने ।
मुलक
ु ऐन, चौपायाको महलको ११ नं ले अव थामा माणको भार ितवादीमा रह छ भ न
फौजदारी यायको Actus reus को िस ा तलाई िम दैन । साथै सो गाँजाको अवि थित बसको छतमा
बढी जोड िदई आ मसात गरेको देिख छ । तसथ हनु र सो गाँजा ितवादीकै हो भ न सिकने व तिु न
ितवादी अजनु र जनलाई चौपायाका महलको १३ आधार नदेिखनक
ु ा साथै िनजह को सँगसाथबाट
नं. बमोिजम ६ वष कै द सजाय हने गरी पनु रावेदन बरामद भएको पिन नदेिखएको अव थामा आ नो
अदालत, बटु वलबाट िमित २०६९।२।१४ मा भएको होइन भ ने िजिकर पिु गन आधार पेस गन गिठन
फै सला त यगत र यायस मत हँदा प रवतन गनु पन पिन ह छ । लागु औषध (िनय ण) ऐनको दफा १२ ले
देिखएन । उ फै सला सदर हने ठहछ । वादी पनु रावेदक िनिद गरेको कानूनी यव था र ततु मु ाको त य
पर पर तादा य नदेिखएको अव थामा माणको भार
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीमा नै जा छ भ नु यायपूण पिन नदेिखने ।
इजलास अिधकृ तः इ कुमार खड् का
पनु रावेदक ितवादीबाट उ गाँजा बरामद
क युटरः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १३ गते रोज २ शभु म् । भएको नदेिखएको, सो गाँजा िनजह कै भएकाले
बसमा लोड गरी ओसारपसार गरेको हो भ ने आधार
कारण नदेिखनक
इजलास नं. ६
ु ा साथै अनस
ु धानको मदेिख यी
ितवादी इ कार रहेको र सो इ कारी बयान िनजह का
सा ीलगायत बिु झएका अ य कागज माणबाट समेत
१
समिथत भइरहेको देिख छ । य तो अव थामा ततु
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-CR-००२०, ०१०६, लागु वारदातमा यी ितवादीह को संल नता पिु हने
औषध गाँजा, जोखु राय िव. नेपाल सरकार, जौवाद व तिु न आधार माणको अभावमा कसरु थािपत
गरी सजाय िनधारण गन सु बारा िज ला अदालतको
हसेन िव. नेपाल सरकार
तुत वारदातमा हरी चेक जाँचका ममा फै सला मनािसब ठहर गरी सजायको हदस म घटाएको
बसको छतमा रहेको लाि टकको बोराबाट उ लागु पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८।१०।१७
औषध गाँजा फे ला परेको र सो गाँजाको कसको हो भ ने को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक
कुरा खु न नआएको अव थामा यी ितवादीह लाई ितवादीह ले सफाइ पाउने ।
ार भमा के वल अनुस धानको लािग प ाउ गरेको इजलास अिधकृ त: इ बहादरु कठायत
देिख छ । अनस
ु धानका ममा िनजह ले सो गाँजा क यटु र: ेमबहादरु थापा
आ नो नभएको भनी इ कार बयान िदएको र सो इित संवत् २०७३ साल जेठ २८ गते रोज ६ शभु म् ।
गाँजा िनजह कै हो भ ने व तुिन माण वादी प ले
38

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - २
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०४३९, िनषेधा ा,
निवन गुईदेल (प रयार) िव. साधुराम िब समेत
िनषेधा ाको माग गरी अदालत आउने
यि ले सो िवषयव तमु ा आ नो अिधकार ट पमा
थािपत गन स नपु दछ । साथै सो िवषयव तमु ा
आघात परु ्याउन खोजेको मनािसब आधार कारण
पिन देखाउन स नपु दछ । तर िनवेदकको अिधकार नै
शङ् कापूण वा िववादा पद कृ ितको छ र अिधकारमा
आघात परु याउन
लागेको शङ् का गन मनािसब आधार
्
पिन छै न भने िनषेधा ा जारी गन िम दैन । ततु
मु ामा िववािदत िक.नं. ११८ को ज गामा पनु रावेदकको
िनिववाद हक थािपत भइसके को अव थाको
िव मानता देिखँदैन । सो ज गामा पुनरावेदक मोहीको
हकदार रहेको भ ने देिखएको र पुनरावेदकको उ
ज गामा मोही नामसारी भई वािम व ा हने वा नहने
भ ने िवचाराधीन नै रहेको देिख छ । साथै िवप ीले
सो ज गामा हा ो घरबास छै न र उ ज गामा प क
घर बनाउन लागेकोसमेत होइन भनी िलिखत जवाफ
पेस गरेको देिखँदा िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजमको
आशङ् काको ि थितसमेत नदेिखने ।
पनु रावेदकको िनिववाद हक थािपत
भइनसके को िववािदत ज गामा िनवेदन दाबीबमोिजमको
घर िनमाण गन आशङ् काको ि थितसमेत िव मान
नरहेकोले रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।०३।०९
को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
क युटर: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार ०९ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०५३४, उ ेषण
/ परमादेश, न दराज जोशी िव. वा य तथा
जनसङ् या म ालयसमेत
िनवेदकलाई स वा गन अिधकार ा
अिधकारी सिचव तरबाट स वाको िनणय भएको र
सो िनणयउपर नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
दफा २० को उपदफा २(क) बमोिजम स वा संशोधन
तथा िमलानको लािग स वा गन अिधकारीभ दा
एक तह मािथको अिधकारीसम िनवेदन पेस गरी
उपचार ा गन वैकि पक यव था रहेको देिख छ ।
य तो अव थामा यस अदालतको रट े ािधकारको
मा यमबाट उपचार दान गन िम ने देिखँदैन । नेपाल
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ क
बमोिजम म ालयको वीकृ ित िलई िवभागीय मुखले
स वाको समयतािलकाबाहेकको समयमा पिन स वा
गन सिकने भ ने कानूनी यव था रहेको देिखँदा
सोस ब धमा िलएको िनवेदन िजिकरलाई मनु ािसब
देिखएन । जहाँस म ेड युिनयनका पदािधकारी तथा
सद यह लाई िनजको सहमितिबना स वा ग रएको
भ ने दाबी छ सोस ब धमा हेदा िनवेदक कायरत
कायालयबाट रट िनवेदक ेड यिु नयनमा िनवािचत
भएको भनी आिधका रक जानकारी िवभागमा िदएको
देिखँदैन यसरी रट िनवेदक ेड यिु नयनमा कायरत
रहेको जानकारी िवभागमा पठाएको नदेिखएको
र स वा संशोधनको लािग िनवेदनसमेत िदएको
नदेिखँदा ेड यिु नयन ऐन, २०४९ को दफा २३ को
यव था आकिषत हनस ने नदेिखने ।
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रट िनवेदक कायरत रहेको थानमा िनजको यायािधकरणको िमित २०७०।०३।२३ को फै सला
यूनतम सेवा अविध परु ा भइसके को, अिधकार ा काया वनको ममा िनज प ाउ परी कानूनबमोिजम
अिधकारीबाट स वाको िनणय भएको देिखएको, थुनामा रहेको देिखएकोले िनजउपर कानूनिवपरीत
सोउपर नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा कारवाही भएको भ ने नदेिखँदा उ ेषणको आदेश
२० को उपदफा २(क) बमोिजम स वा संशोधन जारी हने अव था र आधार देिखएन, रट िनवेदन
वा िमलानको लािग एक तहमािथको अिधकारीसम खारेज हने ।
िनवेदन िदनपु न यव थाको उपयोग नगरी रट इजलास अिधकृ त: िवनोद रखाल
े ािधकारको मा यमबाट िनवेदकको मागबमोिजमको क यटु र: िसजन रे मी
आदेश जारी हनस ने अव था देिखँदैन । साथै इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् ।
िनवेदकले आ नो स वास ब धी िनणय काया वयन
इजलास नं. ८
हनु नपन आधार र कारण ततु गन सके को
नदेिखएको र तोिकएको समयाविधभ दा फरक
१
समयमा पिन स वाको िनणय गनस ने नै देिखँदा रट
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
िनवेदन खारेज हने ।
ी जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CI-०४३५, मोही
इजलास अिधकृत: तीथ भ राई
इित संवत् २०७३ साल असार ८ गते रोज ४ शभु म् । नामसारी, ह रशङ् कर साहसमेत िव. बहादुर महरा
चमार
२
िववािदत िक.नं. १४९ र १८१ का
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०७८३, उ ेषण, ज गाह मा आ नो बबु ा ह नी महरा चमार मोही रहेको
र िनजको मृ यु भएकाले आ नो नाममा मोहीयानी हक
कोिपला कुँवर िव. ल मी काक (ख ी) समेत
िनवेिदका ितवादीले आफूले िमित नामसारी ग रपाउँ भ ने यथ वादीको मु य मागदाबी
२०६९।०२।०१ मा जाहेरवाली ल मी काक लाई रही ततु मु ाको उठान भएकोमा िनजको बबु ा सो
ग रिदएको िलखतमा आ नो थायी वतन धािदङ ज गाको मोही नरहेकाले मोही नामसारी हने होइन भ ने
िज ला नौिबसे गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ६ घर पनु रावेदन िजिकर रहेको पाइ छ । सोस ब धी िमिसल
भई हाल काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका संल न कागज माण एवम् सु तथा पुनरावेदन तहको
वडा नं. १४ कलङ् क हो भनी उ लेख गरेको र िनजको फै सला एवम् पनु रावेदन िजिकरसमेतलाई िव ेषण गरी
सोही थायी वतनमा िनजको नामको याद जारी भई हेदा मोही नामसारी दाबीका उि लिखत ज गाह को
अदालतबाट सोही वतनमा रतपूवक याद तामेल िफ डबक
ु को कै िफयत महलमा उ ज गाको सािबक
हँदासमेत िनज यादमा हािजर नभएपिछ फै सला ज गाधनी दीपा साह तेलीले यथ वादीका बाबु ह नी
भएको अव था देिख छ । तसथ सु याद रतपूवक महरा चमारको जोतभोग रहेको भनी लेखाइिदएको
िनजले देखाएको वतनमा तामेल भई वैदेिशक रोजगार पाइ छ । िनज सािबक ज गाधनीले उ िफ डबक
ु मा
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उ दवु ै िक ा ज गामा मेरो भल
ु बाट मेरो जोतभोग िजिकर पु न नस ने ।
लेिखन गएको हो मेरो जोत नभई ह नी महरा चमारको इजलास अिधकृ त: गीता े
जोत हो भनी वयम् खुलाइिदएको पाइ छ । मोही क यटु र: सदु शन साद आचाय
लगतस ब धी १ नं. फाराममा समेत मोही ह नी महरा इित संवत् २०७२ साल माघ ८ गते रोज ६ शुभम् ।
२
चमार उ लेख भएको पाइ छ । यसरी ज गा नापजाँच
हँदाका बखत खडा भएको िफ डबक
ु लगायतका मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
कागजातमा मोही ह नी महरा चमार उ लेख भएको जगदीश शमा पौडेल, ०७०-WO-०१०२, ०७०र सािबक ज गाधनीले उ ज गाको जोतभोग ह नी FN-००४९, उ ेषण, सीताराम दास िव. गजे
महरा चमारकै भएको भनी उ लेख ग रिदएको कागज दाससमेत, सीताराम दास िव. पुनरावेदन अदालत,
राजिवराज
माणलाई अ यथा भ न निम ने ।
सव च अदालतको फै सलािवपरीत स री
भूिमसधु ार कायालयसम पेस हन आएको
गौर नगरपािलकाबाट खडा भएको सजिमन मचु ु कामा िज ला अदालतबाट “िनवेदक सशु ील दाससमेतक
पिन उ ज गामा ह नी महरा चमारको मोही हक आमाले िललाम िलएको राजिवराज नगरपािलका हिटया
रहेको भनी उ लेख भएको पाइ छ । सो मचु ु काका लाइनको लट नं. ७० को ज गा िललाम िलएको र सो
आधारमा गौर नगरपािलका, रौतहटको च.नं. ३८९३ ज गामा भएको घरसमेत िललाम भएकोमा सो ज गा र
िमित २०६७।१२।१ को मोही नामसारीस ब धी घरसमेत चलन गन निदई हटक गरेको भए ३ िदनिभ
िसफा रसमा समेत सो ज गामा ह नी महरा चमारको चलन गन िदनु भ नेसमेत िमित २०६९।७।२४ मा
मोिहयानी रहेको र िनजको मृ यु भएकाले यी यथ आदेश भएको र सो आदेशलाई िमित २०६९।७।२४ मा
वादीह हकवाला कायम भएको भ नेसमेत यहोरा भएको सु आदेश र सो आदेशलाई प रवतन ग ररहनु
िसफा रस भइआएको पाइ छ । यसरी िमिसल संल न पन देिखएन” भनी पनु रावेदन अदालत, रािजिवराजबाट
मोही लगत, िफ डबुक एवम् गौर नगरपािलकाको िमित २०७०।३।२८ मा भएको आदेशसमेत सव च
िसफा रस यहोरासिहतका सरकारी कायालयमा अदालतको फै सलािवपरीत भएको देिखँदा उ ेषणको
अिभलेखको पमा रहेको कागज माण एवम् सािबक आदेश ारा बदर हने ।
ज गाधनीको लेखाइबाट समेत सो ज गामा यी यथ का इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
बाबक
ु ो मोही हक रहेको त य िनिववाद पमा मािणत क यटु र: सदु शन साद आचाय
भइरहेको अव थामा उ ज गाको मोही नामसारी इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभु म् ।
३
नहने गरी सु भिू मसधु ार कायालय, रौतहटबाट
भएको िनणय उ टी हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
हेट डाबाट वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी हने ठहरी ी जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CI-०९७०, हाल
भएको िमित २०७०।१२।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सािबक दता, वोध िघिमरेसमेत िव. ीमती मीना े
मालपोत कायालय, कलङ् क बाट हाल
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
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सािबक गन ममा िमित २०६५।२।२३ मा िनणय मा भएको िनणय िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
भएउपर यी पनु रावेदक वादीले कही ँ कतै पनु रावेदन पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
नगरी िच बुझाई बसेको देिखयो । सोस ब धी कानूनी इजलास अिधकृत : इ बहादरु कठायत
यव था हेदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख. बमोिजम मालपोत इित संवत् २०७२ साल फागनु २३ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउको ०६९-CI-०९७१, िखचोला
कायालयले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन अदालतमा
मेटाई हक कायम, सुवोध िघिमरे िव. ीमती
पनु रावेदन ला नेछ भ ने कानूनी यव था रहेको
मीना े भएको मु ामा पिन यसैअनस
पाइयो । ितवादी मीना े ले िदएको िनवेदनस ब धमा
ु ार
फै सला भएको छ ।
मालपोत कायालयबाट भएको िनणयले आ नो हक
४
अिधकार हनन भएको र आफूलाई मका परेको िवषयमा
यी पनु रावेदक स बि धत पनु रावेदन अदालतमा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
पनु रावेदन गन जानु पनमा उ टै सोही िवषयमा िनवेदन ी जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CI-०४३८, मोही
िलई स बि धत मालपोत कायालयमा िनवेदन िलई नामसारी, इनर मुिखया िवन िव. चिलतर मुिखया िवन
तुत मु ामा दाबीको िक.नं. २६५ को
गएको पाइयो । स बि धत मालपोत कायालयबाट
समेत आफूले एकपटक िनणय ग रसके को िवषयमा ज गाको सािबक ज गाधनी श ुघन साद िसंह भएकोमा
पनु ः िनणय गन निम ने िनणयाधार खोली सो िवषयमा िववाद देिखएन । सािबक ज गाधनी श ुघन साद
िनणय नगरे पिन आफूले िनणय ग रसके को िवषयमा िसंहले यी िवप ी वादी चिलतर मिु खया िवनसमेत
असर पन गरी हक कामय गरी याउनु भनी पनु ः उपर उ ज गाको मोही जंगिवर मुिखया नामको मोही
िनणय गरेको पाइयो । सािधकार िनकायबाट एक लगत क ा ग रपाउँ भ ने मु ामा मोही लगत क ा
पटक िनणय भइसके को िवषयमा कानूनले तोके को नहने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको
िमित २०६७।१।२७ को फै सलाले उ ज गाको मोही
पनु रावेदन सु ने िनकायमा पनु रावेदन नगरी िच
बझ
ु ाई बसेको प बाट सोही िवषयमा िनवेदन जंगिवर मिु खया नै भएको देिखयो । साथै जंगवीर मिु खया
िलई पनु ः मु ाको कामकारवाही ार भ गरी सो िवनको छोरा चिलतर मुिखया िवन र नाित इनर मिु खया
िनणयमा ताि वक असर पन गरी पनु ः िनणय गन िवन भएकोमा समेत िववाद देिखएन । यसरी सािबक
अिधकार स बि धत मालपोत कायालयमा रहने पिन ज गाधनी श घु न साद िसंहले िमित २०६८।९।२५
देिखँदैन । साथै मु ा अि तमताको िस ा त र ाङ यायको मा उ ज गा राजीनामा गरी पनु रावेदक ितवादी
िस ा तले समेत एकपटक िनणय भई अि तम इनर मिु खयालाई हक ह ता तरण गरी ज गाधनी
भएको सोही िवषयमा पनु ः िनणय गन अिधकारसमेत प रवतन भएकोस म देिखयो तर मोही नामसारी भएको
रहँदैन । तसथ मालपोत कायालय, कलङ् क बाट देिखएन । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ ले ज गाधनीले
भएको िमित २०६५।४।३० को िनणय उ टी गन गरी नाितसमेतलाई मोही प याउन स ने कानूनी यव था
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।६।१ गरेको भए तापिन सो कानूनी यव थाअनुसार सािबक
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ज गाधनी श घु न साद िसंहले पनु रावेदक ितवादी २०६३।७।२६ मा अंश दता मु ामा भएको िमलाप ले
इनर मिु खया िवनको नाममा काननू तः मोही नामसारी िनजह २०६३ सालमा नै छु िभ न भइसके को
देिखँदा एकासगोलको भनी भ न निम ने देिखँदा मोही
ग रिदएको नदेिखने ।
सािबक ज गाधनीकै पालामा जंगिवर नामसारी नहने ठहर्याई भएको भूिमसुधार कायालय,
मुिखया िवनको नामको मोही लगत क ा नहने ठहरी बाराको िनणय उ टी गरी मोही नामसारी हने ठहर्याई
मोही कायम भइसके को अव थामा, मोही कायम भएको िमित २०७०।११।१९ को पुनरावेदन
भएको यि पिछ ज गा ख रद गन ज गाधनीको अदालत, हेट डाको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
एकासगोलको नातेदार भयो भ दैमा मोहीको मोहीयानी ठहछ । पुनरावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
हक नै समा भयो भ नु यायोिचत देिखएन । नस ने ।
एकपटक मोही कायम भइसके पिछ कानूनबमोिजम इजलास अिधकृ त: गीता े
िन काशन नभएस म िनज मोहीको मोिहयानी हक क यटु र: सदु शन साद आचाय
कानूनत: सरु ि त नै रह छ । िमित २०६७।१।२७ इित संवत् २०७२ साल माघ ८ गते रोज ६ शभु म् ।
०७१-CI-०४४८, एका प रवारको मोही
को पुनरावेदन अदालत, हेट डाको फै सलाबाट
लगत क ा, इनर मुिखया िवन िव. चिलतर
जंगिवर मुिखया िवनको मोहीयानी हक कायम भएको
मुिखया िवन भएको मु ामा पिन यसैअनस
देिखयो । िनज मोही जंगिवर मिु खया िवनको
ु ार
आदेश भएको छ ।
मृ यपु िछ िनजको छोरा वादी चिलतर मिु खया
िवन हालको ज गाधनी ितवादी पनु रावेदक इनर
एकल इजलास
मुिखया िवनको नातेदार (िपता) रहेको देिखए तापिन
िमित २०६३।७।२६ मा अंश दता मु ामा भएको
िमलाप बाट यी पुनरावेदक ितवादी इनर मिु खया स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०२३०,
िवन र वादी चिलतर मुिखया िवनसँग छु ई िभ न उ ेषण / परमादेश, राजे ब नेत िव. भूिमसुधार
भइसके को देिखँदा एकासगोलको प रवारको भएको तथा यव थापन िवभाग, बबरमहल, काठमाड समेत
रट िनवेदकलाई भूिमसधु ार तथा यव थापन
भ न िम ने नदेिखँदा मोही नामसारी नहने ठहर्याई
भएको भूिमसुधार कायालय, बाराको िनणयसँग सहमत िवभागको कमचारी शासन शाखाबाट सो िवभागमा
हािजर हन भनी प पठाइएको भ ने कुरामा िववाद छै न ।
हन नसिकने ।
िक.नं.२६५ को ज गामा जंगिवर मिु खया रट िनवेदकले िनवेदन प मा आफू राजप अनङ् िकत
िवन मोही कायम रहेको, मोही यथाि थितमा रही कमचारी भएकाले अि तयारवाला कायालय मख
ु
ज गाधनीमा प रवतन भई मोही जंगवीर मिु खया वा िवभागीय मख
ु ले मा सो प पठाउने अिधकार
िवनको नाित इनर मिु खया िवन कायम भएको रहेकोमा सोबमोिजम प नलेिखएको भनी िजिकर
स दभमा िनज पुनरावेदक ितवादी इनर मुिखया िवन िलएको देिखए पिन िनजलाई हािजर हन भनी पठाइएको
छोरा र वादी िपता चिलतर मिु खया िवन िबच िमित प स बि धत िवभागको अि तयारवालाबाट नै
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पठाइएको देिखएको छ । यसका अित र यी रट ा िनकायबाट िदइएको र सो कामकारवाही
िनवेदक मालपोत कायालय, चाबिहलमा िनजामती िनजामती सेवा ऐनको यव थािवपरीत नदेिखनक
ु ा
सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) बमोिजमको अित र उ कामकारवाहीबाट रट िनवेदकको
यूनतम अविध कायरत रिहसके को भ ने कुरा रट संिवधान र कानून द कुनै हकमा आघात पुगेको
िनवेदकलाई सोही कायालयबाट िमित २०६५।७।२० नदेिखएकाले थम ि मा नै िवप ीह बाट गरे
िबराएको अव थामा िवप ीह बाट िलिखत माग
देिख लागू हने गरी ेणीिवहीन पाँच तरमा विृ
गदा िदइएको सोही िमितको प बाट देिखन आएको ग ररहनु पन नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज
छ । उ िमितमा तरवृि भई रट िनवेदक मालपोत हने ।
कायालय, चाबिहलमा कायरत रहेको एवम् अ य कुनै इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
थानमा स वा भएको देिखएको छै न । यस कार रट क यटु र: िवके श गुरागाई ं
िनवेदकलाई िनज कायरत िवभागबाट सो िवभागमा इित संवत् २०७२ साल असोज १ गते रोज ६ शभु म् ।
हािजर हन आउन भनी िदइएको प अि तयार
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