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मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
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िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
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िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
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हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गहृ पृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
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यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७५, असार – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०
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मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
पृ
पूण इजलास
१-४
अि तयार
हाद राय गु ासमेत िव.
१. दु पयोग गरी
नेपाल सरकार
ाचार
िवदेशी
िविनयमको
िभमे कुमार गोयलसमेत िव.
योग
२.
नेपाल सरकार
सतअनस
ु ार
नगरेको
संयु इजलास
४-९
इ रका े (राजभ डारी) िव.
उ ेषण / नारायणी नेसनल फाइना स
३.
परमादेश िलिमटेड,
के .का.
काठमाड समेत
िजउ मा ने नेपाल सरकार िव. िनरा
४.
बे ने
िघिमरेसमेत
अपहरण नेपाल सरकार िव. सिु शल
५.
उ ोग
म डलसमेत
रतनकुमार े िव. अि तयार
उ ेषण /
६.
दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
परमादेश
टंगालसमेत
दीपककुमार े िव. अि तयार
उ ेषण /
७.
दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
परमादेश
टंगालसमेत
मोही लगत राजे
सहनी गोठी िव.
८.
क ा
राम वेश ठाकुर लोहार
उ ेषण / जया स याल िव. लोक सेवा
९.
परमादेश आयोग, के .का. अनामनगरसमेत
इजलास नं. १
९ - १४
१०. कत य यान नेपाल सरकार िव. दािङमा शेपा
नेपाल सरकार िव. मानबहादरु
११. कत य यान
राई
नेपाल सरकार िव. अमतृ बहादरु
१२. कत य यान
काक

नेपाल सरकार िव. मनु बहादरु
रावत
कत य यान मानबहादरु चौधरीसमेत िव.
/ अङ् गभङ् ग नेपाल सरकार
क हैयालाल अ वाल िव.
उ ेषण /
राम ाम
नगरपािलकाको
परमादेश
कायालय नवलपरासी
राजेशकुमार
गु ा
िव.
िनषेधा ा
कमल साद कुम समेत
िनषेधा ा / िशव साद म लाह िव.
परमादेश ह रशच मरु ाउसमेत
इजलास नं. २
१४ - १८
खड् गी
िव.
ेमबहादरु
उ ेषण
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालय, िसंहदरबारसमेत
वेदमणी पोखरेल िव. धानम ी
उ ेषण /
तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
मरु ारी िव म शाह िव. काठमाड
उ ेषण /
महानगरपािलका,
परमादेश
बागदरबारसमेत
सरु े बहादरु
ब नेत िव.
छुट ज गा दता मालपोत कायालय, बेलवारी
मोरङ
उ ेषण / राजु शमशेर ज.ब.रा. समेत िव.
परमादेश पनु रावेदन अदालत पाटनसमेत
लिलत जंग शाही िव.
परमादेश
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालय, िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव. नवराज
कत य यान
कुँवरसमेत
इजलास नं. ३
१८ - २९
िदपे
काक िव. नेपाल
लागु औषध
सरकार

१३. कत य यान
१४.
१५.
१६.
१७.

१८.

१९.

२०.

२१.
२२.
२३.
२४.

२५.

i

२६.
२७.

२८.

२९.
३०.
३१.
३२.
३३.

३४.

३५.
३६.
३७.
३८.

३९.

िपङ् क रे मी िघिमरे िव. िवनोद
िघिमरे
बालकृ ण े िव. नेपाल
िनवाचन बदर
एस.िव.आइ. बक िल. के .का.
ग रपाऊँ
हा ीसारसमेत
अवधै वन नेपाल सरकार िव. कणबहादरु
पैदावर चोरी िज.सी.समेत
कटानी गरेको
अपतु ाली हक न दलाल साद यादव िव.
कायम दता ओम काश राय यादवसमेत
चलन
िसरसभु ा गु ङ यानीसमेत िव.
िलखत बदर
िव णमु ाया े
नेपाल सरकार िव. भोलानाथ
बिकङ कसरु
साह
िमनाकुमारी मसानीसमेत िव.
उ ेषण
इि दरादेवी मसानी े समेत
हालैको
िमनाकुमारी मसानीसमेत िव.
िलखत
इि दरादेवी मसानी े समेत
बदरसमेत
घर उठाई छुतहिनया देवी मलाह िव.
िखचोला सिु नतादेवी मिु खयासमेत
मेटाई चलन
चलाई पाउँ
नेपाल सरकार िव. रिवन
कत य यान
मु या वसमेत
ब दी
टंकबहादरु े िव. िज ला
य ीकरण हरी कायालय, चौतारासमेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव. मोद साह
करणी
कलवार
गोरीमाया तामाङसमेत िव.
परमादेश /
धानम ी तथा मि प रषदको
्
िनषेधा ा
कायालय, िसंहदरबारसमेत
ाचार नेपाल सरकार िव. पु पबहादरु
(रकम
ओलीसमेत
िहनािमना)
अंशचलन

४०.
४१.
४२.

४३.

४४.
४५.

४६.

४७.
४८.

४९.
५०.
५१.
५२.
ii

खनु डाँका

नेपाल सरकार िव. राजाराम
कामतसमेत
ाने सनु ारसमेत िव. नेपाल
सरकार

वैदिे शक
रोजगार
स ब धी कसरु
ब दी
पक
ु ार शमा िव. िज ला
य ीकरण अदालत, काठमाड समेत
इजलास नं. ४
२९
नेपाल सरकार िव. जयल मी
कत य यान
राई
इजलास नं. ५
२९ - ४६
नेपाल सरकार िव. श भु
डाँका
मडु भरीसमेत
दगु ाकुमारी पोखरेल िव.
अंश दता
च डीका कुमारी ब नेत
चलन
(पोखरेल) समेत
दोहोरो करार उ वबहादरु सवु ेदीसमेत िव.
बदर गरी अ बरबहादरु े
पिहलो
करारबमोिजम
ग रपाऊँ
हेमबहादरु
थापा
िव.
कुलो कायम
िव णक
ु ु मारी गु ङ
अपहरण, शरीर मे रना शा यसमेत िव. नेपाल
ब धक र सरकार
कत य यान
देवच यादव िव. धानम ी
परमादेश तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
िमठू ख ी िव. रामबहादरु
अंशचलन
ख ीसमेत
नेपाल सरकार िव. मनोज
कत य यान
तामाङ
नेपाल सरकार िव. ल मी
कत य यान
प रयार

५३.

५४.
५५.
५६.
५७.
५८.
५९.
६०.

६१.

६२.
६३.
६४.
६५.
६६.
६७.

सािव ी िगरी िव. बहृ र
जनकपरु े िवकास प रषद्
जनकपरु धामसमेत
िद ी गु ङ िव. धानम ी
उ षे ण /
तथा मि प रषदको
् कायालय,
परमादेश
िसंहदारबारसमेत
धम साद
दाहाल
िव.
उ ेषण
का छाराम पोखरेलसमेत
उ ेषण / बस तबहादरु े िव. म जु
परमादेश िम समेत
उ ेषण / निसम अ तरसमेत िव.
परमादेश सितशच लाल काय थसमेत
अण साद पौडेल िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
उ षे ण / उिदमबहादरु राई िव. यामु
परमादेश राईसमेत
िदपबहादरु भ डारी े ी िव.
िनषेधा ा
िबमल कुँवरसमेत
ज गा िखचोला गोपालिसंह नेपाली िव.
चलन रो का गंगा साद मु ानसमेत
ज गा फुकुवा
ग रपाऊँ
टोपबहादरु काक िव. काठमाड
अदालतको
महानगरपािलका वडा नं.१३
अवहेलना
ताहचलसमेत
कत य यान नेपाल सरकार िव. उ रिसं राई
नेपाल
सरकार
िव.
कत य यान
िछ रङ् ग साद राई
नेपाल सरकार िव. कु मी
कत य यान
खातनु
नेपाल सरकार िव. रामलाल
कत य यान
लोन
नेपाल सरकार िव. हिबना
कत य यान
खातनु समेत
उ ेषण /
परमादेश

६८.
६९.
७०.
७१.
७२.
७३.
७४.
७५.
७६.
७७.
७८.

७९.
८०.
८१.

८२.

iii

इजलास नं. ६
४६ - ५२
नेपाल सरकार िव. शारद
बहिववाह
खड् का
ह रबहादरु डाँगी िव. रिवकुमारी
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असार - १
सामानह आयात गन, सो सामानह हराएको भनी
इ सोरे सको दाबी गनलगायतका स पूण कारोबारमा
एक झलक ेड क पनीको तफबाट मु य भई कारोबार
गन िभमे कुमार गोयलको मा संल नता देिखन
आयो । तसथ पनु रावेदक ितवादी हाद राय गु ालाई
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९(२)
बमोिजम .५०००।- ज रवाना हने भनी भएको िवशेष
अदालतको िमित २०६४।३।१२ को फै सला िमलेको
नदेिखँदा पनु रावेदक ितवादी हाद राय गु ाको हकमा
उ फै सला उ टी भई पनु रावेदक ितवादी हाद राय
गु ाले सफाइ पाउने ।
िततप कारोबार स ब धमा नेपाल रा
बकसमेतबाट भएका प रप एवम् िनदशनअनु प काय
गनु पनु रावेदक ितवादीको दािय विभ पन िवषय हो ।
िततप कागजी कारोबारमा आधा रत रहेको र सोको
आधारमा िवदेशी मु ा भु ानी िदनु पन हँदा िततप
खो दा िततप खो ने फमको यापा रक हैिसयत,
याित र िव सनीयतामा यान िदनु पन कानूनी यव था
नभएको भनी सो स ब धमा बेवा ता गन निम ने ।
िववािदत एल.सी.नं. ३०/२२६१ र ३०/२२६२
बमोिजमको आयात ग रएको सामान कलक ादेिख नेपाल
भ सारस म याउँदा हराएको भनी आयातकताले बकलाई
जानकारी गराई काई ेड क सनका ो. िभमे कुमार
गोयलले इ सोरे ससमेत दाबी गरेको भ ने सह ितवादी
िभमे कुमार गोयलको िवशेष अदालतसम को
बयानसमेतबाट खु न आएको अव थामा िव. िव.िन.
फा.नं. ४ जारी नै नगरी पाट लाई भु ानी िदएको भ ने
देिख छ । य तो अव थामा पनु रावेदक ितवादी रामभ
देवकोटाले एल.सी. कारोबार गदा नेपाल रा बक तथा
वािण य बकले जारी गरेका नीित, िनदशन एवम् ऐन
कानूनको अधीनमा रही बकको िहत िचताई काम गरेका
रहेछन् भ न िम ने नदेिखँदा िवशेष अदालत काठमाड को
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िततप कागजी कारोबारमा आधा रत रहेको
र सोको आधारमा िवदेशी मु ा भु ानी िदनपु न हँदा
िततप खो दा िततप खो ने फमको यापा रक
हैिसयत, याित र िव सनीयतामा यान िदनु पन दािय व
पनु रावेदक ितवादी बालकृ ण अिधकारीले िनवाह गनु पन

पूण इजलास
१
मा. या. ी दीपककुमार काक , मा. या. ी सारदा साद
िघिमरे र मा. या. ी िव भर साद े , ०७१-CF००१४, ०७१-CF-००१५ र ०७१-CF-००१६,
अि तयारको दु पयोग गरी ाचार गरेको, हाद राय
गु ा िव. नेपाल सरकार, रामभ देवकोटा िव. नेपाल
सरकार, बालकृ ण अिधकारी िव. नेपाल सरकार
जनु कागजातलाई जालसाज ठहर ग रपाउँ भनी
पनु रावेदक ितवादी हाद राय गु ाले जालसाजी मु ा
दायर गरेका िथए सो कागजातको आधारमा पनु रावेदक
ितवादीलाई दोषी ठहर गन निम ने भनी फै सला भई उ
जालसाजी मु ामा उठाइएको को िन पण भइसके को
देिखँदा जालसाजी मु ा खारेज भएको र सोउपर
पनु रावेदकले पनु रावेदन नगरेको भ ने मा आधारमा सो
कागजातलाई पनु रावेदक ितवादी हाद राय गु ाका
िव मा माणमा ला ने कागजात रहेको भनी अथ गन
िम ने नदेिखने ।
एल.सी.सँग स बि धत कुनै पिन कागजातह
इजलाससम पेस हन नसके को अव थामा सोही
ज रयाबाट उठेको ततु
ाचार मु ामा पनु रावेदक
ितवादी हाद राय गु ाले काइ ेड क पनीको तफबाट
खोिलएको िववािदत एल.सी.नं. ३०/२२६२ मा रोयल
अि टकलको च ती खाता नं. १२६४० उ लेख गरी
यारे टी बसी उ एल.सी.मा बझ
ु ाउनु पन स पूण रकम
चु ा हन बाँक रहेको भनी रा.वा. बकबाट लेखी आएको
भ ने मा आधारमा पनु रावेदक ितवादीलाई दोषी ठहर
गन िम ने नदेिखने ।
एल.सी.कारोबार गरी िवदेशी िविनमय अपचलन
गरेको भनी परेको मु ामा सफाइ पाएका यि लाई
सोही ज रयाबाट उठेको ाचार मु ामा कसरु दार ठहर
मािणत गन ठोस माणको आव यकता पदछ । तर
पनु रावेदक ितवादीले यारे टर बसेको भिनएको एल.सी.
स ब धी कुनै कागजात वादी प बाट पेस हन नसके को
एवम् काई ेड क सनका नाममा खोिलएका िववािदत
एल.सी.नं.३०/२२६१ र ३०/२२६२ अनस
ु ारका
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असार - १
नै ह छ । तर िववािदत एल.सी. खो दा काई ेड क पनीको
आयकर माणप २०५१।३।२२ मा िलएको भ ने देिखए
पिन उ क पनी िमित २०५१।५।२० मा मा क पनी
रिज ारको कायालयमा दता भई माणप िलएको भ ने
देिखँदा क पनी दता गन काय नेपाल सरकारको भएको
भनी दता नै नभएको क पनीलाई िततप को कारोबार
गन अनमु ित िदनका लािग एल.सी. खोलेको कायलाई वैध
काय मा न निम ने ।
पनु रावेदक ितवादी बालकृ ण अिधकारीले
कानूनबमोिजमको दािय व पूरा गरी एल.सी.खो दा य तो
क पनी वा फमको िव सनीयता, याित र हैिसयतको
बारेमा िवशेष यान िदई सतकता अपनाएको भ नेसमेत
देिखएन । आफू कायरत रहेको अव थामा आ ना
मातहतका कमचारीले गरेको कायको अि तम िज मेवारी
कायालय मख
ु मा नै रहेको ह छ । पनु रावेदक ितवादी
बालकृ ण अिधकारी िववािदत एल.सी. नं. ३०/२२६२
को कारोबारको समयमा रा.वा.बक िवशालबजार शाखाका
ब धक रहेको भ ने देिखँदा सो एल.सी.नं. ३०/२२६२
का कुनै पिन कागजमा आ नो द तखत नरहेको भनी
आ नो िज मेवारी प छाउने काय गन िम ने नदेिखने ।
एल. सी. अनस
ु ारका सामानह भारतबाट
नेपालमा आयात हँदा बाटोबाटै हराई नेपालमा आयात हन
नसके को भनी कारोबार गन फमले बकलाई जानकारीसमेत
गराई इ सोरे सको लािग दाबीसमेत िलएको भनी काई
ेड क सनका ो.िभमे कुमार गोयलले अिधकार ा
अिधकारी एवम् िवशेष अदालतको बयानमा खल
ु ाएका र
पनु रावेदक ितवादी बालकृ ण अिधकारीले िववािदत
एल.सी. नं. ३०/२२६१ र ३०/२२६२अनस
ु ारका सामान
नेपालमा आयात भएको भ न नसके को एवम् िव. िव.िन.
फा.नं. ४ जारी नै नभएको अव थामा सामान आयात
गरी भ सार कायालयबाट िव. िव.िन.फा.नं. ४ बकमा
ा हन आएपिछ सो िव. िव.िन.फा.नं.मा भएको छाप
र द तखत भ सार अिधकृतको हो होइन भनी यिकन
गरेपिछ मा सोअनस
ु ारको रकम िफता िदनु पन भनी
रा बकले २०४९ सालदेिख पटकपटक प रप गरेको
देिखँदा भ सार अिधकृतको द तखत नमनु ा नभएको
भनी िव. िव.िन.फा.नं. जारी नै नभएको अव थामा समेत
रकम िफता िदने काय गरेको भ ने पिु हन आएकाले

नेपाल रा बकले समय समयमा िदएको िनदशन, प रप
एवम् बकस ब धी ऐन, कानूनअनस
ु ार नै बकको िहतलाई
यानमा राखेर एल.सी. कारोबारको लािग अनमु ित
िदनेलगायतका कायह स प न गरेको भ ने पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सामानको स ब धमा बकको कुनै सरोकार
नरहने भनी सामान आयात नभएको भ ने जानकारी
हँदाहँदै सामान आयात गरेपिछ जारी हने िव. िव.िन.फा.नं.
४ जारी नै नभएको अव थामा समेत सोअनस
ु ारको रकम
िफता गरेको कायलाई कानूनबमोिजम ग रएको काय भ न
निम ने हँदा पनु रावेदक ितवादी बालकृ ण अिधकारीलाई
कसरु दार ठहर गरी भएको िवशेष अदालत काठमाड को
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
तसथ िववेिचत त य एवम् माणसमेतका
आधारमा पनु रावेदक ितवादी हाद राय गु ालाई
त कालको ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को
कसरु गरेको ठहर गरी ऐ दफा ८ र २९(२) बमोिजम .
५०००। ज रवाना गरेको िवशेष अदालत काठमाड को
फै सला िनज ितवादी हाद राय गु ाको हकमास म
उ टी भई पनु रावेदक ितवादी हाद राय गु ाले सफाइ
पाउने ठहछ । ितवादीह रामभ देवकोटा र बालकृ ण
अिधकारीलाई त कालको ाचार िनवारण ऐन, २०१७
को दफा ७(२) को कसरु मा ऐ. दफा ७(२) र २९(२)
बमोिजम जनही .५०००।- ज रवाना हने ठहर गरी
भएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०६४।३।१२
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज ारः इि दरा शमा
क यटु रः रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ वैशाख २८ रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक , मा. या. ी सारदा साद
िघिमरे र मा. या. ी िव भर साद े , ०७१-CF००१७ र ००१८, िवदेशी िविनयमको योग सतअनस
ु ार
नगरेको, िभमे कुमार गोयल िव. नेपाल सरकार, नेपाल
सरका िव. िशबनारायण े समेत
िववािदत एल.सी.नं.३०/२२६१ र ३०/२२६२
को काई ेड क पनीको नाममा खोिलएको भ ने
िमिसल संल न कागजातबाट खु न आएको पाइ छ ।
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पनु रावेदक ितवादी िभमे कुमार गोयलले एक झलक
ेड क पनीको तफबाट मु य भई कारोबार गरेको भ ने
अिधकार ा अिधकारीसम तथा अदालतको बयानमा
समेत वीकार गरेको देिख छ । उि लिखत दवु ै एल.सी.
काई ेड क पनीको नाममा खोिलएकोम ये एल.सी.
नं.३०/२२६१ एक झलक ेड क पनीको जमानतमा
खल
ु ेको पाइ छ । एक झलक ेड क पनीबाट मु य
भई काम गन अि तयारी पाएको यि म होइन भनी
पनु रावेदक ितवादी िभमे गोयलले िजिकर िलन सके को
समेत देिखएन । क पनीको तफबाट एल.सी. खो ने र
सो एल.सी. अनस
ु ारका सामानह नेपालमा आयात
गन गरी क पनीको तफबाट िज मेवारी पाएका यि ले
एल.सी. खो ने, सो एल.सी.सँग स बि धत सामानह
हराएकोमा हरीमा जाहेरी िदने, सोअनस
ु ारको इ सोरे स
दाबी गनलगायतका काय पनु रावेदक ितवादीबाटै
भएको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट खु न आएको
पाइयो । यसैगरी राि य वािण य बकले उ एल.सी.
सँग स बि धत ओ रिजनल डकुमे ट ियनै पनु रावेदक
ितवादीलाई उपल ध गराएको भ नेसमेत देिखन आएको
पाइ छ । पनु रावेदक ितवादीले एल.सी.नं. ३०/२२६२
को सामान रोयल अि टकलमाफत र ३०/२२६१ को
सामान आफूमाफत िझकाइएको भनी बयान गरेको
देिख छ । उ क पनीको तफबाट मु य भई एल.सी.
खो ने, सोअनस
ु ारका सामानह िझकाउने, उ सामान
बाटोबाटै हराएको भनी हरीसम दाबी गन र सो सामानको
इ सोरे ससमेत दाबी गन अिधकार ा यि को हैिसयत
उ क पनीमा के वल कामदारको मा रहेको भनी अनमु ान
गन िम ने नदेिखँदा ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
बीमा ितपूितसमेत पनु रावेदक ितवादी
िभमे कुमार गोयलले नै दाबी गरेको, बकबाट उ
िववािदत एल.सी.स ब धी स कल कागजात (Original
document) पनु रावेदक ितवादी िभमे कुमार
गोयललाई नै उपल ध गराएको, उ एल.सी. खो ने तथा
सोअनस
ु ारको स पूण कारोबार गन क पनीको तफबाट
मु य यि को अि तयारी पनु रावेदक ितवादीलाई ा
भएको भ नेसमेतका िमिसल संल न कागजातबाट उ
एल.सी. खो दाका स कल कागजातह नभेिटएको भ ने

मा आधारमा पनु रावेदक ितवादी िभमे कुमार गोयल
िनद ष रहेछन् भ न िम ने नदेिखँदा िनज पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
कुनै क पनी दता गनु र िवदेशी िविनमय
अपचलन गनु िनता त फरक कुरा हन् । अिभयोजन
प ले ितवादी कृ ण साद ढकालको िवदेशी िविनमय
अपचलन गन कायमा यो यस िकिसमले संल नता रहेको
भ न नसक एल.सी. कारोबार गन क पनी दता गन काय
गरेको भनी दाबी िलएबाट पिन उ िववािदत एल.सी.
खो ने एवम् कारोबार गन र िवदेशी िविनमयको योग गदा
सत उलङ् घन गरेको भ ने नदेिखई ितवादी कृ ण साद
ढकालको िवदेशी िविनमय अपचलन कायमा संल नता पिु
हन आएको नपाइने ।
ितवादीह िशवनारायण े र पा डव
भज
ु ेलका नाउँमा िमित २०५१।३।२२ मा कर कायालय
जनकपरु बाट आयकर दता माणप तयार भएको र उ
आयकर माणप मा टाँस भएको फोटोह िनजह को
नाग रकताको माणप मा टाँस भएको फोटोह नै
रािखएको भ ने उ फोटोमा िनज ितवादीह को पिहलेको
द तखत देिखएबाट ितवादीह को अिधकार ा
अिधकारीसम को एवम् अदालतको बयानलाई पिु
गरेको पाइयो । अिभयोजन प ले उ िववािदत एल.सी.
अनस
ु ारका सामानह ितवादीह पा डव भज
ु ेल र
िशवनारायण े ले िझकाएको वा िझकाउने कायमा यो
यस िकिसमले संल नता रहेको भनी खल
ु ाउन सके को
समेत पाइएन । ितवादी िभमे कुमार गोयलले अदालतमा
बयान गदा उ एल.सी. खो ने र कारोबार गनसमेतका
क पनीको तफबाट स पूण कारोबारको िज मा आफूले
पाएको भनी वीकार गरेकोसमेतबाट िवदेशी मु ा अपचलन
गन कायमा ितवादीह िशवनारायण े र पा डव
भज
ु ेलको समेत संल नता रहेको िथयो भनी अनमु ानको
आधारमा दोषी ठहर गन िम ने नदेिखने ।
अिनता गु ाका नाममा दता रहेको रोयल
अि टकल क सनको तफबाट स पूण कारोबार गन अिधकार
ितवादी हाद राय गु ालाई िदएको भ ने ितवादीह को
अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतसम को बयानबाट
खिु लरहेको र अिभयोजन प ले ितवादी अिनता गु ाको
िवदेशी िविनमय अपचलन गन कायमा संल नता रहेको
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भनी पिु गन ठोस माणसमेत गज
ु ान सके को नदेिखँदा
के वल रोयल अि टकल क सन ितवादी अिनता गु ाको
नाममा दता रहेको मा कारणले ितवादी अिनता गु ालाई
कसरु दार ठहर गन िम ने देिखएन । कसरु दार ठहर गन
य तो कसरु मािणत गन ठोस र आधारयु माण
पेस भएको हनपु छ । अिभयोग दाबी आफै ँ मा कसरु पिु
गन ठोस माण होइन । अिभयोग दाबीकै आधारमा मा
कसरु दार मािणत गद जाने हो भने फौजदारी यायको
मम नै समा हन जाने ह छ । अिभयोग दाबीलाई पिु गन
अ य माण पेस नै हन नसके को अव थामा कुनै क पनीमा
कसैको संल नता हनल
ु ाई मा ै अपराध मा न निम ने हँदा
ितवादी अिनता गु ालाई कसरु दार मा न निम ने ।
हाद राय गु ाले रोयल अि टकल क सनको
तफबाट राि य वािण य बक मु य शाखा कायालयलाई
सन् १९९५।५।२५ मा एल.सी.नं. ३०/२२६१ सँग
स बि धत डकुमे टह फरवाडका लािग लेखेको
भिनएको प मा भएको द तखतसँग हाद राय गु ाको
नमनु ा द तखत िम न िभड् न स छ भ नेस म उ लेख
भई अिधकार ा अिधकारीले गराएको द तखत नमनु ा
परी णबाट खु न आएको पाइयो । नमनु ा परी णसँग
द तखत िमलेको अव था भएमा परी ण गन अिधकारीले
िम न स नेस म नभनी यिकन पमा िम छ भ ने
खल
ु ाउनु पन हो । तर उ ितवेदनमा नमनु ा द तखत
हबह िमलेको नभनी िम न िभड् न स छ भनी अनमु ानस म
गरेको देिखँदा द तखत उ तै उ तै देिखई िम न स ने
हनु र िम नु िनता त फरक कुरा भएकाले सो परी ण
ितवेदनकै आधारमा मा अ य वत माणबाट पिु
नभई कसरु दार ठहर गन िम ने नदेिखने ।
ितवादी िभमे कुमार गोयलले एल.सी. नं.
३०/२२६२ मा रोयल अि टकलको तफबाट हाद राय
गु ाले जमानत बसेको भनी बयानको ममा खल
ु ाएको
भए पिन काई ेड क पनीको कारोबारमा हाद राय
गु ासमेतको संल नता रहेको िथयो भनी पोल गन नसक
सो क पनीको तफबाट मु य भई काय गन िज मेवारी
क पनीले आफूलाई िदएको भनी बयानको ममा खल
ु ाएको
पाइ छ । उ िववािदत एल.सी. नं. ३०/२२६२ सँग
स बि धत कागजातह अदालतसम पेस गन यस सव च
अदालतसमेतबाट वािण य बकलाई पटकपटक प ाचार

गदासमेत सोसँग स बि धत कुनै पिन कागजात पेस गरी
उ एल.सी.मा हाद राय गु ाले जमानत बसेको कुरा
मािणत गनसके को समेत देिखएन । साथै उ एल.सी.
अनस
ु ारका सामान आयात गन, उ सामानको ितपूित
वा िवमा रकम दाबी गनलगायतको कुनै कायमा हाद
राय गु ाको संल नता रहेको पिु हन नसके को अव थामा
के वल उ एल.सी. नं. ३०/२२६२ मा रोयल अि टकलको
तफबाट हाद राय गु ाले जमानत बसेको भनी िलएको
अिभयोगको आधारमा मा िनजलाई दोषी ठहर गन िम ने
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
ितवादी िभमे कुमार गोयलले िवदेशी मु ा िविनमय
(िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (३)
र (४) को कसरु गरेको ठहर गरी िनजलाई त काल बहाल
रहेको उ ऐनको दफा १७(१) बमोिजम १ (एक) वष कै द
हने र अपचलन गरेको िबगो . १,१७,४२,९३६।५८
( पैयाँ एक करोड स लाख बयालीस हजार नौ सय
छ ीस पैसा अ ठाउ न) जफत हनेमा जफत िबगो िनज
िभमे कुमार गोयल िज मा नहँदा िबगो िभमे कुमार
गोयलबाट भराई िलन लगत राखी अ य ितवादीह
िशवनारायण े , पा डव भज
ु ेल, कृ ण साद ढकाल,
हाद राय गु ा र अिनता गु ालाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६१।१०।२८ को फै सलालाई सदर गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित २०६२।९।२१
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।
संयु इजलास
१
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपककुमार
काक , ०७०-WO-००६१, उ ेषण / परमादेश, इ रका
े (राजभ डारी) िव. नारायणी नेसनल फाइना स
िलिमटेड, के .का. काठमाड समेत
िनवेिदका सािबकको नेसनल फाइना स क पनी
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िलिमटेडमा सहायक पदमा िमित २०४९/७/५ मा िनयिु
पाई सु सेवा वेश गरेकोमा २०६५ सालमा नेसनल
फाइना स िलिमटेड र नारायणी फाइना स िलिमटेड
एक आपसमा गािभएपिछ पिन २०६६/१०/८ मा िचफ
मेनेजर पदमा रही कायरत रही आएको देिख छ । बीस
वष सेवा अविध पगु ेका कमचारीह लाई यथावत् सेवामै
राखी िनवेदकलाई मा सेवाबाट अवकाश िदएको भ ने
िनवेिदकाको भनाई रहेको देिख छ । समान सेवा अविध
पूरा गरेका सबै कमचारीलाई समान पमा अवकाश
िदएको भ ने कुरा उ लेख भएको देिखँदनै भने नारायणी
फाइना स िलिमटेडको कमचारी सेवा सत िविनयमावली
२०६७ को िविनयम ७१ मा भएको यव थालाई हेदा कुनै
पिन कमचारीलाई िनजको िनयिु हँदा त काल लागू रहेको
तलब भ ा, उपदान र अ य सिु वधा तथा सेवाका सतह का
स ब धमा िनजको वीकृितबेगर िनजलाई ितकूल असर
पन गरी प रवतन ग रने छै न भनी कमचारीह को सेवा
सतको सरु ा गरेको देिख छ । अक तफ नारायणी नेसनल
फाइना स िल.को िमित २०७०/१/२७ को स चालक
सिमितको िनणयबमोिजम भनी िमित २०७०/२/१ देिख
लागू हने गरी िविनयम ६३(४)(ख) बमोिजम अवकाश
िदइएको भ ने च.नं. ८७८ िमित २०७१/१/२९ को प
िनवेदकलाई िमित २०७०/३/१६ मा मा बझ
ु ाइएको
देिखँदा िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश िदने गरी भएको
स चालक सिमितको िमित २०७०/१/२७ को आदेशलाई
सदायसयपूण त रकाले नै भएको रहेछ भनी मा न िम ने
नदेिखने ।
नेशनल फाइना स िलिमटेड नारायणी
फाइना स िलिमटेडसँग गािभइसके पिछ पिन धेरै पिछस म
यी रट िनवेिदकाले कामकाज गरी आएको देिख छ ।
समान अव थाका नाग रकह बीच समान यवहारको
िस ा त अवल बन गनु नै समानताको हकको मम र
भावना हो, अ य कमचारीलाई सेवाबाट अवकाश निदने
के वल यी रट िनवेदकलाई मा Pick and Choose को
आधारमा सेवाबाट अवकाश िदएको देिख छ भने अक तफ
कमचारीलाई यसरी सेवाबाट अवकाश िदँदा िवशेष
सिु वधाको Package िदलाएर अवकाश िदएको समेत
नदेिखँदा संगठनमा कायरत कमचारीलाई वे छाचारी
ढंगले Doctrine of Pleasure को िस ा तसमेतको

िवपरीत अवकाश िदएको देिखन आउने ।
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र
माणसमेतबाट यी रट िनवेिदकालाई बदिनयतपूण तवरले
सेवाबाट अवकाश िदएको देिखन आएकोले भेदभावपूण
तवरबाट अवकाश िदने गरेको िवप ी स चालक
सिमितको िमित २०७०।१।२७ को िनणय एवम् सोको
आधारमा लेिखएको प.सं. ८७८ िमित २०७०।१।२९
को प लगायतको स पूण काम कायवाही उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िदएको छ । अब, िनवेदकलाई पूववत्
सेवामा कायरत राखी अवकाश िदइएको बीच अविधको
स पूण तलबभ ासमेत िदनु भनी िवप ीका नाउँमा
परमादेश आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म् ।
२
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७०-CR-०३३३, िजउ मा ने
बे ने, नेपाल सरकार िव. िनरा िघिमरेसमेत
मु ाको कसरु दार पटके भएकाले यसमा यो वा यित
खत खापी पाउँ भ ने दाबी वादीले िलनसके को नदेिखनक
ु ा
साथै वादीले िवप ी/ ितवादी िकपा तामाङउपर िजउ
मा ने बे ने (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा ३ र ४(क)
को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोिजम तथा िवप ी
/ ितवादी िनरा िघिमरेउपर ऐ. ऐनको दफा ३ र ४(घ) को
कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोिजम हदैस मको सजाय
माग ग रएकोमा सो ऐन तथा ती दफाह मा समेत ततु
ऐन तथा दफाअ तगतको कसरु मा खत खािप छ भनी कही
कतै उ लेख भएको नदेिखएकाले ततु मु ा पटक वा
खत नखािपने कसरु अ तगत पन देिखने ।
कसरु का स ब धमा िजउ मा ने बे ने (िनय ण)
ऐन, २०४३ बाट नै सजाय िनधारण भएको तथा ततु
कसरु खत नखािपने कसरु अ तगत पन देिखँदा दईु वटा
अिभयोग परेको वा दईु वटा मु ा चलेको भ नेलाई मा
आधार मानी एउटै कसरु का ितनै कसरु दारलाई स बि धत
ऐन ारा िनधा रत सजायभ दा बढी सजाय कायम हने गरी
सजाय िनधारण गन तथा भिव यमा पनु ः यी कसरु दारबाट
कसरु भएमा पटक कायम वा गणना गनसमेत असहज
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हने गरी यी िवप ी/ ितवादीह िकपा तामाङ र िनरा
िघिमरेउपर खत खापी सजाय िनधारण गन िम ने
नदेिखने ।
एउटै कसरु बापतका ितनै ितवादीह उपर
दईु वटा अिभयोग पेस भई दईु वटा मु ा चलाइएकोमा एउटा
(पिहलो) मु ाबाट सजाय ठहर भई कानूनअनस
ु ार सजाय
पाइसके का ितवादीह लाई अक (दो ो) मु ामा समेत
कसरु दार ठहर गरी सजाय गदा कुनै पिन यि िव
एकै कसरु मा एकभ दा बढी मु ा चलाउन र सजाय गन
हँदैन भ ने फौजदारी यायको थािपत मा यता एवम्
दोहोरो खतराको िस ा तको समेतको ितकूल हन जाने
देिख छ । दोहोरो खतराको िस ा तको आधारमा पिन
एउटा मु ाबाट सजाय पाइसके का यी िवप ी / ितवादीह
िकपा तामाङ र िनरा िघिमरेउपर खत खापी अक मु ाबाट
पिन सजाय गन िम ने नदेिखने ।
एउटै वरदातमा संल न ितनै ितवादीह उपर
दईु वटा अिभयोग पेस भई दईु वटा मु ा चलेको अव थामा
एउटा मु ामाफत ितवादीह उपर सजाय ठहर भई
ितवादीह ले कै द सजाय भु ान ग ररहेको प र े यमा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९/१/५ मा
फै सला हँदा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १० नं. को
स ब धमा भएको या यालाई अ यथा भ न सिकने
ि थित नदेिखने ।
अतः एउटा मु ाको फै सलाबाट सजाय पाइरहेका
यही कसरु का ितवादीह लाई अक मु ामा मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको १० नं. को कानूनी ावधानबमोिजम खत
वा पटक खापी सजाय हन नस ने ठहराई भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६९।१।५ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७०-CR-१०७९ र ०७१CR-०२७७, अपहरण उ ोग, नेपाल सरकार िव. सिु शल
म डलसमेत र अितम खाँ िमयाँ िव. नेपाल सरकार
जाहेरी दरखा तमा ितवादी परु न ठाकुर, अितम

खाँ िमयाँलगायत ितवादीह सिु शल म डल, धमनाथ
यादव, किपलदेव यादवसमेतको नाम उ लेख गरेको देिखए
तापिन सिु शल म डल, किपलदेव यादव र धमनाथ यादव
कसरु मा संल न रहे भएको बरामदी मचु ु का, व तिु थित
मचु ु का, हरी ितवेदनबाट देिखँदैन । बरामदी
खानतलासी मचु ु का हँदा यी ितवादीह फे ला परेका
देिखँदैनन् । अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा
ितवादीह ले आफूह अपहरण गन गएको भनी सािबत
रही बयान गरे तापिन अदालतमा आई बयान गदा कसरु मा
इ कार रही बयान गरेको देिख छ । यो इ कारी ख डन
हने ठोस र व तिु न सबदु माण वादी प ले ततु
गनसके को देिखँदैन । कसरु गरेको कुरा शंकारिहत पबाट
एवम् व तिु न माणबाट पिु हन नसके को अव थामा
के वल सहअिभयु को पोल एवम् जाहेरी दरखा तको
आधारमा मा
ितवादीह सिु शल म डल, धमनाथ
यादव र किपलदेव यादवलाई कसरु दार ठह याई सजाय
गन िम ने नदेिखने ।
जाहेरी दरखा त, बरामदी मचु ु का, व तिु थित
मचु ु कासमेतको िववरण तथा ती िववरणलाई समथन
हने गरी स बि धत यि ह ले अदालतमा आई गरेको
बकप समेतबाट यी पनु रावेदक/ ितवादी अितम खाँ
िमयाँले आरोिपत कसरु गरेको देिखन आएकोले आफू
िनद ष भएकाले सफाइ पाउनपु छ भ ने िनजको पनु रावेदन
िजिकर िव ासयो य हन नआउने ।
अतः उि लिखत ह मा िववेिचत त य,
आधार र कारणसमेतबाट ततु मु ामा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।५।३ मा पनु रावेदक
/ ितवादी अितम खाँ िमयाँलाई मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन
तथा शरीर ब धक िलने महलको १ र ३ नं. को कसरु मा
ऐ.को ३ र ५ नं. बमोिजम दईु वष कै द र .१२५००।–
ज रवाना हने तथा ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम िनजलाई थप
दईु वष कै द हने तथा अ य ितवादीह सिु शल म डल,
धमनाथ यादव, किपलदेव यादवलाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः उ व साद गजरु ल
े
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् ।
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४
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-WO-०८१६, उ ेषण / परमादेश,
रतनकुमार े िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, टंगालसमेत
लिु बनी बक िल.ले उि लिखत िक.नं. १५० को
ज गा िधतो सरु ण िलई कजा वाह गरेकोमा ऋणीले यस
बकको स पूण कजा राफसाफ गरेकोले उ िधतोबापत
रो का राखेको ज गाको रो कासमेत फुकुवा ग रसके को
भनी िलिखत जवाफ ततु गरेको तथा नेपाल बक िल. ले
समेत सिु नता महतोको नाम दताको िक.नं.१५० को ज गा
यस बकमा ि पा रत नरहेको र िनजको नाममा वाह
भएको अ य ज गाको िधतोबापतको कजा असल
ु उपर भई
ती ज गाह समेत फुकुवा भइसके को भनी भिनरहेको
प र े यमा लिु बनी बक िल. तथा नेपाल बक िल.को
कारण उ ज गा रो का रािखरहनु पन नदेिखने ।
अि तयारले रो का राखेको स ब धमा िवचार
गदा बकले कजा वाह गरी िधतो िलई रो का राखेको
ज गा रो का रहँदक
ै ो अव थामा िब भएको िवषयमा
अनस
ु धान गरी अि तयारले िवशेष अदालतमा मु ा
दायर गरेको र सोही मु ाबाट िनवेदकले उ लेख गरेको
िक.नं. १५० को ज गा िमित २०६४।२।२८ मा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट रो का रािखएकोमा उ
मु ा िमित २०६७।३।१८ मा फै सला भई उ गैरकानूनी
कायमा संल नह उपर सजायसमेत ठहर भइसके को
देिख छ । उ
ाचार मु ामा यी िनवेदकको संल नता
रहेको भ ने किहँकतैबाट नदेिखनक
ु ा साथै सो मु ामा यी
रट िनवेदकलाई िवप ीसमेत नबनाइएको प र े यमा
सो फौजदारी मु ाको कारणबाट यी िनवेदकको हक
वािम वको उ ज गा रो का रािखरहनु कानूनस मत
नहने ।
अतः िनि चत समयमा िनि चत योजनाथ
उ ज गा रो का रािखएको हँदा उ ेषणको आदेश जारी
ग ररहनु परेन । तर रो काको योजन समा त भइसके पिछ
पिन उ ज गा फुकुवा भएको नदेिखई रो काले िनर तरता
पाई िनवेदकले आ नो हक वािम वको ज गाको पूण
कारोबार गन पाएको नदेिखएकोले अिवल ब पसा िज ला
िसिसया गा.िव.स. वडा नं. २ को िक.नं. १५० को

ज गाको रो का फुकुवा ग रिदनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
इित संवत् २०७४ साल जेठ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
५
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-WO-०८१७, उ ेषण / परमादेश,
दीपककुमार े िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, टंगालसमेत
लिु बनी बक िल.ले उि लिखत िक.नं. ४१३ को
ज गा िधतो सरु ण िलई कजा वाह गरेकोमा ऋणीले यस
बकको स पूण कजा राफसाफ गरेकोले उ िधतोबापत
रो का राखेको ज गाको रो कासमेत फुकुवा ग रसके को
भनी िलिखत जवाफ ततु गरेको तथा नेपाल बक िल. ले
समेत सिु नता महतोको नाम दताको िक.नं. १५० को ज गा
यस बकमा ि पा रत नरहेको र िनजको नाममा वाह
भएको अ य ज गाको िधतोबापतको कजा असल
ु उपर भई
ती ज गाह समेत फुकुवा भइसके को भनी भिनरहेको
प र े यमा लिु बनी बक िल. तथा नेपाल बक िल.को
कारण उ ज गा रो का रािखरहनु पन नदेिखने ।
बकले कजा वाह गरी िधतो िलई रो का राखेको
ज गा रो का रहँदैको अव थामा िब भएको िवषयमा
अनस
ु धान गरी अि तयारले िवशेष अदालतमा मु ा
दायर गरेको र सोही मु ाबाट िनवेदकले उ लेख गरेको
िक.नं.४१३ को ज गा िमित २०६४।२।२८ मा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट रो का रािखएकोमा उ
मु ा िमित २०६७।३।१८ मा फै सला भई उ गैरकानूनी
कायमा संल नह उपर सजायसमेत ठहर भइसके को
देिख छ । उ
ाचार मु ामा यी िनवेदकको संल नता
रहेको भ ने किहँकतैबाट नदेिखनक
ु ा साथै सो मु ामा
रट िनवेदकलाई िवप ीसमेत नबनाइएको प र े यमा सो
फौजदारी मु ाको कारणबाट िनवेदकको हक वािम वको
उ ज गा रो का रािखरहनु कानूनस मत नहने ।
अतः िनि चत समयमा िनि चत योजनाथ
उ ज गा रो का रािखएको हँदा उ ेषणको आदेश जारी
ग ररहनु परेन । तर रो काको योजन समा त भइसके पिछ
पिन उ ज गा फुकुवा भएको नदेिखई रो काले िनर तरता
पाई िनवेदकले आ नो हक वािम वको ज गाको पूण
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कारोबार गन पाएको नदेिखएकाले अिवल ब पसा िज ला
लालपसा गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं. ४१३ को ०-१८-७० िव. ज गाको रो का फुकुवा ग रिदनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
इित संवत् २०७४ साल जेठ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
६
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CI-००४६, मोही लगत क ा, राजे
सहनी गोठी िव. राम वेश ठाकुर लोहार
ज गा नजोतेकोले मोही लगत क ा हनपु छ भनी
पनु रावेदक / वादीले िजिकर िलए पिन कुन िमितदेिख ज गा
जो न छोड् यो, यसपिछ ज गा के भयो भनी पनु रावेदकले
आ नो िजिकर पिु हने कुनै त ययु सबदु माण
िनजले ततु गनसके को देिखएन । त ययु एवम्
िव वसनीय सबदु माण पेस हन नसके को अव थामा
के वल पनु रावेदकको आ मगत भनाईलाई मा आधार
मानी आिधका रक िनकायमा िविधसङ् गत पले रहेको
मोही लगत क ा गनु तकसङ् गत र यायपूण हने नदेिखने ।
यथ मोही हन नस ने कुनै त ययु एवम्
कानूनी आधार र कारण भए सोको आधारमा मोही
स ब धमा िनणय गन आिधका रक िनकाय भूिम सधु ार
कायालयमाफत भूिमस ब धी ऐन, २०२१ अनस
ु ारको
ि या तोिकएको समयिभ ै सु गरी मोही लगत
स याउनपु नमा सोसमेत भए गरेको नदेिखने ।
दरोगा ठाकुर यथ राम वेश ठाकुरको बबु ा
देिखएको र िनजको नाममा दता रहेको मोही लगत बाबक
ु ो
मृ यपु िछ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
बमोिजम यथ मा आउने नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, माण र कारणसमेतका
आधारमा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७२।१२।२१ मा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६ समेतको आधारमा उि लिखत िक.नं.१८३ को
ज गामा ितवादी राम वेश ठाकुरको मोही लगत यथावत्
कायम रिहरहने ठह याई भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: उ व साद गजरु ल
े
इित संवत् २०७४ साल जेठ २६ गते रोज ६ शभु म् ।

७
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७२-WO-०६३८, उ ेषण /
परमादेश, जया स याल िव. लोक सेवा आयोग, के .का.
अनामनगरसमेत
एउटै िव िव ालयबाट ा गरेको शैि क
यो यताको माणप लाई कसैको हकमा मा यता िदने
र कसैको हकमा मा यता निदने गरी एउटै िड ी हािसल
गरेका समान तरका कमचारीह का बीचमा िवभेद हने गरी
मापद ड बनाउनु यिु सङ् गत देिखन नआउने ।
िनवेदक जया स यालले Tianjin University
of Traditional Chinese Medicine, Tianjin China
बाट Master of Medicine TCM (Acupuncture
Maxibustion and Tuina) को शैि क यो यताको उपािध
ा गरेको उ शैि क यो यतालाई ि भवु न िव िव ालय
िचिक साशा अ ययन सं थान िडनको कायालयले
Master of Medicine TCM Master of Medicine
(Acupuncture Maxibustion and Tuina) लाई
आयवु िदक िवषयको नातको र िड ीको उपािध भनी
मा यता िदएको र िश ा य को कायालय पाठ् य म
िवकास के ले यी रट िनवेदक जया स याललाई िनजले
ा गरेको Master of Medicine (Acupuncture,
Maxibustion and Tuina) लाई Regarding
Equivalence मा Master Degree भनी मा यता िदएको
देिखनक
ु ा साथै िडनको कायालयको िमित २०७१/७/२८
को प बाट समेत िनजको शैि क यो यताको उपािधलाई
नातको रसरह मा यता िदएको भनी उ लेख भएको
देिखन आएकाले िनज रट िनवेदक जया स यालले
चीनको Tianjin University of Traditional Chinese
Medicine, Tianjin China िव िव ालयबाट ा गरेको
Master of Medicine (Acupuncture, Maxibustion
and Tuina) को शैि क यो यताको उपािधलाई लोक सेवा
आयोगबाट कािशत उ िव ापनको मख
ु क स टे ट
आयवु द िव , वा य आयवु द जनरल आयवु द समूह
एघार तहको पदको लािग वा य सेवा िनयमावली,
२०५५ को अनस
ु चू ी ६ मा उ लेख भएबमोिजमको शैि क
यो यता नपगु ेको भ ने आधार नदेिखँदा तोिकएको शैि क
यो यताको उपािध नभएको भनी िनजको दरखा त फाराम
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तथा िनजले िदएको िलिखत परी ासमेत र गन गरी लोक
सेवा आयोगबाट भएको िनणय मनािसब देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत त य तथा आधार कारणबाट
रट िनवेदक जया स यालले ा गरेको शैि क यो यताको
उपािधलाई तोिकएको शैि क यो यताको उपािध पूरा
गरेको नदेिखएकाले िनजको दरखा त तथा िलएको
िलिखत परी ासमेत र गन भनी लोक सेवा आयोगबाट
िमित २०७२/११/४ मा भएको िनणय तथा सो िनणयका
आधारमा कािशत सूचनासमेत उ ेषणको आदेशले
बदर ह छ । साथै लोक सेवा आयोगबाट कािशत
िव ापनअनस
ु ार िनवेदकले पेस गरेको दरखा त
फाराम कायम राखी िनजले िदएको िलिखत परी ाको
नितजासमेत िनयमानस
ु ार कािशत गनु गराउनु भनी लोक
सेवा आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल काि क १२ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०६३७, उ ेषण /
परमादेश, िदप के .सी. िव. लोक सेवा आयोग,
के .का. अनामनगरसमेत

मृ यु भएको देिखँदा उ कानूनी यव थाबमोिजम िनज
ितवादीलाई ज मकै दको सजाय हने कुरामा अ यथा हने
नदेिखने ।
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम्
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी दािङमा शेपालाई
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं.
िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही महलको १३(१) नं.
बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु सोलख
ु ु बु
िज ला अदालतको िमित २०६४।३।१२ को फै सला सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७२।११।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तथािप यी ितवादीले आ नै ज म िदने
बाबल
मको मनसाय एवम् पूव रसइवी रहेको
ु ाई मानपनस
ु
भ ने नदेिखएको तथा मान भनी कुनै पूवयोजनासमेत
नबनाएको र आ नी ीमती र बाबबु ीच अवैध यौन स ब ध
रहेको आशङ् का गरी सोही कारण बाबस
ु गँ भनाभन
तथा कुटाकुट भई त काल उठेको रस था न नसक यी
ितवादीले आ नो बाबल
ु ाई हार गरेको खक
ु ु रीको चोटले
िनजको मृ यु भएको भ ने देिखएकोले िनज ितवादीलाई
सव सिहत ज मकै द गदा चक पन देिखएकोले मल
ु क
ु
ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय लगाई १२ वष मा कै द
सजाय गदा ऐनको मकसद पूरा हने नै हँदा िनज ितवादी
दािङमा शेपालाई मल
ु क
ु ऐन अ.व. १८८ नं. बमोिजम
सजाय घटाई बा वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त (उपसिचव): शकु तला काक
क यटु रः रमेश आचाय
इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७३-RC-०१०२, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. मानबहादरु राई
ितवादी मानबहादरु राईले आ नी भाइ बहु ारी
नाताक देशमाया राईसँग भएको भनाभनको आधारमा
त काल रस उठी िनजको घाँटीमा प े र मु का र ला ीले
शरीरको य त हानेको र सोही चोटको कारणले देशमाया
राईको मृ यु भएको भ ने देिखएको प र े यमा िनज
ितवादी मानबहादरु राईलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
कसरु दार ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको

इजलास नं. १
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७३-RC-०१०१, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. दािङमा शेपा
िमिसल संल न माणबाट मतृ क र ितवादी
बाबु छोरा नाताका रहेको भ ने देिख छ । िनजह बीच एक
आपसमा पिहले पिन झगडा हने गरेको र घटनाको िदनसमेत
झगडा भई ितवादीले बरामद भई आएको धा रलो हितयार
खक
ु ु रीले मृतकको टाउकोमा पटकपटक हार गरी सोही
चोटबाट अ यिधक र ाव भई मृ यु भएको देिखन
आयो । मािनसको टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा
धा रलो हितयार खक
ु ु रीले पटकपटक हार गरेको देिखँदा
यान िलने िनयतले नै ितवादीले सो वारदात घटाएको
पाइने ।
ितवादी दािङमा शेपाले खक
ु ु रीज तो जोिखमी
हितयारले िनजकै बाबु पासाङ ला पा शेपालाई हार गरी
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१३(३) नं. अ तगत सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन
गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा
हने नदेिखने ।
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम्
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी मानबहादरु राईले
अिभयोग दाबीको कसरु गरेको ठहर गद िनजलाई मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गन ठह याएको सु ओखलढुंगा
िज ला अदालतको िमित २०६८।३।२३ को फै सला
सदर हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७१।८।१० फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीले बहु ारीलाई साधारण लाठा
ढुंगालगायत कुनै पिन हितयार योग नगरी खाली मडु ् क
र ला ीले हानेको अव था छ । यी ितवादी ५२ वष य
अिववािहत उमेरको रहेका र िनजको सामािजक, आिथक
अव था सबल नभएको भ ने देिखएको, िनजले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम घटनाको यथाथ ि थित
िच ण गद आफूले कसरु गरेकोमा कानूनबमोिजमको
सजाय हनपु छ भनी सािबती बयान गरेबाट अनस
ु धान,
अिभयोजन र याियक ि यालाई सहज तु याई
िदएकोसमेतका उि लिखत आधार माणह लाई िवचार
गदा ितवादीलाई भएको सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गदा चक हने भएकोले मल
ु क
ु ऐन अ.व. १८८ नं. बमोिजम
राय लगाई सजाय घटाउनु मनािसब हने देिखएकोले
िनजलाई ऐ. अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय लगाएको हदस म
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला िमलेकै देिखयो ।
य िप यी ितवादीलाई राय लगाई सजाय घटाएर दश वष
मा कै द सजाय गदा ऐनको मकसद पूरा नहने भएकोले
सो हदस म पनु रावेदन अदालत राजिवराजले लगाएको
राय िमलेको नहँदा िनज ितवादीलाई अ.व. १८८ नं. राय
लगाई बा वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): शकु तला काक
इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७३-RC-०१०४, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. अमृतबहादरु काक
ितवादी सक
ु भ ने अमतृ बहादरु काक ले आ नी

ीमतीलाई घरको ख बामा लाि कको डोरीले बाँधी लाठी
र मु काले ीमतीको तन, टाउकोलगायतका संवेदनशील
अङ् गमा हानी कत य गरी मारेको भ ने त य देिखएकोले
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु भइरहेको हँदा
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसबै
देिखने ।
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम्
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादीम येका अमतृ बहादरु
काक लाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको सु उदयपरु
िज ला अदालतको िमित २०७१।३।२२ को फै सला
सदर हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७२।१।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर
हने ।
तथािप ितवादी आफूले कसरु गरेको कुरामा
सािबत रहेका र िनजक मतृ क ीमतीले मादक पदाथ सेवन
गन गरेको र वारदातका िदन पिन मादक पदाथ सेवन गरेक
र ितवादीले पिन र सी सेवन गरेको अव थामा झगडाको
सज
ृ ना भएको देिखएको । ीमतीले सँधै र सी सेवन गरी
िहँड्ने गरेको िवषयमा भनाभन र झगडा हँदा आवेशमा आई
िनज ितवादीले आ नी ीमतीलाई कुटिपट गरेको र
सोही चोटको पीरले मतृ कको मृ यु भएको भ ने देिखएकोले
िनज ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन
भएकोले मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय लगाई
१४ वष मा कै द सजाय गदा ऐनको मकसद पूरा हने नै
हँदा िनज ितवादी सक
ु भ ने अमतृ बहादरु काक लाई
मल
ु क
ु ऐन अ.व. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाई १४
(चौध) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): शकु तला काक
इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७२-CR-२०९३, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. मनु बहादरु रावत
आ नी ीमती अक िववाह गरेर अ य
गएपिछ यी ितवादीले अक िववाह गरेको अव था
पिन छै न । अ य कुनै कारणले कुटिपट गरेको भ ने
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अिभयोजन प ले कुनै प माण गज
ु ान सके को
समेत पाइँदैन । मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट
समेत मतृ कको मृ यक
ु ो कारण खल
ु ेको अव थासमेत
छै न । ितवादीकै बयान भनाईअनस
ु ार आफूलाई छाडी
अ य पोइल गएक ीमतीबाट िशशु छोरी (मतृ क) लाई यी
ितवादीले घरमा याई लालनपालन गरी हकाएको भ ने
देिख छ । छोरीबाट भएको सानो ग तीको कारण य ती
बा यकालमै आमाले छाडेक टुहरी छोरीलाई ितवादीले
यस कार िनमम त रकाले कुटिपट गरी मारेका होलान्
भनी अनमु ान गनु वाभािवक हने नदेिखने ।
छोरीलाई घर नछोड् नु भनेकामा छोरी (मतृ क)
ले घर छाडी िनज आ नी फुपूको घर गएक र ितवादी
(िपता) ले घर जानभ दा छोरीले नमा दा रस उठी त काल
ितवादीले मतृ कलाई १/२ थ पड हा दा मतृ क लडेको
भ ने देिखएको छ तर सो कारण त काल मतृ कलाई कुनै
ग भीर चोट लागी के ही अ यथा भएको भ ने देिखएको
छै न । िहकाउँदा लडेक छोरीलाई ितवादीले उठाई
घर लगेको भ ने त य थािपत छ र घर पगु ेपिछ पनु ः
छोरीलाई िकन घर छाडेक भनी धके दा छोरी चल
ु ामा
ठोि कन पगु ेक र चल
ु ाले मतृ कको बायाँ आँखाको िडलमा
कािटएको भ ने ितवादीको बयान िजिकर मतृ कको लास
कृ ित मचु ु कासमेतबाट समिथत भएको अव था छ ।
यसबाट त काल रस उठी ितवादीले मतृ कलाई कुटेकै
कारण मतृ कको मृ यु भएको भनी यिकनसाथ भ न सिकने
अव थाको िव मानता नदेिखएकाले ततु मु ामा उ
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं. कानूनी यव था
आकिषत हन सिकने अव था नरहने ।
नाबालक छोरीलाई धके दा मृतक चल
ु ामा
ठोि कन पगु क
ो
र
िनजको
टाउकोको
अ
भागमा
कािटएको
े
देिखएको र ितवादीले मौकाको बयानअनस
ु ार िनज
तवादीले त काल घरेलु उपचार गरी सतु ाएको छोरीको
राती मृ यु भएको भ ने देिखएकोले मतृ क उ चल
ु ामा
ठोि कएको कारण िनजको मृ यु भएको हनस ने देिखन
आउने ।
पनु रावेदन अदालत जु लाले ितवादीलाई
यानस ब धी महलको ६ नं. को देहाय दफा ४ले सजाय
गन गरी गरेको फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन परेको
नदेिखएकोले मािथ उ लेख भएअनस
ु ार घटना (वारदात)

को अव था ि थितलाई मनन गदा ततु मु ामा मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको ५ नं. र ऐ ६ (४) नं. आकिषत हने ।
तसथ उि लिखत त य यव था एवम्
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी मनु बहादरु रावतलाई
अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४
नं. को कसरु मा ऐ. नं. बमोिजम सजाय गन गरेको हदस म
सु फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई पनु रावेदक
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको ५ नं. र ६ (४)
को कसरु मा ऐ. ६(४) बमोिजम कै द वष २ (दईु ) सजाय हने
ठहरेको पनु रावेदन अदालत जु लाको िमित २०७२।२।१२
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): शकु तला काक
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल चैत १७ गते रोज ७ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे गोपाल
े , ०७२-CR-२१६४ र ०७२-CR-०१०९, कत य
यान / अङ् गभङ् ग, मानबहादरु चौधरी िव. नेपाल सरकार
र नेपाल सरकार िव. धनरानीदेवी चौधरी
ितवादी अिधकार ा त अिधकारी र
अदालतसम को बयानमा समेत आरोिपत कसरु मा
सािबत रहेको देिख छ । जाहेरवाला एवम् घटनाका
य दश कालीदेवी चौधरी, ितवादीक छोरी संिगता
कुमारी चौधरीसमेतका मािनसह ले मौकाको कागजमा
ितवादीले मृतक अिनतालाई धा रलो हितयार हार गरेको
देखेको भनी लेखाइिदएको तथा अदालतसम को बकप मा
सोही बेहोरालाई समथन गरेको देिख छ । घटना थलबाट
रगत लागेको ब चरो, हँिसयासमेतका हितयार बरामद
भई आएको र उ हितयार आफूले वारदातमा योग
गरेको भनी ितवादीले सनाखत ग रिदएको पाइ छ ।
यसरी घटना थल तथा लास जाँच मचु ु का, शव परी ण
ितवेदन, ितवादीको अदालतसम को बयानसमेतका
िमिसल संल न सबदु माणबाट ितवादी मानबहादरु
चौधरीले हँिसया, ब चरोलगायतका हितयार हार गरी
मतृ क अिनता चौधरीको ह या गरेको भ ने त य शंकारिहत
ढंगबाट पिु हन आउने ।
ितवादीउपर कुनै पिन िकिसमको बल योग
भएको वा हने अव था नदेिखएको अव थामा िनज मतृ क ित
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उ ेिजत भई आ मण गनपन
ु अव था प रि थित नै रहेको
देिखँदैन । ितवादीको घरिभ प नासाथै मतृ कलाई
ब चरोले टाउकोमा हार गरी ढालेको देिख छ । मतृ कको
शरीरको चोटपटक हेदा आँखा फुटेको, नाक कािटई अनहु ार
क याककुचक
ु भएको भ ने घटना थल मचु ु काबाट
देिख छ । िमिसल संल न मतृ कको फोटो हेदा पिन
अनहु ार तिव त भएको देिख छ । यसरी ितवादीको
यान जोिखममा पन अव था नरहे पिन झाँ मिहलाको
भनाईलाई िव ासमा िलई यस कारको जघ य अपराध
गन ितवादीलाई अदालतसम कसरु मा सािबत रही
याियक ि यामा सहयोग गरेको भ ने मा आधारमा
सजायमा नरम ि कोण िलई कम सजाय गनपन
ु कुनै पिन
यायोिचत र िववेकसङ् गत कारण नदेिखने ।
सहअिभयु को बयान एवम् वादीका सा ीह को
बकप समेतबाट ितवादी धनरानी देवीको संल नता
नरहेको भनी उ लेख गरेको पाइँदा उि लिखत आधार
माणबाट धनरानीउपरको अिभयोग पिु हनसके को
देिखँदैन । तथािप यी ितवादीले वारदात हँदाको अव थामा
मृतकलाई बचाउने कुनै यास नगरेको तथा आ ना ीमान्
ितवादी मानबहादरु चौधरीले ब चरो हार गरी मतृ कलाई
मारेप ात् लासलाई घरबािहर फा न म त गरेको
देिख छ । मृतकलाई मान मत स लाहमा पसेको तर
मानमा य संल न भएको पिु हन नसके को अव थामा
सजायको हकमा यानस ब धी महलको १३(१) नभई
१७(३) नं. आकिषत हने देिख छ । उ आधारबाट
ितवादी धनरानी चौधरीलाई ऐ. १३(१) बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
जाहेरवाला कालीदेवी चौधरीलाई यान
मान मनसायले कुटिपट भएको त य पिु हनसके को
छै न । यान जानेस मको ि या ितवादीबाट भए
तापिन ते ो प को उपि थितबाट यान नगएको
भ ने अव थाभ दा पिन मतृ कलाई छुट्याउने ममा
घाउचोट ला न गएको र जाहेरवाला आफै ँ दौिडएर
यान बचाएको भ ने देिख छ । जाहेरवालालाई
लागेको चोटपटक यानै जानेस मको ग भीर देिखएको
छै न । उ चोटपटक छोरीलाई बचाउने ममा लागेको भनी
जाहेरवालाले अदालतसम बकप गरेको देिख छ । तसथ

ितवादीह ले जाहेरवालालाई मान स पूण यास गदा पिन
यान नमरेको वा ते ो प को ह त ेपबाट यान जोिगएको
भ ने पिु हन नसके को हँदा यानस ब धी महलको १५
नं. बमोिजम ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
मानबहादरु चौधरीले ब चरोलगायतका हितयार हार
गरेको कारणबाट मतृ क अिनता चौधरीको घटना थलमा
नै मृ यु भएको भ ने त य पिु हन आएको तथा धनरानी
चौधरी मतृ कलाई मान कायमा य पमा संल न नरही
मत स लाहमा स म पसेको देिखन आएको हँदा ितवादी
मानबहादरु चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने एवम् ितवादी
धनरानी चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको
१७(३) नं. बमोिजम ३ वष कै द सजाय हने ठह याई
ितवादीह उपर नेपाल सरकारले िलएको यानस ब धी
महलको १५ नं. को दाबी पु न नस ने भनी भएको सु
िज ला अदालतको फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट िमित २०६९।१२।११ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः सरु शे राज खनाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी दीपककुमार
काक , ०७१-CI-०२७०, उ ेषण / परमादेश,
क हैयालाल अ वाल िव. राम ाम नगरपािलकाको
कायालय नवलपरासी
िवप ी राम ाम नगरपािलकाले नेपाल कानूनको
उ लङ् घन गन गरी कुनै िनणय गरेको िनवेदनमा उ लेख
गन नसके को र िनवेदन प साथ पेस भएको राम ाम
नगरपािलकाले िमित २०७०।४।३० मा दैिनक लिु बनी
पि कामा कािशत गरेको सूचना भदौ १५ गतेिभ सडक
के बाट दवु ैतफ २५/२५ िफटिभ पन भौितक संरचना,
टेवापखाल, घर इ यािद भदौ १५ गतेिभ हटाइ सडक
िव तार एवम् नाला िनमाण कायमा सहयोग ग रिदनु हन
स बि धत सबैमा अनरु ोध ग र छ भ ने भाषाको योग
ग रएको देिखयो । उ सूचनाको कृित हेदा नगरवासीले
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गन भनेको काय बा या मक नभइ वेि छक पमा
सहयोगको लािग आ ान गरेको देिखने ।
िनवेदकको स पि बाट िनवेदकलाइ चिलत
कानूनिवपरीत हटाउन खोजेको नदेिखएको र िनवेदकले
िनवेदनमा उ लेख गरेज तो नगरपािलकाले कानूनिवपरीत
काम गरी िनवेदकको कानून द हकमा आघात पु याउन
खोजेको भ ने कुरा िमिसल संल न अ य कुनै माण
कागजातह बाट देिखन आएन । य तो अव थामा
िनवेदकको िनवेदन जारी गन निमली िनवेदन खारेज हने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला िमलेको
नै देिखयो । अतः िनवेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणह बाट राम ाम
नगरपािलकाबाट िमित २०७०।४।३० मा कािशत
सूचनामा िनवेदकलाइ िनजको स पि बाट जबरज ती
हटाउने भ ने बेहोरा उ लेख भएको नदेिखँदा रट िनवेदन
खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलले िमित
२०७०।९।१६ मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): ेम खड् का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएका छन् ।
§ ०७१-CI-०२६८, उ ेषण / परमादेश, अवध
िकशोर अ वाल िव. राम ाम नगरपािलकाको
कायालय नवलपरासी
§ ०७१-CI-०२६९, उ ेषण / परमादेश,
छे दीलाल ख ना िव. राम ाम नगरपािलकाको
कायालय नवलपरासी
७
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी दीपककुमार
काक , ०७१-CI-०४३७, िनषेधा ा, राजेशकुमार गु ा
िव. कमल साद कुम समेत
िववािदत ज गाका स ब धमा वादी रमादेवी कुम
िव
ितवादी कारागार शाखा, पसासमेत उपर २०६०
सालको दे.नं.२००० को दूिषत दता बदर दता मु ामा
वादी दाबी नपु ने ठहरी पसा िज ला अदालतबाट िमित
२०६१।१२।२५ मा फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर

पनु रावेदन अदालत हेट डामा पनु रावेदन पदा सु को
फै सला सदर हने ठहरी िमित २०६४।१।१७ मा फै सला
भई सो फै सला अि तम भएर बसेको देिखने ।
िनवेदनमा उि लिखत ज गा कसको हो भ ने
स ब धमा अदालतमा मु ा चली फै सलाबाट सो ज गा
वीरग ज कारागारको ज गा कायम भई अि तम भई बसेको
अव थामा िनवेदकले आ नो ज गामा िवप ीह ले भोग गन
हटक गरेको हँदा िनजह उपर िनषेधा ाको आदेश जारी
ग रपाउँ भनी गरेको िनवेदन खारेज हने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाले गरेको फै सला िमलेको नै देिखयो । य तो
अव थामा िनवेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट िनवेदन
दाबीको िववािदत ज गा िनवेदकको िनिववाद हकभोगको
नदेिखई अदालतको फै सलाले कारागार कायालय वीरग ज
पसाको देिखएको हँदा िनवेदकको िनवेदन खारेज हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाले िमित २०७१।१।३
मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७२-CI-०२५९, िनषेधा ा / परमादेश,
िशव साद म लाह िव. ह रशच मरु ाउसमेत
िनवेदकले आ नो भनेको ज गाका स ब धमा
साँध िसमाना िवषयमा अिनि चता भई िववाद भएको
देिखएको हँदा यस कार िववाद सृजना भएमा ज गा नाप
जाँच ऐन, २०१९ को दफा ५ को यव थाअनस
ु ार साँध,
िसमाना स ब धमा िववाद उठेमा ती िक ाह को नाप
जाँच बाँक राखी अ य िक ा ज गाह को नापी गनस ने
गरी कानूनी यव था भएको देिखएकोले िनवेदकको ज गा
नापजाँच नगरी एकमु ट िडिजटल नाप मा गरी नापी
कायालयले राखेको कायलाई कानूनिवपरीत भ न सिकने
अव था नदेिखने ।
नापी टोलीले िववािदत ज गासमेतका
ज गाह को नापी काय पूण गरी नसके को र यसका कानूनी
ि या बाँक नै रहेकोसमेत देिखएको छ । िनवेदकको
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ज गा नापजाँच गरी अक यि लाई धनी पज
ु ा िदएको
भ ने अव था पिन छै न अथवा िनजलाई ज गा धनीपज
ु ा
नपाउने भनी नापी कायालयले िनणय ग रसके को अव था
पिन देिखँदैन । यसरी कानूनबमोिजमकै ि याअनस
ु ार
काम कारवाही भइरहेको र थप ि या पूरा हन बाँक नै
रहेको अव थामा िनवेदकको भिनएको िववािदत ज गा
िनवेदकको नाउँमा नापजाँच गनु भनी परमादेशको आदेश
जारी हने अव था नै देिखन नआउने ।
साँध िसमानाकै िववाद रहेको अव थामा
िनवेदकले आ नो भनेको ज गामा िनजको िनिववाद
हकसमेत रहेको मा न नसिकने र िनिववाद हकको िवषय
नभई अिनि त रहेको अव थामा िनषेधा ाको आदेशसमेत
जारी हन नस ने अव था रहेको तथा अ य िवप ीह ले
िनवेदकलाई िनजको घर ज गा पसल भोग चलन गन
रोक लगाएको वा लगाउने आशंकाको िव मानताको
अव थासमेत थािपत हन नसके को ततु ि थितमा
िनषेधा ा र परमादेशको आदेश जारी हने अव था
नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार र कारणह बाट
पनु रावेदन / िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा, परमादेशको
आदेश जारी हने अव थाको िव मानता नरहेकोले िनवेदन
खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७१।८।१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् ।

यातायात सेवा स चालनलाई ित पधा मक बनाउन
िनदिशत गरेको देिख छ । ऐनका यी ावधानले सावजिनक
िहत अिभविृ का लािग उप यकामा ट् या सी यव थापनको
लािग िनणय गन सरकारलाई (मि प रषदलाई)
कुनै
्
िनदश गरेको देिखएन, यसैगरी ित पधा व न तथा
बजार संर ण ऐन, २०६३ को दफा ३ को उि लिखत
यव था यि वा ित ानसँग स बि धत रहेको देिखएको
स दभमा सरकार (मि प रषद)् ले सावजिनक िहतको
लािग उप यकामा स चािलत ट् या सीको यव थापनलाई
उपभो ा मख
ु ी बनाउन आव यक िनणय गनस ने नै
देिखने ।
मा. मि तरबाट िमित २०७२।२।२८ मा
भएको िनणयका उि लिखत यव था हेदा आव यक सत
र ि या पूरा गरी िनवेदकले िडल स तथा सपु र िडल स
ट् या सी दताको ि यामा सहभागी हनस ने नै देिखयो
साथै २०७२।१।१२ को भूक पबाट बढी भािवत १४
िज लाका बािस दाका लािग ५०० थान ट् या सी दता
गन स बि धतह का लािग सूचना जारी गन तथा परु ाना
र स चालनमा नरहेका १८५० थान ट् या सी िव थापन
गनु पन भएकाले स बि धत सािबकमा दता रहेका ट् या सी
धनीलाई दता गन पिहलो ाथिमकता िदई सूचना जारी गन
भ ने यव था रहेबाट स बि धतह बीच ित पधा हने
अव था कायमै रहेको देिखएकाले म ी तरबाट भएका
उ िनणयका यव थाह बाट सवारीमा कोटा णाली
लागू गरी एकािधकार कायम ग रयो भ ने रट िनवेदकको
भनाईलाई तकपूण र िववेकसङ् गत भनाई मा न निम ने ।
सािबक ट् या सी दता गरेका परु ाना दतावालाका
इजलास नं. २
ट् या सी च न नस ने भई स चालनमा नरहेकोले
य ता ट् या सी िव थापन गनु पन भएकाले िव थािपत
१
हने ट् या सी दतावालालाई नयाँ ट् या सी दता गन
मा. या. ी ओम काश िम
र मा. या. ी ाथिमकता िदई ग रएका िनणय तथा जारी ग रएको सूचना
िव भर साद े , ०७२-WO-०२०६, उ ेषण, एवम् भूक पबाट भािवतह लाई ट् या सी दता गन
ेमबहादरु खड् गी िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो ाथिमकता िदने गरी ग रएको िनणय तथा त स व धमा
कायालय, िसंहदरबारसमेत
जारी ग रएको सूचनाबाट सरकारले सावजिनक िहतमा
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ का असर पन गरी ित पधा मक णालीलाई िन तेज
ावधानह म ये दफा १४,१५ र १६ का यव थाह
पान खोजेको नदेिखई सािबकका ट् या सी दतावाला
ख रद वा पैठारी ग रएका सवारी साधनको दतासँग र भूक पबाट भािवत समूहको िहत गन खोजेको भ ने
स बि धत रहेको देिख छ भने दफा १६८ को यव थाले देिख छ साथै सरकारको यो िनणय एवम् कायबाट आम
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नाग रक तथा ट् या सीका आमउपभो ाको हकिहतमा
ितकूल असर परेको प आधार र त यसमेत िनवेदकले
देखाउनसके को नदेिखएबाट सरकारको उ िनणयले
सावजिनक हकिहतमा ितकूल असर पु याएको मा न
निम ने ।
अतः उि लिखत त य आधार र कारणसमेतका
आधारमा नेपाल सरकार मा. म ी तरीय २०७२।२।२८
को िनणय, २०७२।३।१६ र २०७२।४।१९ को
गोरखाप मा कािशत सूचना तथा २०७२।५।१५ को
सूचना एवम् ती िनणय र सूचनाका आधारमा भएका
सोस ब धी कामह कानूनिवपरीत भए गरेको नदेिखई
ितनबाट सावजिनक तथा िनवेदकसमेतको हकिहतमा
ितकूल असर परेको अव था नदेिखएबाट ततु मु ामा
रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव था
िव मान देिखएन । तसथः ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िव भर साद
े , ०७२-WO-११५६, उ ेषण / परमादेश, वेदमणी
पोखरेल िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदकको रट िनवेदन तथा िवप ीतफको
िलिखत जवाफसमेतका आधारमा ग छी-ि शल
ु ी-मैलङ
ु
या ू वेशी-रसवु ागढी सडक आयोजना-१, धरान-चतरागाइघाट-कटारी-िस धल
ु ी-हेट डा सडक आयोजना१ र याके ज नं.१ Contract ID No.1 BBPCUDB-SRN-072/073/029 NRS.1.95 Billions
याके ज नं. २, Contract ID No.1 BBPCU-DBSRN-072/073/030 NRS.1.59 Billions को ४३
वटा पल
ु ह िनमाण स ब धमा िमित २०७३।२।१६
मा अं ेजी राि य दैिनक “द काठमाड पो ” मा
कािशत बोलप सूचनामा सूचना नं. ०१।०७२।७३
र सूचना नं. १९।०७२।७३ का बोलप स ब धी
सूचना र सोस ब धी काम कारवाहीह बदर हनपु न
हो, होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न भए तापिन
रट िनवेदनमा बदरको माग गरेको काम स प न हने

अव थामा पिु गसके को भनी रट िनवेदकका तफबाट
इजलासमा उपि थत भई जानकारी गराउनक
ु ा साथै
सोही बेहोरा उ लेख गरी रट िनवेदकका तफबाट द.नं.
१९२०।०७४।६।४ मा िनवेदनसमेत ा हन आएको हँदा
तुत रट िनवेदनको औिच य नै समा भइसके को भ ने
देिखयो । अतः रट िनवेदन नै औिच यहीन र िन योजन
भएको अव थामा रट िनवेदनको त यिभ वेश गरी
िनणय ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: रमेश आचाय
इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७२-WO-०११६, उ ेषण / परमादेश,
मरु ारी िव म शाह िव. काठमाड महानगरपािलका,
बागदरबारसमेत
संिवधान एवम् कानून द कुनै यि को हक
अिधकार हनन हँदा वैकि पक उपचारको बाटो नभएको
अव थामा अदालतको असाधारण अिधकार े गहु ान
सिक छ । तर यसरी हनन भएको अिधकार चलन गराउन
माग गरी असाधारण अिधकार े माफत अदालत वेश
गदा य तो अिधकार चलन गन माग गरेको प ले उिचत
समयिभ अदालत वेश गरेको हनपु दछ । अनाव यक
िढलाई गरी अदालत वेश गरेको अव थामा अदालतले
य तो रट िनवेदनउपर सनु वु ाइ गरी हक चलन गराउन
बा य हन नस ने ।
िनवेदनमा बदर गन माग ग रएको िनणय
भएको लगभग २ वषपिछ िनवेदक अदालत वेश गरेको
देिख छ । जबक सो िनणय हने िबि कै िमित
२०७०।८।२३ को प बाट काया वयनमा गएको
देिख छ । यसबाट एकातफ यी िनवेदक संिवधान द
आ नो हक अिधकारतफ सजग नरहेको देिख छ भने
अक तफ जनु िनणय बदर गन िनवेदकले माग गरेका छन्
यो िनणय २ वषअिघ नै काया वयन भइसके को देिखएको
छ । अब य तो िनणयलाई बदर गदा अ य यि को
संिवधान द हक अिधकारमा समेत आघात पन जाने
देिख छ । तसथ िवल बको िस ा तले पिन ततु रट
िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने
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नदेिखने ।

ज गा आवादीको निजक भएकोले आवादलायक जङ् गल
िनवेदकको िक.नं. २५८ समेतका ज गाह
उ लेख भएको देिख छ । ईलाका वन कायालय बेलबारीमा
मनोहरा ज गा एक करण आयोजनाले फुकुवा गन िनणय रे जर इ रदेव राउतले िमित २०६१।५।११ मा पेस
गरी प ाचार गरेको, िनवेदकको ज गा खोला कायम गन गरेको ितवेदनमा दाबीको उ ज गामा कृ िषबाली धान,
गरी कुनै िनणय आयोजनाले गरेको नदेिखएको र िनवेदकले फलफूल, न रवल, के रा र माछापालन खेती बहमख
ु ी कृिष
बदर गन माग गरेको िनणय भएको िमितले लगभग २ फारमका ो.सरु े बहादरु ब नेतले गरी आएको तथा उ
वषपिछ ततु रट िनवेदन दायर गरेको देिखएकोले ज गाभ दा ५ िक.िम.उ र डाँगीहाट ५ मा मा राि य वन
िनवेदन मागबमोिजम िमित २०७०।७।५ को मनोहरा ज गा रहेको र दाबीको ज गा वन िसमानािभ पदन भ ने बेहोरा
यव थापन उपसिमितको िनणय र िमित २०७०।८।२३ िसफा रस भएको पाइ छ । सोही बेहोराको सरजिमन
को प बदर हनपु दछ भनी िनवेदन माग दाबीसँग सहमत भएको देिख छ । िज ला वन कायालयको च.नं.५४४ िमित
हन नसिकने ।
२०६१।७।१७ को प ले पिन सो बेहोराको िसफा रस
तसथ, िववेिचत आधार कारण एवम् माणबाट गरेको छ । पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
मनोहरा ज गा यव थापन उपसिमितको िमित २०७०।७।५ २०६६।४।१४ को आदेशानस
ु ार भई आएको न साबाट
को िनणयबमोिजम मनोहरा ज गा एक करण आयोजनाले पिन िनवेदकको भोग देिखने ।
िमित २०७०।८।२३ मा मालपोत कायालय िड लीबजार
अतः उि लिखत माणह
र अय
काठमाड को नाममा गरेको प ाचार कानूनिवपरीत नरहेको माणसमेतको मू याङ् कन भएको नदेिखएको मालपोत
साथै िवल ब गरी ततु िनवेदन दता गरेकोले िनवेदन कायालय बेलबारीको िमित २०६४।१२।११ को िट पणी
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश र परमादेश जारी ग ररहन आदेश िमलेको नदेिखँदा सो आदेश सदर गन गरी
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६६।९।२६
इजलास अिधकृत (उपसिचव): रामु शमा
मा भएको फै सला उ टी भई जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
स ब माणको समिु चत मू याङ् कन गरी पनु ः िनणय गनु
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् । गराउनु भनी प लाई तारेख तोक सु िमिसल मालपोत
४
कायालय बेलबारीमा पठाइिदने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
े , ०६७-CI-०८६७, छुट ज गा दता, सरु े बहादरु इित संवत् २०७४ साल असोज ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
ब नेत िव. मालपोत कायालय, बेलवारी मोरङ
५
िक.नं.२०९,२१०,२११,२१२,२१३ र २१४ मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ड बरबहादुर
को हकमा िफ डबक
ु मा सो ज गा आवादीको निजक शाही, ०७१-WO-०६७६, उ ेषण / परमादेश, राजु
भएको हनाले आवादलायक जङ् गल उ लेख भएको र शमशेर ज.ब.रा. समेत िव. पनु रावेदन अदालत पाटनसमेत
िक.नं.१४२ बाट कायम भएको के ही ज गा सक
िनवेदन र िलिखत जवाफमा उि लिखत
ु ु बासी
सम या समाधान आयोगबाट अ य यि लाई िवतरण िमलाप बदर मु ा काठमाड िज ला अदालतमा
भइसके को देिखँदा सो ज गा सािबक न बरी नभई सरकारी िवचाराधीन रही रहेको अव थामा मालपोत कायालय
विृ को देिखँदा दता गन िमलेन भ नेसमेत बेहोराबाट कलंक बाट उ मु ाह को कारवाही िकनारा भएको
मालपोत कायालय बेलबारीबाट िमित २०६४।१२।११ मा जानकारीसिहत माग गन आएका बखत कारवाही
िनणय भएको देिखने ।
गन गरी िनवेदह को िनवेदन मु तबीमा रा ने गरी
मालपोत कायालयको िनणयमा सो बेहोरा भएको आदेशमा कानूनी िु टको िव मानता देिखन
उ लेख भएको र िफ डबक
ु मा िक.नं.१४२ को ज गाको आएन । साधारण अिधकार े माफत ततु िववादको
िकसान महलमा जङ् गल जिनए पिन कै िफयतमा यो िन पण हनस ने िनवेदकह को कानूनी अिधकार
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सरु ि त नै रहेको अव थामा िनवेदकह ले असाधारण
अिधकार े को अवल बन गरी ततु िनवेदन िदएको
देिखयो । यस अव थामा यथ ह को उ काम
कारवाहीबाट िनवेदकह को संवैधािनक तथा मौिलक
हकमा आघात पगु ेस मको अव था देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट िमित
२०६९।४।२४ र िमित २०६९।५।२७ मा भएको िमलाप
बदर मु ा काठमाड िज ला अदालतमा िवचाराधीन
रहेकोले सो मु ामा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा िमित
२०७१।५।१८ को मालपोत कायालय कलंक को र िमित
२०७१।१०।२९ को पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश
कानूनअनु प नै भएकोले िनवेदन िजिकरबमोिजम बदर
गरी रहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु रः रमेश आचाय
इित संवत् २०७४ साल काि क १ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०७१-WO-०८७३, परमादेश, लिलत जंग
शाही िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
अ त रम संिवधानको धारा १२(१) र
नेपालको संिवधानको धारा १६ ले मािनसलाई जीवनको
सरु ा याभूत गरेको देिख छ । बाँ न पाउने अिधकारले
पशवु त् बाँ न पाउने अिधकारलाई इंिगत गरेको छै न ।
बाँ न पाउने अिधकारमा स मानपूवक बाँ न पाउने िवषय
अ तरिनिहत ह छ र यसले पोषणयु खाना, रोजगारी,
िश ा, वा य, आवासलगायतका व तु आफूिभ समेटेको
पाइ छ । यी र य ता त वबेगर मािनसले स मानपूवक
बाँ न पाउने अिधकारको भावकारी पबाट उपभोग
गनस ने अव था नरहने हँदा िवकासको अप रहायता
ह छ । समि गत पमा बाँ न पाउने अिधकार िवकासिवना
स भव हन नस ने हनाले यसको लािग उजाको पमा
िव तु ीय शि को भावकारी उ पादन र िवतरण अ य त
ज री हने कुरामा ि िवधा हन नस ने ।
जनतासँग
य
सरोकार रहेको
जनजीिवकासँग स बि धत कायह स चालन तथा
िवकास आयोजनाह को काया वयनको लािग िव तु ्

सेवाको पूवाधार आव यक त वको पमा रहेको
ह छ । जाति क प ितमा देशको स पूण े ह को
सवाङ् गीण िवकासको लािग जन ितिनिधह सदैव
त पर रहनु पन ह छ । े ीय स तल
ु नसिहतको समावेशी
आिथक िवकास गन र िवकासका ि ले पछािड परेका
े लाई ाथिमकता िदने, िवकासको ितफल िवतरणमा
िवप नलाई ाथिमकता िदने ज ता काय मह लाई
ाथिमकता िदने नीित नेपालको अ त रम संिवधानको
धारा ३५(१) को रा यका नीितह र नेपालको
संिवधानको धारा ५१(च)(१)(२) को िवकासस ब धी
नीितले आ मसात् गरेको कुरा नेपालको संिवधानको
अवलोकनबाट समेत प भएको पाइने ।
िवकासको ि कोणबाट कणाली देश नेपालको
िपछिडएको थान भएको त य ात य छ । अिश ाको
साथै वा य सेवा वाहमा भावका रता नभएको
कारणबाट कणाली देशको गित बाधक भएको छ ।
यसमा पिन िवकासको आधारभूत त वको पमा रहेको
उजाको अभाव रहेबाट उ देशका बािस दाले चािहँदो
उ नित गनसके को पाइँदनै । यी र य ता कुराह लाई
दयङ् गम गरी आिथक वष २०७१/०७२ को बजेट
व यमा िव तु ् सेवा िव तारका काय मह समावेश
भएको देिखएपिन सोको भावकारी काया वयन नभएको
कुरा रट िनवेदकले िजिकर िलएकोमा िलिखत जवाफ हेदा
बजेट व यलाई मूत प िदने ारि भक पमा के ही काय
स प न भए पिन नितजामूलक पमा स पूणता ा भएको
त य प भएको नदेिखने ।
देशमा अमनचैन कायम गनमा रा यको उ े य
भएको ाचीन मा यता प रवतन भई रा यको उ े य
स पूण देशबासीको क याण भएको भ ने नवीनतम मा यता
आ मसात् गरी सोिहअनस
ु ार े ीय स तुलन कायम गरी
स पूण देशबासीको सवाङ् गीण िवकास गन अप रहाय
भएबाट िनवेदकको मागबमोिजम जु ला िज लामा
जलिव तु ् िवकासको सव ण, उ पादन, सारणको लािग
भावकारी पबाट आव यक यव थाको साथै उपयु
बजेट यव थापनसमेत गनु गराउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
इित संवत् २०७४ साल काि क १ गते रोज ४ शभु म् ।
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७
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-१०४९ र ०७४-CR-०२३२,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. नवराज कुँवर र नवराज
कुँवर िव. नेपाल सरकार
िमित २०७०।२।३१ मा कुटिपट भएकोमा
उपचारकै ममा िमित २०७०।३।८ मा मृतकको मृ यु
भएको देिखएको तथा शव परी ण गन िवशेष डा. तुलसी
कँ डेलले मतृ क मटु ु को रोगी भएको र िनजको टाउकोमा
चोट लागेको कारण मटु ु को चाप बढ् न गई ेनमा र ाव
भई मृ यु भएको भ ने बेहोराको बकप अदालतमा गरेको
देिखएकोले ेनमा र ाव हनक
ु ो मूल कारण कुटिपटबाट
टाउकोमा लागेको चोट नै हो भ ने देिखन आएको अव था
हँदा शव परी ण गन िवशेष डा टरले टाउकोको चोट
वा कुटाइकै कारण मतृ कको मृ यु भएको भनी अदालतमा
आई प भ न नसके कोले आफूले सफाइ पाउनपु छ
भ ने पनु रावेदक ितवादी नवराज कुँवरको परु ावेदन दाबी
औिच यपूण र तकसङ् गत नदेिखँदा िनजलाई सफाइ िदन
िम ने नदेिखने ।
िमित २०७०।२।३१ मा कुटिपट भएको दे ने
य दश रहेका व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले
अदालतमा आई बकप गदासमेत कुटिपट गदा कुनै लाठा
ढुङ्गा वा हितयार योग भएको िथयो भनी भ नसके को
नदेिखनक
ु ा साथै मतृ कको शरीर (टाउको) मा लागेको
िनलडाम चोट तथा घाउ जाँच के स फाराम ितवेदन हेदा
पिन मतृ कलाई कुटिपट गदा जोिखमी हितयार योग भएको
भ ने देिखँदैन । झगडाको कारण हेदा मतृ क र ितवादी दवु ै
जोगी रहेका र ितवादीले फे री लगाई आफूले ा त गनपन
ु
दान दि णा मतृ कले लगेको कारण मतृ कउपर कुटिपट
भएको भ ने देिखँदा ितवादीले मतृ कलाई पूवयोजना
बनाई, यान मान मनसायले कुटिपट गरेको भ ने वादी
प को तक मनािसब नदेिखने ।
िमित २०७०।२।३० गते राित आफूले फे री
लगाएको र दान दि णा िलन जाँदा मृतकले दान दि णा
लिगसके को भ ने जानकारी स बि धतह बाट ा त
भएकोले िनजलाई फे ला पारी अब आइ दा मेरो ए रयामा
नआउनु भनी स झाई बझ
ु ाई २ थ पड हानेको भनी
ितवादी नवराज कुँवरले अनस
ु धान अिधकारीसम

गरेको बयानबाट देिखएको तथा यान मान योजना
र मनसायले कुटिपट गरेको त य पिु हने िव वसनीय
आधार माण वादी प बाट पेस हनसके को नदेिखएबाट
तुत मु ाको वारदात मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको
१३(३) अ तगत पन कृितको देिखन नआउने ।
ितवादीसँग मतृ कलाई मान पूवयोजना तथा
मनसाय भएको नदेिखएको तथा िनजले आफूले फे री
लगाएबापत पाउनु पन दान दि णा िलएको कारण
ितवादीलाई रस उिठरहेको र सोही समय मतृ कसँग
भेट भएकोले िनजलाई हात मु काले िहकाएको भ ने
त य थािपत हन आएको र सोही िहकाइको चोटबाट
घाइते भई उपचाराथ अव थामै िमित २०७०।३।८
िनजको मृ यु भएको देिखएबाट ततु वारदात मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धीको १४ नं. अ तगत पन कृितको देिखने ।
अतः ितवादी नवराज कुँवरसँग यान मान
पूवयोजना र मनसाय भएको नदेिखएको कुटिपटमा
हातहितयार योग भएको नपाइएको, लक
ु चोरी हानेको
नदेिखएको तथा आफूले काम गरेबापत पाउनु पन दान
दि णा लिगिदएबापत रस उिठरहेको अव थामा मृतकसँग
भेट हन गई सोही थानमा भएको कुटिपटबाट लागेको
चोटको कारण उपचाराथ अव थामै मतृ कको मृ यु भएको
तुत वारदातलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको १४ नं.
अ तगतको कसरु ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७२।२।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
ितवादी तथा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकार दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः उ व साद गजरु ल
े
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २८ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०७३-CR-०९७५, लागु औषध,
िदपे काक िव. नेपाल सरकार
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ितवादीले सेवन योजनका लािग मा बरामदी
लागु औषध याएको भ ने त य बरामद भएको लागु औषधको
प रमाणबाट र सेवनको लािग मा ा छुट्याई तयार ग रएको
अव था नभई एकमु पलाि कमा पोको पारेर राखेको
अव थाबाट पिु हनसके को देिखँदैन । सेवन योजनकै
लािग ख रद ग रएको भ ने भरपद माण मौजदु रहेको
नदेिखएकोले ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । िनजले बरामदी लागु औषध सह ितवादीसँग
साथमा गई भारतबाट ख रद गरी याएको स दभ र
बरामदी लागु औषधको मा ासमेतलाई ि गत गदा लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड
(घ)(ङ) र (च) अनस
ु ारको कसरु गरेको पु ् याई ं भएकोले
यस अदालतबाट दोहो याई हेन अनमु ित िदँदा िलइएका
आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ ितवादी िदपे काक लाई लागु औषध
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसरु मा
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम पाँच वष कै द
र पाँच हजार पैयाँ ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत इलामबाट िमित २०७३।५।२३ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी मीरा
खड् का, ०७२-CI-२०५०, अंशचलन, िपङ् क रे मी
िघिमरे िव. िवनोद िघिमरे
वादीले ितवादीबाट अंश पाउने वा नपाउने
भ ने भई वादी दाबीको स पि ितवादी िपङ् क रे मी
िघिमरेले ा गरेको स पि को ोत जीवन साद खनाल र
जेनेभा उपा याय सवु ेदीबाट गरी िलएको राजीनामा भएबाट
िववादको स पि अंशब डाको योजनको लािग पैतक
ृ
स पि िब गरी ा पैसाले ख रद गरेको भ ने वादी
दाबीतफ हेदा वादी िवनोद िघिमरे िमित २०६८।११।४
मा आ ना िपता श भरु ाज िघिमरेसगँ छु िभ न हँदा वादी
िवनोद िघिमरेलाई २०६२ सालमा िनजका बाबल
ु े के ही
नगद तथा अचल स पि िदएको भनी ब डाप मा उ लेख
गरेको पिन देिखँदैन । िवप ीका िपताले उ िववािदत
ज गा ख रद गन रकम िदएको भ ने िनजको कथनको पिु

माण ारा गनसके को पिन देिखँदैन । यसैगरी उ िमित
२०६८।११।४ को ब डाप मा पनु रावेदक ितवादीका
नाउँ दतामा रहेको उ िक.नं. २९९ को ज गाको बारेमा
कही ँकतै के ही उ लेख भएको पिन देिखँदनै । उ ज गामा
वादीका बाबु श भरु ाज िघिमरेले कही ँकतै दाबी गरेको पिन
देिखँदैन । पनु रावेदक िपङ् क रे मी िघिमरेले िववािदत
सािबक िक.नं. २९९ को ज गा िनजले ी अंशधनको ४
नं. बमोिजम आिजत गरेको भ ने नै देिखने ।
यसथ िववेिचत आधार कारणबाट सो िक.नं.
२९९ को ज गा २०६२ सालमा पनु रावेदकका बाबल
ु े
ख रद गरी िदएको ज गाबाट वादीले अंश पाउँछ भ न
यायको ि मा िम ने देिखँदैन । तसथ ज गा दाता
जीवन साद खनाल र जेनेभा उपा याय सवु ेदीबाट ख रद
गरी िलएको उ सािबक िक.नं.२९९ को ज गाबाट वादीले
४ भागको १ भाग अंश पाउने ठह याएको सु भ परु
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।८।२७ मा भएको फै सला
सो हदस म निमलेकोले के ही उ टी भई उ िक.नं. २९९
को ज गाबाट अंश पाउन नस ने ठहछ । सोबाहेकका ब डा
ला ने अ य स पूण स पि म येबाट वादीले ४ भागको १
भाग अंश छुट्याई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृ त / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएका छन् :
§ ०७२-CI-२०५१,
०७२-CI-२०६०,
िलखत दता बदर, िपङ् क रे मी िघिमरे िव.
िवनोद िघिमरे र शकु तला रे मी िव. िवनोद
िघिमरे
§ ०७२-CI-२०५२,
०७२-CI-२०५८,
िलखत दता बदर, िपङ् क रे मी िघिमरे िव.
िवनोद िघिमरे र िव णक
ु ु मारी पोखरेल िव.
िवनोद िघिमरे
§ ०७२-CI-२०५३,
०७२-CI-२०५९,
िलखत दता बदर, िपङ् क रे मी िघिमरे िव.
िवनोद िघिमरे र रोजी रे मी िव. िवनोद िघिमरे
§ ०७२-CI-२०५४,
०७२-CI-२०५७,
िलखत दता बदर, िपङ् क रे मी िघिमरे िव.
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िवनोद िघिमरे र बबी रे मी िव. िवनोद िघिमरे
§ ०७२-CI-२०५५,
०७२-CI-२०५६,
िलखत दता बदर, िपङ् क रे मी िघिमरे िव.
िवनोद िघिमरे र सिु या रे मी िव. िवनोद िघिमरे
३
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०६८-CR-०७८५, िनवाचन बदर
ग रपाऊँ, बालकृ ण े िव. नेपाल एस.िव.आइ. बक िल.
के .का. हा ीसारसमेत
पनु रावेदकले अवैध पमा क पनीको साधारण
सभाबाट िमित २०६७।०९।२७ मा एस.िव.आइ. बकका
स चालकमा िनवािचत भएका भिनएका िवप ीम येका
मनोजकुमार अ वालको उ चार वषको पदाविध समा त
भइसके को देिखन आयो । यसरी बदर ग रपाउँ भनी दाबी
िलएको िनवाचनबाट िनवािचत स चालकको पदाविधसमेत
समा त भइसके को अव थामा मु ाको त यिभ वेश गरी
िनवाचनका वैधता र अवैधता स ब धमा हेरी िनवाचन बदर
गनपन
ु तथा नपन स ब धमा िवचार गरी िनणय गनको
ु कुनै
औिच यता रहे भएको देिखन नआउने ।
अतः मािथ उ लेख भएअनस
ु ार यी िनवेदकले
गैरकानूनी पमा िनवािचत भएको भनी दाबी िलएका
नेपाल एस.िव.आइ.बकका स चालक पदमा िनवािचत
मनोजकुमार अ वालको पदाविधसमेत समा त भइसके को
देिखएकोले मु ाको त यमा वेश गरी िनणय गनको
ु कुनै
औिच य नरहेकोले गैरकानूनी िनवाचन बदर ग रपाउँ भ ने
िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटन,
वािण य इजलासबाट िमित २०६८।०७।०३ मा भएको
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल माघ २ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७०-CR-०११६, अवैध वन पैदावर
चोरी कटानी गरेको, नेपाल सरकार िव. कणबहादरु िज.सी.
समेत
सहायक वन अिधकृ त सरयगु साद चौरसीयाले
िमित २०६६।७।१७ मा तयार गरेको नो सान भएको

काठको िबगो तािलका हेदा साल जातका १५ थान ठुटा
वनिभ नो सान भएको सोको प रमाण ५१५।०० यू.
िफट हन आएको र ित यू. िफट .२५०।- का दरले
हने रकम .१,२८,७५०।- िबगो बराबरको काठ अवैध
पमा कटान गरी हािन नो सानी गरेको भ ने उ लेख
भएको देिख छ । उ िमित २०६६।७।१७ को तािलकाको
प रमाण र िबगोलाई नै नो सान भएको िबगो मा नु पन ।
तसथ, ितवादीह लाई वन ऐन, २०४९ को
दफा ५०(१) (घ) (४) बमोिजम सजाय गन ठहर गरेको सु
गु मी िज ला अदालतको िमित २०६८।६।४ को फै सला
के ही उ टी भई ितवादीम येका चरु ाबहादरु ख ीको मृ यु
भइसके को भ ने देिखँदा अदालती ब दोब तको १७६
नं. ले िनजलाई खतबात नला ने हँदा िनज चरु ाबहादरु
ख ीबाहेकका अ य ितवादीह कणबहादरु िज.सी.,
(िख ली साईला), ह रबहादरु ग धव, ओमबहादरु िव.क.,
राजबहादरु िव.क., इ बहादरु सोमै, कणबहादरु िज.सी.
(अ य ), फूलकुमारी रायमाझी, कणबहादरु पा डे, ओम
बहादरु रायमाझी, नर बहादरु कुँवर, के शबहादरु िज.सी.,
ओमकुमारी िज.सी., िच ा शाही, िव णु कुमारी पा डे,
दामबहादरु सोमैलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)
(ञ) बमोिजम जनही .१०००।– (एक हजार पैयाँ) का
दरले ज रवाना भई ५१५ यू. िफट काठको ित यू.
िफट .२५०।- का दरले हने ज मा . १,२८,७५०।–
(एक लाख अ ाईस हजार सात सय पचास पैयाँ)
बराबरको िबगो ितवादीह बाट दामासाहीका िहसाबले
भ र भराउ हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
िमित २०६९।९।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७१-CI-००५६, अपतु ाली हक कायम
दता चलन, न दलाल साद यादव िव. ओम काश राय
यादवसमेत
मन यि को कुनै छोरा स तान नभएको त यमा
िववाद भएन । वादीले मन यि लाई याहार स भार
गरेको भनी दाबी िलएकोमा सो स पि बाट आधा हक
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ा गनस ने ितवादीह ले वादी र आफूह समेतले
याहारस भार गरेको नभई िव वनाथक बिहनी राजपती
देवीले याहार स भार टहल चाकर गरेको भनी ितउ र
िफराएको र वादीले याहार स भार गरेको भ ने दाबी
खि डत भएको य तो अव थामा िव वनाथ र िनजको
ीमतीलाई सेवा सस
ु ार औषधो उपचार हामी वादी
ितवादीले गरी मृ यपु ात् काज ि या, ा गरेको भ ने
वादीको दाबी मािणत हनसके को नदेिखने ।
वादीको भनाई मूलतः आफू र ितवादीह
मन यि को हकदार भएकोले मन यि सँगको नाताको
आधारमा आफूले समेत अपतु ाली परेको स पि मा
िह सा पाउनु पन भ ने िजिकरमा आधा रत देिख छ ।
तर ततु िववाद अंशको स ब धमा परेको नभई अपतु ाली
स ब धमा परेको देिख छ । अंश र अपतु ालीका िवषयह
झ हेदा उ तै देिखने भए पिन पथृ क िवषयह हन् ।
अंशको िववादमा अंिशयार हनलाई नाता स ब ध मह वपूण
ह छ । तर अपतु ालीको स ब धमा मािथ िववेचना
ग रएअनस
ु ार याहार स भार गन यि लाई मन यि को
स पि को हकदार मािनएको देिख छ । बाँचु जेल मन
यि लाई याहार स भार नगन, आ नो कत य िनवाह
नगन तर मरेपिछ मन यि सँग के वल नाता र हकदार
हनक
ु ो आधार देखाएर अपतु ालीको स पि दाबी गन र
य तो स पि मा हक ा गन कुरालाई ततु कानूनी
यव थाले अनमु ित िदएको नदेिखने ।
अतः राजपित देवी अपतु ालीको ११ नं. अनस
ु ार
मनका याहार स भार गन यि भएकोले िनज िव वनाथ
र िनजको ीमतीको स पि मा वाभािवक पमा हक
ला ने यि देिखएको हँदा सु िज ला अदालतले वादी
दाबीबमोिजम हने ठह याई गरेको फै सला उ टी हने ठहयाई
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७१-CI-०२४९, िलखत बदर,
िसरसभु ा गु ङ यानीसमेत िव. िव णमु ायाँ े

िक ा नं. २९५ बाट िक ाकाट गरी िलएको
िक.नं. २९५ मा नै १-०-२-३ भई अ य ज गा बाँक
रहेको देिख छ भने अ य ४२ रोपनीभ दा बढी ज गा छ
भनी ितउ र प मा उ लेख गरेको त यलाई अ य
पमा पनु रावेदन प मा पनु रावेदक वादीले वीकार
गरेको नै देिख छ । तसथ आधाभ दा धेरै ज गा बढी
भएको ि थितमा िववािदत िक.नं. ३५३ को ज गा ितवादी
िड लीराम गु ङले िमित २०४५।१२।२५ मा सिु वमाया
पा यबाट राजीनामाको िलखत ारा ा गरेको भ ने
त यमा िववाद नरहेको हँदा सो स पूण ज गामा ितवादी
िड लीराम गु ङको हक रहेको भ ने देिखन आउने ।
िववादको िक.नं. ३५३ को ज गा ितवादीले
राजीनामाबाट ा गरेको र ितवादी िव णमु ायालाई िब
गरेको ज गाभ दा अ यिधक बढी पैतक
ृ ज गा बाँक नै रहेको
अव थामा लेनदेन यवहारको १० नं. तथा अंशब डाको
१९ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम अ य अंिशयारलाई
ब डा गनु नपन आफूखशु ी गन पाउने र िब िवतरण
गदा कसैको म जरु ीसमेत िलन नपन भएकोले घरको मु य
यि को हैिसयतले बाबु तथा पित िड लीराम गु ङले
आ नो पालामा आजको अचल स पि राजीनामा पा रत
गरी हक ह ता तरण गरेको कायलाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट दाबीको िक.नं.
३५३ को घर ज गा यी ितवादी िड लीराम गु ङले अ य
यि बाट ा गरेकोमा िमित २०६८।६।६ मा ितवादी
िव णमु ाया े ठलाई राजीनामा पा रत ग रिदएको देिखँदा
लेनदेन यवहारको १० नं., तथा अंशब डाको १९(२) नं.
बमोिजम आ नो पालामा आजन गरेको र आफूखशु ी गन
पाउने र ब डा गन कर नला ने स पि को प रभाषािभ
पन हँदा सोही ज गा िनज िड लीराम गु ङले ितवादी
िव णमु ाया े ठलाई र.नं.१६५६ बाट िमित २०६८।६।६
मा पा रत ग रिदएकोले सो राजीनामा िलखत बदर ग रपाउँ
भनी यी वादीले गरेको दाबी पु न नस ने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७०।१२।१८ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
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७
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७१-RB-००९४, बिकङ कसरु ,
नेपाल सरकार िव. भोलानाथ साह
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी र
अदालतसम को बयानमा कसरु मा इ कारी भई
बयान गरेको देिख छ । बरामदी मचु ु काबमोिजम
बरामद भई आएका िविभ न बकह का CARD, VIS
CARD तथा SCT काडको योगबाट उि लिखत
बक खाताबाट रकम िझक िलएको पिु ट हनसके को
देिखँदैन । बरामद भई आएका काडका खातावाला
यि ह ले मौकामा कागज गदा आफूह ले नै रकम
िझ न िदएको भनी लेखाइिदएको कुरालाई अदालतसम
बकप गदा सोही बेहोरालाई समथन हने गरी बकप
गरेको पाइ छ । माणको भार शंकारिहत तवरले पिु गन
भार वादी प मा रहने भएकोले यी ितवादी भोलानाथ
साहले कसरु गरेको कुरा व तिु न पमा वादी प ले पिु ट
गनसके को नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िनज
ितवादी भोलानाथ साहलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी िमित २०७१।३।२४ मा भएको फै सला मनािसब
भएकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृ त / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-WO-०५४९, उ ेषण,
िमनाकुमारी मसानीसमेत िव. इि दरादेवी मसानी े समेत
मल
ु क
ु ऐन अशब डाको १८ नं र लेनदेन
यव थाको ८ नं. ले घरको मु य भई कामकाज
गन यि लाई ऋण िलन पाउने अिधकार सु पेको
देिख छ । तर यो अिधकार िनरपे होइन । यो अिधकारसँगै
कत य पिन जोिडएको छ । यसकारण उि लिखत
न बरह मा भएको कानूनी यव थाको मनसाय र उ े य
सगोल प रवारका सद यह को लालनपालन, िश ािद ा,
औषधोपचार वा उ नित र भलाईको लािग असल िनयत
र उ े यले िलएको ऋण सगोलका सबै सद यले ितनु
बझ
ु ाउनु पन कानूनी कत य िनधारण गरेको बोध गन
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सिक छ । सगोलका प रवारलाई थाहा जानकारी नै
नभएको, िनजह को लालनपालन, िहत क याणमा योग
नभए नग रएका सगोल प रवारका सद यह को हकमा
समेत घरको मु यले िलएको ऋणको दािय व थोपनु उ
कानूनी यव थाको मनसाय र भावना नहने ।
अंश मु ा दता भइसके पिछ जनु सक
ु ै बेला
खडा गन सिकने घरायसी कपाली तमसक
ु को आधारमा
लेनदेन मु ा परेको र साह जगनबहादरु गु ङले यी
िवप ी इि दरादेवीबाट समेत सो कजा भराइ पाउनपु न
हो भनी िववाद उठाएको देिखन आएन । अंश मु ामा
देिखएका त य माणह को उ िववेचनाबाट लेनदेन
मु ाको फै सलाले ठह याएको ऋण असल
ु ी िवप ी
इि दरादेवीसमेतबाट हनस ने अव था देिखँदनै । अतः
फै सलाअनस
ु ार िनवेदन दाबीको ऋण ितन कानूनी कत य
िनवेदक अमतृ साद मसानीउपर रहेको देिख छ । तसथ,
वादीह को अंशमा परेको हदस म लेनदेन मु ाबाट रो का
रहेको घर ज गा फुकुवा गन गरी भएको का क िज ला
अदालत र पनु रावेदन अदालत पोखराले गरेको आदेशबाट
िनवेदकह को संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पगु ेको
देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः आन दराज प त
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CI-०५४५, हालैको िलखत
बदरसमेत, िमनाकुमारी मसानीसमेत िव. इि दरादेवी
मसानी े समेत
यथ ितवादी इि दरादेवी मसानीका आय
आजनका ोत र िनजले बकसप बाट ा गरेको ज गा
िब गरी थप कमाई गरेको त यलाई म यनजर गदा
िनजले िववािदत ज गा ख रद गरी घर िनमाण गनस ने
वाभािवक अव था देिखएको छ । घर बनाउँदा लागेको
ऋणपिछ ज गा बेचेर ितरेको भ ने यथ ितवादीको
िजिकर देिख छ । िनजले ज गा बेचेको त य पिन थािपत
छ । के दार साद मसानीले गरेको बकप ले पिन सो
त यलाई समिथत गरेको देिख छ । यस अव थामा पिहला
ज गा ख रद गरी पिछ घर िनमाण गरेको र सो घर िनमाण
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गदा लागेको ऋणपिछ ज गा िब गरी ा रकमसमेतबाट
ितरेको भ ने यथ ितवादी इि दरादेवीको िजिकर
वाभािवक देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन दानबकसको १ नं. मा आ नो हक
पु ने स पि दान वा बकस ग रिदन हने कानूनी यव था
देिख छ । यसैगरी ी अंशधनको १ नं. ले क या, सधवा
वा िवधवा वा नी मािनसले आ नो आजनको चल
अचल स पि आफूखशु गन पाउने कानूनी यव था
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार आ नो
हक पु ने र आफूखशु गन पाउने स पि जो सक
ु ै लाई
जिहलेसक
ु ै जनु सक
ु ै बेहोराले हक ह ता तरण गन
पाउने देिख छ । िववेिचत आधार माणह बाट यथ
ितवादी इि दरादेवी मसानीको वआजनका िव वसनीय
ोतह मौजदु रहेको पिु भएकोले िववािदत िक.नं.
२९३ को ज गा र सोमा बनेको घरसमेत यथ ितवादी
इि दरादेवी मसानीको वआजनको भई उि लिखत
कानूनी यव थाबमोिजम िनजले आफूखशु गन पाउने
कृितको स पि देिखने ।
तसथ िदने ितवादी इि दरादेवी मसानी े र
िलने रमलादेवी े िलने भई २०६३।९।१८ मा पा रत
हालैको बकसप अनस
ु ारको िक.नं. २९३ को ज गा र
सोमा बनेको घरसिहतको स पि को िलखत बदर ग रपाउँ
भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०६७।९।११ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CR-०३४४, जालसाजी,
िमनाकुमारी मसानीसमेत िव. इि दरादेवी मसानी
े समेत
१०
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७०-CI-०७९० र ०७५५, घर
उठाई िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, छुतहिनया देवी
मलाह िव. सिु नतादेवी मिु खयासमेत र मकसदु न मलाह िव.
छुतहिनया देवी मलाह
ितवादीह ले वादी दाबीको घरह आ नो

ज गामा ५०-६० वष पिहले िनमाण गरी बसोबास गरी
आएको भनी िजिकर िलएपिन सोको कुनै माण पेस
गनसके को पाइँदैन । उ िववािदत घरह म ये न.नं.२ को
े फल ०-०-४.४१ रहेको देिख छ । न सा मचु ु कामा
सिहछाप गन मािनसह ले िववािदत न.नं. २ को घरसमेत
नयाँ िनमाण गरेको भनी लेखाएको पाइ छ भने सो न.नं.२
को ज गा वादीकै सािबक िक.नं.१४ तफ गएको न सा
मचु ु काबाट देिखएको छ । ितवादी मकसदु न मलाहको
पनु रावेदन िजिकर हेदा िखचोला ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सलामा के कुन कारणले के क तो िु ट
िव मान छ भनी देखाउन सके को पाइँदैन । यसको अलावा
िखचोला ठहर गरेको न.नं.२ को ज गा वादीको होइन भनी
ितवादीले िजिकर िलएपिन आ नो हो भनी ितउ रसाथ
कुनै माण पेस गनसके को पिन देिखएन । वादीले
आ नो हकको ोत भनी पेस गरेको २००४ सालको
नापीबमोिजमको िम ही सािबक िक.नं.१४ को ज गा एवम्
नर तापबाट ख रद गरेको िक.नं.१०२१म येको ०-०७ ज गासमेतको िलखतह बाट वादीको हकभोगको
ज गाको े फल ०-०-१५ रहेको भ ने प ट देिखइरहेको
अव थामा उ न.नं. २ को ज गा िखचोला ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको देिखने ।
तसथ भई आएको न सा कु डलीको न.नं. २
को ज गास म ितवादीले िखचोला गरेको ठह याउनु पनमा
न.नं. ३ को समेत िखचोला ठह याएको स तरी िज ला
अदालतको फै सला सो हदस म उ टी हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६९।१०।३
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: आ मदेव जोशी
क यटु रः बासदु वे िगरी
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभु म् ।
११
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७३-RC-००५४, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. रिवन मु या वसमेत
हरी ारा बरामद भई दािखला भएको हेलमेट,
छुरा (च कु) थान -१, मोटरसाइकलको सक थान -१
देखाउँदा देिख पाएँ, हेलमेट मृतक सज
ु न पौडेलले लगाई
आएको हेलमेट हो भने छुरा (च कु) र मोटरसाइकलको
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शक मृतकह लाई हार गरी ह या गनको लािग योग
गरेका हितयारह हन् भनी ितवादी िनरन मान धर, बम
भ ने के श बोछ, अगेश गा ब जार, रिवन मु या व, सज
ु न
सैज,ु के श कुसी र िकरण सवु ालले सनाखतसमेत गरेको
देिख छ । मौकामा कागज गन मािनसह सूय साद
पौडेल, सु दर चौलागाई, डेगबहादरु खड् का, िमरा परु ी र
राधा पौडेलले सज
ु न पौडेल र िव ाल मी शाखकम लाई
िनरन मान धर, बम भ ने के श ब छे , अगेश गा ब जार,
म ी भ ने रिवन मु या व, ड लु भ ने सज
ु न सज,ु के श
कुसी र आलु भ ने िकरण सवु ालले धा रलो हितयारसमेत
हार गरी ह या गरेका हन् भनी यिकनका साथ उ लेख
गरेका छन् भने अदालतमा गरेको बकप मा पिन सोही
बेहोरालाई समथन गरेको देिखने ।
ितवादीह उपर परेको िकटानी जाहेरी,
बरामद भएका च कु र मोटरसाइकलको सक आफूह ले
मृतकह लाई मानको लािग योग गरेको भनी
ितवादीह ले सनाखत गरेको अव था, ितवादीह ले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा कसरु
अपराध वीकार गरी सािबती बयान गरेको र लास जाँच
मचु ु का, पो माटम रपोट तथा बरामद भएका दशीको
सामानह बाट उ बयान समिथत भएको अव थामा यी
ितवादीह ले मृतकह लाई िनमम त रकाले कुटिपट गरी
मारेको पिु हन आएकोले ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम ज मकै दको
फै सला गन गरी भ परु िज ला अदालतबाट भएको
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको िमित २०७२।२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े ठ
क यटु रः बासदु वे िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
१२
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी िव भर साद
े , ०७३-WH-०००३,
ब दी य ीकरण, टंकबहादरु े िव. िज ला हरी
कायालय, चौतारासमेत
िनवेदक राम े को बाबु बाजेको नाम तथा
डाँका मु ाको ितवादी राम े को बाबु बाजेको नाममा

िमलेकै देिख छ । यसैगरी िनवेदकको नाग रकतामा
वतनमा िस धपु ा चोक िज ला सानो िस वारी गा.िव.स.
रहेको देिख छ भने थुनवु ा पज
ु मा पिन सोही गा.िव.स.
उ लेख भएको देिख छ । के वल वडा नं. को हकमा मा
सामा य फरक रहेको देिख छ । यसरी िनवेदकको बाबु र
बाजेको नाम िमलेको तथा वतनको हकमा समेत िज ला र
गाउँ िवकास सिमित िमली के वल वडा नं. को हकमा मा
सामा य फरक परेको देिखएकोमा यी रट िनवेदक राम े
र डाँका मु ामा सजाय पाएको राम े अलगअलग यि
हन् भनी भ न नसिकने ।
िु टवश िस धल
ु ी िज ला अदालतको
स ा सलाही िज ला अदालत लेिखन गएकोमा िमित
२०७४।४।९ गतेको िदन नै उ बेहोरालाई स याई
िस धल
ु ी िज ला अदालतको फै सलाअनस
ु ार िस धल
ु ी
िज ला अदालत कायम गरी िनवेदकलाई जानकारीसमेत
िदइसके को देिखँदा सलाही िज ला अदालतमा मु ा
नपरेको कारणको आधारमा मा थनु ालाई गैरकानूनी भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा रट
िनवेदक राम े र डाँका मु ाको ितवादी राम े को
बाबु र बाजेको नाम िमलेको तथा वतनको हकमा समेत
िज ला र गा.िव.स. िमलेकै अव थामा वडा नं. मा सामा य
फरक रहेको कारणले मा यी िनवेदक र डाँका मु ाका
ितवादी अलगअलग यि हन् भनी मा न िम ने अव था
देिखएन । यसरी यी िनवेदक राम े उपर डाँका मु ामा
िस धल
ु ी िज ला अदालतबाट िमित २०६१।३।३० गते
६ वष कै द र .१८,१७२.५० पैसा ज रवाना हने गरी
सजाय ठहर भएकोले सोही फै सलाबमोिजम लागेको कै द
असल
ु गनको लािग प ाउ गरी थनु ामा रािखएको देिखँदा
िनवेदकलाई थनु ामा रा ने काय गैरकानूनी देिखन आएन ।
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े ठ
इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते ४ रोज शभु म् ।
१३
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७०-CR-१६६२, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. मोद साह कलवार
अिभयोगप मा जबरज ती करणीको महलको
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३ (३) नं. बमोिजमको सजाय गरी हाडनाता करणीको
३ नं. बमोिजमको थप सजायको मागदाबी िलएको
पाइ छ । ितवादी मोद साह कलवारको हजरु बबु ा
रामचरण साह कलवार र पीिडत नाबािलकाको हजरु बबु ा
स यनारायण साह कलवार एकासगोलका दाजभु ाइ
भएकोले तीन पु तािभ को पीिडत र ितवादी दाजु
बिहनी नाताका हन् भनी जाहेरी दरखा तमा प पमा
नाता खल
ु ाएको पाइ छ । ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा सवाल जवाफ ७ मा जाहेरवाला
तीन पु तािभ क काक नाताक र पीिडत ितवादीक
तीनपु ता िभ क बिहनी नाता पन भनी लेखाएको र
पीिडतको मौकाको कागजमा ितवादी पीिडतको तीन
पु तािभ को दाजु नाताको यि भनी खल
ु ाएको देिखँदा
ितवादी र पीिडतबीच तीन पु तािभ को दाजु बिहना
नाता पन नै देिखइरहेको अव थामा नाता प नभएको
भनी हाडनातातफको सजाय नगरेको हदस म पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला िमलेको नदेिखने ।
सजायको हकमा सािबकको कानूनमा २
वषस मको यव था रहेकोमा हाल १ देिख ३ वषस म
कै दको यव था गरेको अव थामा वारदातको िमितमा
चिलत कानूनले तोके कोभ दा बढी सजाय हने गरी पिछ
कानूनमा संशोधन भएको अव थामा वारदातको समयमा
लागू भएको कानूनको यव था नै आकिषत हने हँदा
वारदातको िमित २०६९।२।२ मा भएको कानूनी यव था
नै लागू हने भई ितवादीलाई त काल चिलत कानूनी
यव थाअनस
ु ार नै सजाय गनु पन देिखयो । उ सािबक
३ नं.मा हाडनाता करणीको सजाय गदा २ वषस म भनी
तजिबजी अिधकारको योग गन सिकने हँदा ितवादीलाई
जबरज ती करणीअनस
ु ारको सजायमा हाडनाता
करणीतफ कै द मिहना ३ थप सजाय हने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था एवम्
माणको आधारमा ितवादीलाई जबरज ती करणीतफ
६ (छ) वष कै द गरी िनजबाट .१,००,०००।- (एक लाख
पैयाँ) पीिडतलाई ितपूित भराइिदने ठहर गरी भएको
सु बारा िज ला अदालतको िमित २०६९।९।११ को
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०।२।२१ मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको

देिखँदा सदर गरी हाडनातातफ सजाय नगरेको हदस म
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला के ही उ टी भई
ितवादी मोद साह कलवारलाई हाडनातातफ थप ३
(तीन) मिहना कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
क यटु रः बासदु ेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
१४
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०६९-CI-०८१६, परमादेश /
िनषेधा ा, गोरीमाया तामाङसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदन दाबीअनस
ु ारको सािबक िक.नं.
१०१ को ज गा नेपाल सरकारका नाउँमा दता रहेको
देिख छ । उ ज गा गठु ीको हो भ ने कुरा कुनै
िलखत वा माणबाट समिथत हन आएको देिखँदैन ।
गठु ीअ तगतको ज गा हो भ ने कुरा कुनै अिभलेखबाट
पिु हन नआएको हँदा के वल िनवेदकह को िजिकरका
आधारमा उ ज गालाई गठु ी ज गा भनी मा न
िम दैन । ज गाको भौितक अवि थित, व प र कृितका
ि ले हेदासमेत बागमती नदी िकनारामा रहेको र नदी
उकास ज गा हो भ ने देिखएको छ । खोला, नदीनाला
सावजिनक स पि हन्, यस कारको ाकृितक स पदा
कुनै यि को िनजी हक वािम वको स पि हन
स ै न । सरकारको वािम वमा रहने यस कारको ज गा
यिद कसैको नाउँमा दता ग रएको रहेछ भने पिन य तो
दता कानून ितकूल ह छन् र दताले मा यता ा गन
स ै न । सरकारी वा सावजिनक स पि कसैले िनजी
पमा दता गराएमा यसलाई दिू षत दता मा नु पदछ र
जिहलेसक
ु ै पिन य तो दता बदर हन स छ । आ नो
नाउँमा दता नै नभएको वा हक नपु ने सरकारी वा
सावजिनक ज गामा अनिधकृत तवरबाट भोग वा क जा
ग रयो अथवा कुनै कारको िनमाण काय भयो भ ने कुराको
आडमा ज गाउपरको हक ा हन नस ने ।
िनवेदकले उ लेख गरेको ज गा गठु ीअ तगतको
ज गा हो भ ने देिखँदनै । गठु ीको ज गा भ ने नदेिखएको र
नेपाल सरकारका नाउँमा रहेको बागमती नदी िकनारको

25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असार - १
नदी उकास ज गा देिखएको हँदा सो ज गामा िनवेदकह
समेत कसैको पिन मोही हक ा हने अव था छै न । मोही
भएको त य मािणत हनस ने अव था पिन देिखँदैन ।
आ नो हक नपु ने ज गा जबरज ती अित मण गरी
गैरकानूनी तवरबाट कुनै कारको िनमाण काय ग रएको
छ भ दैमा मोही हक ा हन नस ने । यस कारका
अित िमत संरचना भ काई वा हटाई सावजिनक
कृितको ज गालाई नेपाल सरकारको नाममा दता कायम
राखी सावजिनक योगमा याउनु नै कानून र यायको
मा यता र मयादाअनक
ु ू ल हने देिख छ । तसथ िनवेदकले
उ लेख गरेको ज गामा रहेको भौितक संरचना हटाई
ज गामा सावजिनक वा सरकारी वािम व र भोग कायम
रा नेतफ िवप ीह बाट भए ग रएका काम कारवाही
उिचत, मनािसब र कानूनअनक
ु ू ल नै देिखन आउने ।
िववादको याियक िन पण भएको स दभमा
हेदा पनु रावेदकह ले दाबी िलएको ज गा गठु ी सं थानको
वािम वमा नभई नेपाल सरकारको नाममा दता रहेको
देिखएको र सो ज गामा मोही हक नरहने ठहरी सके को
यस अव थामा पनु रावेदकले दाबी िलएको गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को दफा २५(३) र २६(७) तुत मु ामा
सा दिभक र आकिषत हनस ने अव था नरहने ।
िनवेदकह ले आफू जनु ज गाको मोही ह
भनी गठु ी सं थानसँग दाबी गरेको हो, सो ज गा नै गठु ी
सं थानको वािम वमा रहेको देिखँदनै । सो ज गामा
मोहीयानी हक नरहने भनी अदालतबाट फै सला भइसके को
अव था छ । पनु रावेदकह ले िजिकर िलएको ज गामा हक
बेहकको न उठी िवचाराधीन रहेको भ ने नदेिखएकोले
पनु रावेदकले उ लेख गरेको यस अदालतबाट ितपािदत
कानूनी िस ा तले पनु रावेदकह लाई म त गनस ने
देिखएन । यसका अित र िववािदत िक.नं. ३६५ को
४३-५-३-० ज गामा आ नै कुनै कारको हक नै नरहेको
अव थामा गैरकानूनी तवरबाट क जा, भोग र कुनै कारको
िनमाण काय गरेको आधारमा ज गामा मोही हक ा हने
अव था पिन नदेिखने ।
अतः िनवेदन दाबीबमोिजमको ज गामा
पनु रावेदकह को िनिववाद हक थािपत भएको
नदेिखएकोले रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।५।२० मा भएको आदेश

मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
क यटु रः देवीमाया खितवडा / ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
१५
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-१७७९, ाचार (रकम
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. पु पबहादरु ओलीसमेत
हरी क याण कोषको खच र आ दानीको
सालवसाली लेखापरी ण भएको देिख छ । किहले िनजी
लेखापरी णबाट त किहले महालेखा परी क कायालयबाट
लेखापरी ण भएको पाइ छ । आिथक अिनयिमतता भएको
भए यसमा िज मेवार पदािधकारीको संल नता हनस छ,
स दैन यसबारे आरोप प मौन छ । आिथक कारोबारमा
लेखा उ रदायी अिधकारी र िज मेवारी अिधकारीको
भूिमकामा कुनै कमी हँदैन र हनु पिन हँदनै । ततु
आरोपप िज मेवार पदािधकारीका संल नता िथयो वा
िथएन भ ने िवषयमा मौन छ । के वल स चार मा यममा
कािशत लेखका आधारमा अनस
ु धान थािलएको र
अनस
ु धानको िवषयको गिहराईस म पगु ी यथे माण
संकलन गरी आरोपलाई िविधवत यायोिचत माणबाट
व तिु न ढंगले खि बर माण पेस गरी पिु गराउन सके को
नपाइँदा ितवादीह पु पबहादरु ओली, डोरबहादरु राई,
आन द रो का जोगलाल डंगोल र नैनबहादरु बोहराले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई िवशेष अदालत
काठमाड बाट भएको िमित २०७२।८।२२ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त / उपसिचवः मक
ु ु द आचाय
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म् ।
१६
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६८-CR-०४९४ र ०८७०, खनु
डाँका, नेपाल सरकार िव. राजाराम कामत र अफतकार
आलमसमेत िव. नेपाल सरकार
मतृ कसँग मोटरसाइकलमा जीवछ कामत सवार
रहेको र मृतकलाई मान कायमा बाबरु ाम कामत र राजाराम
कामत संल न भएको नदेिखएको ितवादी िजवछ कामतले
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लास दबाउन सहयोग गरेको सोबापत .५,०००।– आफूले
िलएको कुरामा ितवादी अफतर आलम अिधकार ा
अिधकारी र अदालतसम को बयानमा सािबत भएको भ ने
िनजको बयानबाहेक ितवादी राजाराम कामत र बाबरु ाम
कामत मतृ क अभय कुमार चौधरीलाई अपहरण गन र
मानमा संल न िथए भ ने कुनै व तिु न माण नभएको
ि थितमा िनजह लाई पिन अफतकार आलम र िजवछ
कामतसरह कसरु दार ठह याउन यायोिचत नहने हँदा
िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सजाय हनु पनमा ऐ. महलको १७ (३) नं.
बमोिजम सजाय गरेको िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु नस ने नदेिखने ।
जीवछ कामत मृतक अभयकुमार चौधरीसँग
को. ३ प. ७६४२ नं. को मोटरसाइकल पैसा छोडन
िवराटनगर गएको र िवराटनगर जाने ममा मोटरसाइकल,
पैसा लिु टयो भनी याम भगतलाई िजवछ कामतले भने
पिन िनजले हरीमा गई समयमै जानकारी गराएको
देिखँदैन । लासलाई रातको समयमा पानीको खा डोमा
िम काएबापतमा
.५,०००।– िलएको कुरामा
पनु रावेदक ितवादी अफतकार आलमले वीकार गरेको
पाइ छ । हरीमा कागज गन मोहमद रहमत, प पक
ु ु मार
साह र िवनोद दासले मोटरसाइकलमा सँगै रहेका िजवछ
कामतले योजनाका साथ मतृ कलाई मारेका हन भनेको
पाइ छ । यसरी यी ितवादीह उपरको िकटानी जाहेरी,
व तिु थित मचु ु का, लासजाँच ितवेदन, बरामदी
मचु ु कामा उि लिखत बेहोरा र िनजह को अिधकार ा
अिधकारी र अदालतसम को बयानसमेतका आधार
कारणबाट मृतक अभय चौधरीको मृ यु हनमु ा अफतकार
आलम र जीवछ कामतको संल नता रहेको कुरा शंकारिहत
तवरबाट पिु भएको देिखँदा पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ
हनपु छ भ ने िनजह को पनु रावेदन िजिकर पु नस ने
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण माणह बाट
यी पनु रावेदक ितवादीह अफतकार आलम र िजवछ
साहलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै द हने र डाँकातफ चोरीको १४(४) नं.
बमोिजम ६ वष कै द र िबगोबमोिजम ज रवाना हने ठह याई

पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखयो । पनु रावेदन नगरी सु फै सला वीकार गन बाबरु ाम
कामत र राजाराम कामतलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १७(३) बमोिजम जनही १ वष ४ मिहना कै द र
डाँकातफको दाबी नपु ने गरी िमित २०६७।१०।२५ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखयो, सु को फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला बदर ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदक ितवादी अफतकार आलम र िजवछ
कामतको पनु रावेदन िजिकर पु नस ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृ त / उपसिचवः मक
ु ु द आचाय
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
१७
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-१४५६, ०८३९ र १२१२,
वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु , ाने सनु ार िव. नेपाल
सरकार िव. िबनमु ाया गु ङ िव. नेपाल सरकार र नेपाल
सरकार िव. कुसमु गु ङ
ितवादी कुसमु गु ङले जाहेरवालाह बाट
िनजह लाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद छु भनी
आफै ँ ले रकम िलएको भ ने जाहेरवालाह को भनाइसमेत
नरहेको र िनज ितवादीको नाममा रहेको रलायवल
फाइना स िलिमटेडको खाता नं.००१००००५२९२५
मा रकम ज मा गन लगाएको भिनएको रकम िनज
ितवादी वयम्ले वैदिे शक रोजगारमा लगाइिदने भनी
िलए खाएको भ ने नदेिखएको र िनज ितवादीले वैदेिशक
रोजगारमा लगाइिदने भनी यवसाय स चालन गरेकोसमेत
नदेिखएको हँदा िनजको वैदेिशक रोजगारको यवसाय
गन इजाजतप नरहनल
ु ाई िनजको कसरु मा न िम ने
देिखँदैन । िनज ितवादीको कसरु शंकारिहत तवरले पिु
मािणत हन नसके बाट िनज ितवादीलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको सो हदस मको सु
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित २०७१।८।८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा िनज ितवादी कुसमु
गु ङलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनु पन
भनी वादी नेपाल सरकारको उ पनु रावेदन िजिकरसँग
समेत सहमत हनस ने अव था िव मान नदेिखने ।
जाहेरवालाह लाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन
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उ कसरु ज य अपराधमा िनजले य वा अ य
संल नता देखाई जाहेरवालाह बाट रकम िलएको वा
जाहेरवालाह लाई आ नो ीमान्ले उ रोजगारीमा
लगाइिदनहु छ रकम ज मा गनु भनी जाहेरवालाह लाई
भनेको भ नेसमेत किहँकतैबाट खु न नआएको अव थामा
जाहेरवालाह र िनज ितवादी िव णबु हादरु गु ङका
बीचमा य संवाद भई िनजै िव णबु हादरु ले भनेबमोिजम
नै िनजको ीमती िबनमु ायाको खातामा जाहेरवालाह ले
आफै ँ रकम ज मा ग रिदएको भ ने देिखएको हँदा सो
कायले िनज िबनमु ाया गु ङलाई कसरु दार कायम गन
सिकने अव था देिखँदैन । जाहेरवालाह लाई वैदिे शक
रोजगारको कसरु गरेको भनी िनजउपरको कसरु थािपत
हन नसके को अव थामा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ दान ग रनु पनमा कसरु दार कायम गरी सजाय
ठहर गरेको उ वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७१।८।८ को फै सलाउपर परेको िनज ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसमेत मनािसब नै देिखन आउने ।
जाहेरवालाह ले ितवादी ाने सनु ारलाई
समेत उ रकम बझ
ु ाएको भनी आ नो जाहेरी कथनमा वा
िनजह ले ग रिदएको बकप मा समेत उ लेख हनसके को
छै न । जाहेरवालाह सँग मलेिसया हँदै इ डोनेिसया
पु याइएका िनज ितवादी ाने सनु ारसमेत अ य
जाहेरवालाह सरह िपडा खे दै इ डोनेिसयाबाट सँगै
नेपाल आएको देिखएको हँदा िनज ितवादी ाने
सनु ारले जाहेरवालाह लाई वैदेिशक रोजगारको कसरु
गरेको भनी िनजउपरको कसरु थािपत हन नसके को
अव थामा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ दान
ग रनु पनमा कसरु दार कायम गरी सजाय ठहर गरेको उ
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको िमित २०७१।८।८
को फै सलाउपर परेको िनज ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसमेत मनािसब नै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट वैदिे शक
रोजगार यायािधकरणले ितवादी कुसमु गु ङउपरको
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पु न नस ने
ठह याई गरेको िमित २०७१।८।८ को फै सलाउपरको
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने
भई सो हदस मको उ फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । साथै ितवादीह िवनमु ाया गु ङ र ाने

सनु ारका हकमा िनज ितवादीह लाई समेत कसरु दार
ठहर गरेको सो हदस मको उ वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणको िमित २०७१।८।८ को फै सला के ही
उ टी भई िनज ितवादीह िवनमु ाया गु ङ र ाने
सनु ारले अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभु म् ।
१८
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी तेजबहादुर के .सी., ०७३-WH-००९६,
ब दी य ीकरण, पक
ु ार शमा िव. िज ला अदालत,
काठमाड समेत
िनवेदकउपर ठगी मु ामा जाहेरी परी सोको
अनस
ु धान तहिककातको लािग िमित २०७४।३।२० गते
िनवेदकलाई प ाउ ग रएको भ ने बेहोरा वयम् िनवेदन
बेहोरामा उि लिखत हनक
ु ा साथै िवप ीह को िलिखत
जवाफमा सोही िदन िनजलाई याद थपका लािग िज ला
अदालत काठमाड मा उपि थत गराई िज ला अदालतबाट
अनमु ित ा गरी अनस
ु धान तहिककातको लािग थुनामा
रािखएको हो भनी उ लेख भएको देिखन आयो । यसरी ठगी
मु ामा जाहेरी दरखा त दता भई उ मु ाको अनस
ु धान
तहिककातको लािग तहिककात गन हरी कमचारीले
स बि धत िज ला अदालतबाट थनु ामा राखी तहिककात
गनका लािग अनमु ित ा गरी िनवेदकलाई थुनामा राखेको
भ ने देिखन आएबाट िनवेदकले सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा १५ को ि या पूरा नगरी याद थप
गराई थुनामा रािखएको भनी िलएको िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
यसथ उि लिखत आधार र कारणह बाट
िनवेदकको ब दी य ीकरणको मागका स दभका हकमा
हेदा यी िनवेदकउपर िशखा े ले महानगरीय हरी
प रसर टेकु काठमाड मा ठगी मु ाको जाहेरी दरखा त
दता गराएक ले उ मु ाको अनस
ु धान तहिककातको
िसलिसलामा िनजलाई प ाउ गरी सािधकार िनकाय
िज ला अदालत काठमाड बाट अनमु ित ा गरेर थनु ामा
राखेको भ ने देिखन आएकोबाट कानूनबमोिजम भए गरेको
आदेशअनस
ु ार थुनामा रािखएकोले िनजको थुना गैरकानूनी
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नरहेबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ असार २६ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ४
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७३-RC-००३३, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. जयल मी राई
बयोवृ अव थाक आ नी सासल
ु ाई एक पटक
नभई पटकपटक लडाई िदएको र सोही घचेटेर ढुङ्गाको
जाँतोतफ लडाई िदँदा टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा
चोट ला न गई मतृ कको मृ यु भएको पिु भएकाले िनज
ितवादीलाई जयल मी राईको उ कायलाई आवेश े रत
ह या वा भिवत य ह या भनी मा न िम ने नदेिखने ।
सामा य खाना खाने िवषयमा वृ अव थाक
आ नी सासल
ु ाई आ नो लो नेसमेत घरमा नभएको
मौका पारी पटकपटक घचेटी लडाई कुटिपट गरेको
र सोही ममा मतृ क पदमकुमारी राईको कत यबाट
मृ यु भएको कुरा वयम् ितवादी जयल मी राईको
बयान बेहोराबाट देिखएकोमा मतृ कको शव परी ण
ितवेदनमा समेत The cause of death is due to
raised intracranial pressure due to extradural
hematoma भनी उ लेख भएको हँदा मतृ कलाई
ितवादीले लडाउँदा टाउकोमा चोट पन गई सोही चोटको
कारण मृतकको मृ यु भएको बेहोरा पिु हन आयो । सो
कुरालाई जाहेरवालाको जाहेरी दरखा त अनस
ु धानको
ममा बिु झएका मािनसह को कागज तथा अदालतमा
उपि थत भई गरेको बकप एवम् घटना थल मचु ु का र
ितवादीको बयान बेहोराबाट समेत समिथत हन आएको
देिखयो । ितवादी जयल मी राईको कत यबाट नै
मृतक पदमकुमारी राईको मृ यु भएको हँदा अिभयोग
दाबीबमोिजम िनज ितवादी जयल मी राईलाई मल
ु क
ु
ऐन यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर
गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको

पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित २०७२।१२।२३
मा भएको फै सला िमलेको नै देिखँदा ततु मु ामा साधक
सदर हने ।
ितवादी जयल मी राईले पूव रसइवी िलई तथा
पूवयोजना बनाई मतृ कलाई कुटिपट गरी ह या गरेको भ ने
अव था नभई आफू मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आएको
र आफूले िकनेर याएको मासु पकाई सासल
ु ाई समेत
खवु ाउनको लािग सतु ेको अव थाको सासल
ु ाई िनजले
उठाउँदा आफूलाई के ही श दले गाली गरेको आधारमा
रसको झोकमा घचेटेर लडाई िदएको कारण मृतक सासू
पदमकुमारी राईको मृ यु भएको भ ने देिखन आयो ।
उ वारदात कसरु आफूले गरेको हो भनी अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गरी अनस
ु धान अिधकारीलाई
अपराध अनस
ु धानमा सहयोग गरेको तथा अदालतमा मु ा
पपु का ममा समेत वारदात कसरु स ब धमा सािबती
रही याय िन पणमा अदालतलाई समेत सहयोग गरेको
अव था देिखँदा िनजलाई सव वसिहत ज मकै द सजाय
गदा चक पन भई िनज ितवादी जयल मी राईलाई
८(आठ) वष कै द सजाय गन मनािसब देिख अ.बं. १८८
नं. बमोिजम राय य गरेको सु अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको फै सला
िमलेकै देिखँदा िनज ितवादी जयल मी राईलाई अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम ८ (आठ) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ८ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी के दार साद
चािलसे, ०६८-CR-०१७७, डाँका, नेपाल सरकार िव.
श भु मडु भरीसमेत
िमित २०६२।९।२७ गते राती ितवादीह ले
ध क िदई दराजको साँचो िलई नगद .३५,०००।सनु का गरगहनासमेत गरी ज मा मू य .१,८३,०००।बराबरको धनमाल डाँका गरेको भ ने जाहेरवाला िसताराम
बा कोटाको जाहेरीलाई समथन हने गरी ितवादी श भु
मडु भरीले जाहेरवाला िसताराम बा कोटाको घरबाट
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नगद .३५,०००।- दईु तोला बराबरको सनु को गहना
चोरी गरेको भनी अिधकार ा अिधकारीसम सािबत
बयान गरेको देिख छ । िनज ितवादीले सु अदालतमा
उपि थत भई बयान गदासमेत ेम तामाङ, बु तामाङ,
सिु नल तामाङ, सरु ज तामाङ, सूयमान तामाङ र मसमेत
भई जना ६ िमली िसताराम बा कोटाको घरमा डाँका
गरेका हौ ँ । डाँका गदा मसमेत घरबािहर सरु ाथ ब य ,
बाटोमा पगु ी ६/६ हजारका दरले भाग लगाइिदएको हँ,
साथीह ले के कित धनमाल याए भनेनन्, सनु चाँदी
मैले पाएको छै न, मैले .६,०००।- पाएको हँ भनी
बयान गरेको तथा मौकामा कागज गन कमल बा कोटा,
िधरज राना, रामकुमार पौडेलले जाहेरवालाको घरबाट
.१,८३,०००।- बराबरको धनमाल ितवादीह ले डाँका
चोरी गरेकोमा िव ास ला छ भनी कागज ग रिदनक
ु ा साथै
व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले ितवादीह ले चोरी
गरेका हन् भनी गरेको बकप समेतबाट ततु वारदातमा
यी ितवादीह को संल नता नै देिखने ।
ितवादीह सँग जाहेरवालाले चोरी भयो भनी
जाहेरीमा उ लेख गरेका गरगहनाह भने बरामद भएको
देिखँदैन । ितवादी श मु मडु भरी अिधकार ा अिधकारी
र अदालतसम सािबत भई चोरी गरेको धनमाल ६
जना ितवादीले ६/६ हजारका दरले बाँडी खाएको
भनी वीकार गरेको अव था देिख छ भने वादी नेपाल
सरकारले जाहेरवालाले उ लेख गरेको िबगोबमोिजमको
धनमाल चोरी भएको हो भ ने त यगत आधार माण
पेस गनसके को देिखँदैन । के वल जाहेरीमा िकटानी गरेकै
आधारमा मा सोबमोिजमको िबगो कायम ग रनपु छ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा माणबाट
ितवादी श भु मडु भरीले ते ो पटक पारी जाहेरवालाको
िबगो .३६,०००।- बराबरको धनमाल चोरी गरेको देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम िनज
ितवादीलाई १२ वष कै द र िबगोको डेढी .५४,०००।ज रवाना हने ठहर गरेको सु धािदङ िज ला अदालतको
िमित २०६६।३।१८ को फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।११।१७ को

फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसै अनस
ु ार फै सला
भएका छन् :
§ ०६८-CR-०१७८, डाँका, नेपाल सरकार िव.
श भु मडु भरीसमेत
§ ०६८-CR-०१७०, डाँका, नेपाल सरकार िव.
श भु मडु भरीसमेत
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी के दार साद
चािलसे, ०७१-CI-०६८१, अंश दता चलन, दगु ाकुमारी
पोखरेल िव. च डीका कुमारी ब नेत (पोखरेल) समेत
ितवादी दगु ाबहादरु पोखरेल र ितवादी
दगु ाकुमारी पोखरेलबाट १ छोरा ितवादी श भक
ु ु मार
पोखरेलको ज म भएको देिख छ । श भक
मार
र
वादी
ुु
चि डका कुमारीका बीच िमित २०४५।३।१६ मा िववाह भई
िमित २०४७।१२।१२ मा १ छोरी वादी सपना पोखरेलको
ज म भएको त य र पु तावलीमा वादी ितवादी दवु ै प को
मख
ु िमलेकोले सो पु तावलीमा िववाद रहेको पाइँदैन ।
ितवादी दगु ाबहादरु र दगु ाकुमारीका १ छोरा ितवादी
श भक
ु ु मार रहेको देिखँदा मूल अंिशयारह ३ जना
रहेकोमा िनजह का बीच कानूनबमोिजम अंशब डा भएको
िमिसलबाट नदेिखँदा िनजह एकासगोलको अंिशयार
रहेको देिखयो । वादीह चि डकाकुमारी र सपना पोखरेल
ितवादी पित / िपता श भक
ु ु मार पोखरेलको अंिशयार
रहेको देिखन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १८ नं. मा कसैबाट
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको स पि आफूखशु गन
पाउने ब डा गन कर नला ने भ ने कानूनी यव था भएको
पाइ छ । सो स पि सगोलको आजन नभएको, िनजी
भएको भ ने पिु हने कुनै पिन माण देिखँदैन । यसको
अित र सो यव था समान तरका अंिशयारबीच ब डा
हँदाको अव थाको रहेको र अंशब डाको १० नं. को कानूनी
यव थाबाट ला ने वा बाबु आमाले जनु सक
ु ै बेहोराबाट ा
गरेको स पि छोरा छोरी र ीमतीको लािग पैतक
ृ स पि
मा नु नै पन भनी सािव ीसमेत िव पावती थापा भएको
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अंशचलन (ने.का.प. २०६४ अंक २ िन.नं. ७८१४)
मु ामा यस अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भएको
देिखँदा उ िस ा तले ितवादी दगु ाकुमारी पोखरेलको
नाममा रहेको िक.नं. २०३२ को ज.िव. ०-७-१७१/४
ज गाबाट समेत वादीह ले अंश पाउने नै देिखन
आयो । तसथ वादी ितवादीह बाट पेस भएको तायदातीमा
उि लिखत स पूण चल अचल स पि बाट वादीह ले ३
भागको १ भागबाट सो १ भागलाई ३ भाग गरी सोको २
भाग वादीह ले अंश पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको फै सला िमलेको नै देिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था र ितपािदत
िस ा तबाट तायदातीमा उि लिखत ितवादीम येक
दगु ाकुमारी पोखरेलका नाउँमा दता े ता कायम रहेको
उदयपरु िज ला, कटारी गा.िव.स. १(क) को िक.नं.
२०३२ को ज.िव. ०-७-१७१/४ को ज गासमेतबाट
वादीह ले अंश पाउने ठहर गनपनमा
उ ज गा ब डा
ु
नला ने ठह याएको हदस म सु उदयपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।३।१७ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी उपयु िक.नं. २०३२
को ज गासमेतबाट तीन भागको एक भाग वादीह को िपता
/ पितको अंशम येबाट तीन भागको दईु भाग वादीह को
अंश छुट्याई वादीह का नाउँमा दा.खा. दतासमेत
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजले िमित
२०७०।९।२२ मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): ेम खड् का
क यटु रः च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल असार ९ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी के दार साद
चािलसे, ०६६-CI-११७७ र ०६६-CI-११७९,
दोहोरो करार बदर गरी पिहलो करारबमोिजम ग रपाऊँ,
उ वबहादरु सवु ेदी िव. अ बरबहादरु े र कृ णबहादरु
ब नेत िव. अ बरबहादरु े
यथ / वादी अ बरबहादरु े ले िमित
२०६०।२।३० को स झौताको सत नं. ६ को उ लङ् घन
गरेको हो िक होइन भ ने स ब धमा हेदा पनु रावेदक
उ वबहादरु सवु ेदी र यी यथ अ बरबहादरु े का

बीच िमित २०६१।३।१ मा या पसको ज गामा संयु
लगानीमा घर बनाई भोगचलन गन स ब धमा स झौता
भएको देिख छ । उ वबहादरु सवु ेदीले घर बनाउन
गरेको आंिशक लगानीलाई िमित २०६०।२।३० को
स झौताको सत नं. ६ मा उ लेख भएबमोिजम अ य भवन
िनमाणकतालाई घर िनमाण गन िदएको अथ गन िम ने
नदेिखने ।
पनु रावेदक / ितवादी या पस र यथ /
वादीका बीच भएको िमित २०६०।२।३० को स झौताको
सतबमोिजम घर िनमाण गरी या पसलाई सतबमोिजम
घरभाडा िदँदै आइरहेको अव थामा घर िनमाण गन
संयु लगानी गरी घर भोगचलन गन भनी वादीले
ितवादी उ वबहादरु सवु ेदीसँग २०६१ साल असार १
गते नै गरेको स झौताको आड िलई िनज उ वबहादरु ले
िमित २०६१।१२।११ मा िदएको िनवेदनका आधारमा
वादीसँग भएको स झौता भङ् ग गन मनािसब आधारिबना
नै भङ् ग गरी पनु रावेदक / ितवादीह का बीच भएको
िमित २०६२।१०।३० को स झौता वादीको हक िहतमा
ितकूल भाव पान िनयतबाट भएको देिखन आउने ।
करार गन प ह ले आ नो सिु वधा र करारको
उ े य पूितका लािग तावह रा न र सतह िनधारण
गन वाय र वत ह छन् र य तो ताव वा सत
अक प ले वीकार गन वा इ कार गन पिन वाय
ह छ । सतह मा वीकृित िदई सिहछाप गरेको वा
तदनक
ु ू ल आचरण र यवहार गरेकोसमेत अव थामा करार
स प न हने र करारका ती सतह प ह उपर कानूनसरह
ब धनकारी हने ।
गौरीशंकर या पस र अ बरबहादरु े बीच
या पसको ज गामा घर िनमाण गरी ब नेलगायतको करार
भएकोमा यसलाई या पसको इ छाअनस
ु ार कुनै कारण
र औिच यिबना िमित २०६२।१०।२४ मा करार भङ् ग गरी
यसको ७ िदन पिन निब दै िमित २०६२।१०।३० मा पनु ः
उ वबहादरु सवु ेदीसँग गरेको करार िमित २०६०।२।३०
को करारको सत ममबमोिजम नदेिखएकोले पिहलो करार
भङ् ग गरी पनु ः दो ो करार गरेको िवप ी या पसको उ
काय यायोिचत मा न निम ने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट पनु रावेदक गौरीशंकर या पस च रकोट र
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यथ अ बरबहादरु े बीच भएको िमित २०६०।२।३०
को करार स झौता भङ् ग गरी पनु रावेदक ितवादी
उ वबहादरु सवु ेदीसँग िमित २०६२।१०।३० मा गरेको
स झौतालाई मा यता िदनु यायोिचत नदेिखँदा उ करार
बदर हने र िमित २०६०।२।३० मा भएको करार कायम
भई यथ वादीले चलन चलाई पाउने गरी सु दोलखा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६४।८।२० को
फै सला सदर हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको िमित २०६६।२।४ को फै सला िमलेकै
देिखने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
क यटु रः हकमाया राई
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६६-CI-११७८, घर भाडा
िदलाई घरबाट िनकाला ग रपाउँ, उ वबहादरु
सवु ेदी िव. अ बरबहादरु े भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी के दार साद
चािलसे, ०६७-CI-१३२१ र ०६८-CI-०८७३,
कुलो कायम, हेमबहादरु थापा िव. िव णक
ु ु मारी गु ङ र
िव णक
ु ु मारी गु ङ िव. हेमबहादरु थापा
यथ ितवादीको ज गामा कुलोको पानीबाट
ज गा िसँचाई भइरहेको भ ने कुरा ट देिखन आएको
अव थामा पनु रावेदक ितवादी िव णक
ु ु मारी गु ङले
ितउ र प मा दाबी िलएज तै तु के कालीखोलाबाट
कुलो आउने नभई यथ ितवादीकै िक.नं. १३५६
को ज गाको उ रपि चम सीमा हँदै वादी दाबीको िक.नं.
२७ को ज गास म लामदवु ाली कालीखोला, लामदवु ाली
महु ानबाट भएको कुलो नै यी पनु रावेदक वादीको ज गास म
कायम रहेको देिखन आउने ।
एक िमटरको कुलो रहेको कुरा भई आएको न सा
मचु ु काबाट देिखँदनै । िसँचाईको लािग बनाइएको सामा य
कुलोको चौडाइ एक िमटरको कायम गदा धेरै नै ठूलो हने
ह छ । कुलोको चौडाईको एक िमटरको कायम ग रपाउँ
भ ने वादीको सु अदालतमा दता गरेको िफराददाबी कुनै
पिन िलखत माण र भई आएको न सा कु डलीबाट पिन
पिु ट भएको अव था छै न । तसथ उ कुलोको चौडाइ

एक िफट कायम गदा नै यायोिचत हन आउने देिखँदा
पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट एक िफट कुलो कायम हने
ठह याई भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
अत: उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट सु का क िज ला अदालतबाट िमित
२०६५।५।१ मा कुलो कायम हने ठह याई भएको फै सला
िमलेको देिखएको तथा कुलोको चौडाईको हकमा १
िफट चौडाइ बराबरको कायम गनपनमा
१ िमटर चौडाइ
ु
बराबरको कायम गन गरेको हदस म निमलेकोले सो
हदस म के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
पोखराबाट िमित २०६७।५।१ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कोशले वर वाली
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-१३२२, कुलो
कायम गरी ितपूित पाउँ, हेमबहादुर थापा
िव. गंगाबहादुर ब नेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सारदा साद
िघिमरे, ०६९-CR-०२४०, ०३५२ र ०३८१, अपहरण,
शरीर ब धक र कत य यान, मे रना शा य िव. नेपाल
सरकार, िबरेन े ( धान) िव. नेपाल सरकार र नेपाल
सरकार िव. मे रना शा य
ितवादी िबरेन े धानले देखाएको थानबाट
नै मतृ कको शरीरका कािटएका हातखु ा, टाउको, शरीरको
िगँडसमेत फे ला परेको लास कृ ित मचु ु काले समथन
ग ररहेको देिख छ । यसैगरी उ बयानलाई समथन हने
गरी अका सह- ितवादी मे रना शा यले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा मृतक याित े ले सहयोगका
लािग मलाई हातको इसारामा बोलाएक िथइन् । िबरेनले ४,
५ पटक रडले यातीको टाउकोमा हार गदा यातीको
टाउकोबाट रगत आएको िथयो । िबरेनले घाँटी, नाक र
मख
ु समेत िथची कत य गरी मारेका हन् भनी लेखाएको र
अदालतमा बयान गदासमेत िनज िबरेन े धानलाई नै
पोल गरेको देिख छ साथै मृतकको ा भएको शरीरका
िविभ न भागह को शव परी ण गरी राय िदँदा धार
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नभएको भु े हितयारको हारबाट टाउकोमा चोट परी
मतृ कको मृ यु भएको र शरीरका छुट्याइएका िविभ न
भागह मृ यपु ात् छुट्याइएको हो भनी िवशेष ह को
गरेको बकप समेतबाट िनज ितवादी िबरेन े धानको
सािबतीलाई ाथिमक माणको पमा हण गरी मतृ क
याित े को मृ यु िनज पनु रावेदक ितवादीकै
कत यबाट भएको पिु हन आउने ।
ितवादी िबरेन े यािसनोमा गई जवु ा
खे ने बानी भएको र आ नो सबै स पि हारी ऋणसमेत
लागेकोले याित े को अपहरण गरी १० / १५ लाख
िफरौती िलने योजना बनाई सहअिभयु मे रना शा यलाई
योग गरी VoW पि काको लािग अ तरवातामा
छािनएको भनी गफलत र झु यानमा पारी अपहरण गरी
पतु लीसडकबाट ट् या सीमा राखी पनु रावेदक ितवादी
िबरेन े को डेरा वारदात थलमा पु याई कफ र
लाइसमा लठ् याउने औषधी राखी खान िदई िन ा लागेको
अव थामा डोरीले हातखु ा बाँधी मख
ु मा टेप लगाउँदा
मतृ कले कराउन खो दा फलामको रडले टाउकोमा हार
गरी बल योग गरी मृतक याित े को कत य गरेको
पिु हन आयो । मतृ कलाई कत य ग रसके पिछ अपराध
लक
ु ाई उ अपराधबाट ब न अ य त ू र र अमानवीय
पमा लासलाई टु ा टु ा पारी हातखु ा, टाउकोसमेत
अलगअलग छुट्याई िविभ न ठाउँमा फाली कसरु गरेको
मािणत हनआएको देिखँदा िनज पनु रावेदक ितवादी
िबरेन े को हकमा भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
ितवादीकै बयान र मु ाको अ य त यगत
अव थाबाट ितवादीले १९ वषक १२ क ामा
अ ययनरत िव ाथ लाई अ य त अमानवीय, ू र र
िवभ स ढङ् गबाट मारी शरीरका िविभ न अङ् गलाई
काटकुट गरी देशका िविभ न भागमा पु याएको अव था
छ । ितवादीले गरेको कसरु अिभयोग दाबीबमोिजमकै
भएकोमा यसमा शंका गनपन
ु ि थित नै नदेिखने ।
अपराध गनले गरेको अपराधअनस
ु ार सजाय
हनपु न फौजदारी यायको िस ा त हो । अपराधीलाई
कानून ारा तोिकएको सजाय नै ह छ तर कितपय
अव थामा अपराध गदाको अव थालाई समेत िवचार
गरी सजाय िनधारण ग र छ । कितपय अव थामा

यायकतालाई यूनतम वा अिधकतम कुन सजाय गन
भ ने विववेक य आधार कानूनले िदएकोमा यायकताले
आ नो सो अिधकारअ तगत अपराध गदाको अव था र
प रि थितलाई मनन गरी सजाय तो न सिकने ।
ितवादी िबरेन े ( धान) ले पूवयोजना
बनाई अपहरण गरी िफरौती रकमसमेत िलई याित
े ठको जघ य र ू र ह या गरेको अव थामा िनजलाई
कानूनबमोिजमकै सजाय हने भई कम सजाय गनपन
ु कुनै
गु जायस नै देिखन नआउने ।
लासका टु ाह लाई लाि कमा राखी बाँ न
सहयोग गनका
ु साथै लास दबाउन िछपाउनमा ितवादी
मे रना शा यले सहअिभयु िबरेन े धानलाई
पूण पमा सहयोग गरेको िनज ितवादीह ले अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतमा गरेको बयानसमेतबाट पिु
भइरहेको देिखयो । साथै लासका भागह फालेपिछ
सहअिभयु सँग स पक भई खबर आदान दान गरेको,
िफरौतीको रकमबारे कुरा भएको र िफरौती रकमसमेत
पनु रावेदक ितवादी मे रना शा यले िलएको र मतृ कका
मोबाइल सेटसमेत घरमा लगी लक
ु ाई राखेको अव थामा
बरामद भएको बरामदी मचु ु कासमेतबाट देिखरहेको
अव थामा सहअिभयु ितवादी िबरेन े धानको
गफलत तथा भावमा परी गु को बचन हान नसके र मृतक
याित े लाई िनज ितवादी िबरेन े को कोठास म
पु याई िनद ष सहयोगीस म ब न पगु ेको हो, मतृ क याित
े लाई अपहरण गरी िफरौती िलने, मान योजना, मनसाय
तथा उ े य नभएको भनी आफू दवु ै कसरु अपराधह मा
िनद ष रहेको भ ने पनु रावेदक मे रना शा यको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अपहरणको कायमा संल न भई सहअिभयु को
डेरा कोठामा मतृ कलाई पु याई कफ समेतमा ल ाउने
औषिध खान िदई िन ा लागी ल एको अव थामा
सहअिभयु िबरेन े ले हात खु ा बाँधी मख
ु मा टेप
लगाउँदा मतृ कलाई बचाउन पनु रावदेक ितवादी मे रना
शा यले कुनै यास नगरेको ब मृतकको खु ा समा ने
काय गरेको पिु हन आएकाले याित े को कत यमा
पनु रावेदक ितवादी मे रना शा यको य संल नता
रहेको पिु हन आउने ।
अपहरण गरी गफलत र झु यानमा पारी
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वारदातको प रप च िमलाई वारदात थलस म पु याएको,
लठ् याउने औषिध खान िदई िन ा लागेको अव थामा िबरेन
े ले हात खु ा बाँधी मख
ु मा टेप लाउँदा याित े को
खु ा समाई िदएपिन पनु रावेदक ितवादी मे रना शा यले
मतृ कका उपर कुनै चोट छाडेको नदेिखए तापिन मतृ कलाई
कत य गरी मान सहयोग पु याई संयोग पा रिदएको पिु
हन आएकाले िनजलाई यानस ब धीको १३(४) नं. ले
ज मकै दको सजाय गरेको िमलेकै देिखने ।
सबै अव थामा पवू योजना र मनसाय िलई मा
अपराध ह छ भ न सिकँ दैन । आपरािधक कायबाट आउने
प रणामबाट समेत मनसाय त वको अव थाको बारेमा
िव लेषण ग रनपु न ह छ । अपराधको सु अव थादेिख
मान कायस मको िनज मे रना शा यको संल नतालाई
मनन गदा िनजको मनसाय ितिबि बत ह छ । य तो
अव थामा आफू िनद ष सहयोगी (Innocent Agent)
मा भएको भ ने िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग समेत
सहमत हन नसिकने ।
अपहरण कायमा संल न भई गफलत र झु यानमा
पारी वारदातको प रप च िमलाई वारदात थलस म
पु याएको, ल याउने औषिध खान िदई िन ा लागेको
अव थामा िबरेन े ले हात खु ा बाँधी मख
ु मा टेप
लाउँदा याित े लाई बचाउन उिचत यास नगरी
वारदात थलमा उपि थत रहेको देिखए तापिन पनु रावेदक
ितवादी मे रना शा यले कुनै हितयार उठाई हार
गरी चोट पु याएको िमिसल माणह बाट नदेिखएको
अव थामा अिभयोग दाबीबमोिजमको यानस ब धीको
१३(३) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण र माणह
समेतबाट पनु रावेदक ितवादी िबरेन े धानलाई
यानस ब धीको १३(१) नं. ले सव वसिहत ज मकै द र
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको १, २, ३, ७, ९
समेतको कसरु मा १९ वष कै द र .७,००,०००।–(सात
लाख) पैयाँ ज रवाना तथा पनु रावेदक ितवादी मे रना
शा यलाई यानस ब धीको १३(४) नं. ले ज मकै द र
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको १, २, ३, ७,
९समेतको कसरु मा १४ वष कै द र .७,००,०००।–
(सात लाख) पैयाँ ज रवाना ठह याएको सु काठमाड

िज ला अदालतले िमित २०६७।८।३ को फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।१०।२४
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक ितवादीह िबरेन े
धान ितवादी मे रना शा यको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ त: गीता े ठ
क यटु रः उ रमान राई
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
खड् का, ०६५-WO-०३९८, परमादेश, देवच
यादव िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
नाग रकता छानिबनस ब धी िवषय रट
िनवेदनको िवषय होइन । कुनै गैर नेपालीले झु ा िववरण िदई
नेपाली नाग रकताको माण प िलएको मािणत भएमा
तोिकएको अिधकारीले य तो नाग रकताको माण प
र गन कुरा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा १२
ले प यव था गरेको छ । िनज ितवादी रामच झाले
झु ा िववरण िदई नाग रकता िलएको निलएको िवषयमा
रट िनवेदकले सो िवषयमा िज ला शासन कायालय वा
गहृ म ालयमा उजरु ी िदनपु न ह छ । नाग रकता खारेज
गराउने िव मान कानूनी ि या अवल बन नगरी रट
िनवेदनको े ािधकार हण गन निम ने ।
झु ो िववरण पेस गरी नाग रकता िलएको िवषयमा
कारवाही गन वैकि पक उपचारको बाटो भइरहेको अव थामा
सो वैकि पक उपचारको बाटो अवल बन नगरी िनवेदक
रट े मा वेश गरेको देिख छ । झु ा िववरण पेस गरी
वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप िलएको
अव थामा अ ािप कारवाही गन कुनै कानूनी ब देज पिन
देिखँदैन । य तो अव थामा रट े बाट िवप ी रामच
झाले ा त गरेको नेपाली नाग रकताको माणप बदर गन
िमलेन । नाग रकता ऐनबमोिजम कारवाही अिघ बढाउन
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ ले छु ै यव था र
ि या प सँग तोिकिदएको अव थामा सो ऐनबमोिजम
तोिकएको यव था र ि याबमोिजम जान स नेमा सो
बाटो अवल बन नगरी यस रट िनवेदनको मागदाबीको
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आधारमा परमादेशको आदेश जारी गनसमेत िम ने
देिखएन । तसथ िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी
हकको हनन भएको भ ने अव था नदेिखँदा िनवेदन
िजिकरबमोजमको परमादेशलगायतको आदेश जारी गनपन
ु
देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): िबमला पौडेल
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
खड् का, ०७२-CI-११६७, अंशचलन, िमठू ख ी िव.
रामबहादरु ख ीसमेत
बसाइँसराईको माणप बसाइँसराईस ब धी
योजनका लािग खडा ग रएको माणप हो । यसबाट
नाता स ब ध रहे नरहेको िनराकरण गन सिकँ दैन र य तो
माणप को आधारबाट नाता स ब धको िनराकरण गनु
कानूनसङ् गत पिन नहने ।
DNA परी ण प ले माग गदमा जनु सक
ुै
अव थामा पिन गनपछ
भ
ने
छै
न
।
नाता
मािणत
प
र
ु
िववादरिहत पमा पिु भइरहेको अव थामा सो परी ण
आव यक नपन ।
आ नो ान, सीप, यासबाट आिजत स पि
िनजी आजन ह छ, य तो स पि ब डा गन कर
ला दैन । तर आ नै पितले एकासगोलमा रिहरहेको
अव थामा जापानमा रे टुरे ट खोली स पि कमाएको
र सोही रे टुरे टमा काम गरी वादीक सौता सानमु याले
कमाएको स पि आ नो ान, सीप र यासबाट िनजी
पमा आजन गरेको भनी िन कष िनका न यायोिचत
देिखएन । सो स पि समेत सगोलकै मा नपु न ।
तसथ पनु रावेदन अदालत पाटनको ितवादी
दामोदर ख ीलाई अंिशयार ठहराई िनजको भागमा पन
अंश हक छुट्याई िलन पाउने गरी भएको फै सला सदर
हने ठहछ । साथै सानमु या ख ीको नाममा दता रहेका
घर ज गामा िनजको मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १८ नं. र
ी अंश धनको १ नं. बमोिजम िक ा नं. १७४, ४३०
र १०८ का ज गाह िनजी ठहरी ब डा नला ने ठहराई
भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला सो हदस म
उ टी भई वादीह ले ितवादीह बाट ६ भागको २ भाग

अंश पाउने ।
इजलास अिधकृतः समु न पा डे
क यटु रः उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७३-RC-००३६, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. मनोज तामाङ
घटना थल र योग भएको हितयार स ब धमा
िववाद नरहेको अव थामा अनस
ु धानका ममा ीमती
मती तामाङले ग रिदएको घटना िववरण कागजमा उ लेख
गरेको बेहोरालाई माणमा िलन सिकने नै देिखयो । यी
ितवादीले आफूसँग भएको नाल २ भ वा ब दक
ु म ये नाल
१ आफू ब ने घरमा नै लक
ु ाई राखी अक नाल १ भ वा
ब दक
ु िलई िहँडेको, सोही भ वा ब दक
ु ले मतृ कलाई
हानेको र घटनाप ात् सो भ वा ब दक
ु ससरु ा ला पा
तामाङको घरमा बा ाको खोरिभ लक
ु ाएको भनी बयान
गरेका र िनजका ससरु ा ला पा तामाङको घरमा भएको
बा ाको खोरिभ को सक
ु े को घाँसिभ भ वा ब दक
ु नाल
१ बरामद भएको तथा मनोज तामाङ ब दै आएको िच ाको
छानो भएको घरिभ को िच ाको भकारीिभ भ वा ब दक
ु
नाल १ बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट देिखन
आएबाट िनजको अनस
ु धानको ममा भएको बयान र
िनजले अदालतसम गरेको बयान व तिु न माणबाट
पिु हन आएको देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
यी ितवादीले आरोिपत कसरु
वीकार गरी
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम बयान गरेको
देिख छ । घटना थल मचु ु का, घटना थल लास जाँच
मचु ु का र मतृ कको मृ यक
ु ो कारण “Penetrating injury
involving heart and left lung” भ ने शव परी ण
ितवेदन र मौकामा बिु झएका िस के राई, िकपा शेपासमेतका
घटना िववरण कागजका मािनसह ले ग रिदएको
कागजसमेतका िमिसल संल न कागज माणह बाट यी
ितवादी मनोज तामाङले मतृ क तीनबहादरु राईलाई
गोली हार गरी ह या गरेको कुरा पिु हन आएकोले यी
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु मा
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
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सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई भएको सु सोलख
ु ु बु
िज ला अदालतको िमित २०६८।३।२४ को फै सलालाई
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७२।११।१८ मा साधकको रोहमा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): मक
ु ु द आचाय
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १६ गते रोज ६ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७३-RC-०१३६, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. ल मी प रयार
ितवादीका लो ने मृतक मानबहादरु प रयारबाट
िनज िनकै पीिडत हनु परेको, र सी खाएर घरमा आई
उ टै ीमतीलाई मीठो खाना पकाएर नखवु ाएको भनी
यातना िदएका कारण ितवादी पीिडत भएको कुरा िनजले
आ नो बयानमा य गरेको पाइ छ । ितवादीउपरको
िकटानी जाहेरी, िनजको अिधकार ा अिधकारी र
अदालतसम को बयान घटना िववरण कागज गन
मािनसह ले लेखाइिदएको कागज र मतृ कको शव परी ण
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न कागजातह बाट
ितवादीले अिभयोग माग दाबीअनु पको कसरु गरेको
पिु हन आयो । तसथ यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द हने ठह याई भएको सु उदयपरु िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०७३।५।२९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा साधक सदर हने ।
लो ने मानबहादरु प रयारले र सी खाई
आएर िमठो खाना नपकाएक भनी कुटिपट गन गरेको
लो नेको उ खराब आदतबाट यी ितवादी (Better
woman syndrome बाट) तािडत भएको देिख छ ।
घटना घट् दाको समयमा यी ितवादी र मतृ कको लो ने
दवु ैले र सी खाएको, पूवयोजना नभई त काल भएको
झगडाका कारणबाट उ वारदात घट् न गएको पाइ छ ।
उ वारदातमा धा रलो हितयारको योग नभई िचरपट
दाउराको योग भएको देिख छ । ितवादीले घटना
घटेपिछ यथाथ कुरा बताई अिधकार ा अिधकारी र

अदालतसम समेत सािबती बयान गरेको पाइएकोले
उपयु प रि थितज य अव थालाई ि गत गदा सु र
पनु रावेदन अदालतले यी ितवादीको हकमा मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम १२(बा ) वष
मा कै द हने भनी य गरेको रायसमेत िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त (उपसिचव): मक
ु ु द आचाय
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १६ गते रोज ६ शभु म् ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-WO-११२६, उ ेषण /
परमादेश, सािव ी िगरी िव. बृह र जनकपरु े िवकास
प रषद् जनकपरु धामसमेत
िनवेिदकालाई सोिधएको प ीकरणमा अ य त
मह वपूण र संवेदनशील िवषय प रषदक
् ो लेखा शाखामा
आगलागीस ब धी भएको र िनजलाई सेवाबाट हटाउने
िनणयको मु य कारण र आधार पिन आगजनी नै भएको
देिख छ । उ आगजनीस ब धी चलेको वादी ी ५ को
सरकार ितवादी सािव ी िगरीसमेत भएको आगलागी मु ा
२०६१ स.फौ.नं. ८५९ मा धनषु ा िज ला अदालतबाट
िमित २०६२।३।५ मा उ मु ाको ितवादी तथा ततु
रट िनवेदनको िनवेदक सािव ी िगरीलाई सफाइ िदएको
र पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले िमित २०६३।३।२९
मा सु अदालतको फै सला सदर गरी सफाइ पाइसके को
अव थामा जनु कारण र आधारमा सेवाबाट बखा त
ग रएको छ सो आरोप मािणत हन नसके कोले सोही
आधार र कारणबाट िनवेिदकालाई सेवाबाट हटाउने भनी
गरेको िनणयलाई कानूनसङ् गतको िनणय मा न नसिकने ।
िनवेिदका लगातार आ नो अिधकारको संर ण
गन लागी परेको अव था र जनकपरु े िवकास प रषदको
्
कायका रणी सिमितको िनणयप ात् िनवेिदकासँग अ य
कानूनी उपचारको माग नरहेको अव थामा सव च
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत िनवेदन
दायर गरेको हँदा ततु िनवेदनबाट उपचार िदन िम दैन
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफसँग सहमत हन
नसिकने ।
बहृ र जनकपरु े िवकास प रषद् िनयमावली,
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२०५८ िविनयम ८.६(१) मा कमचारीलाई सजाय िदँदा
िनजमािथ लगाइएको आरोप प पले िकटी येक
आरोप कुन कारणमा आधा रत छ सोसमेत खल
ु ाउनु पन
छ भ ने यव था भएकोमा िनवेिदकालाई जनु आरोप,
आधार र कारण लगाई सेवाबाट हटाइएको छ सो आरोपको
स ब धमा धनषु ा िज ला अदालत तथा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु ले समेत सफाइ िदइसके को अव थामा
सोही आरोप, कारण र आधारमा िनवेिदकालाई सेवाबाट
िनल बन गरेको बहृ र जनकपरु े िवकास प रषदल
् े
िमित २०६१।६।१२ को िनणय, उ िनणय िमितदेिख नै
कायम हने गरी िमित २०६१।८।२५ मा सेवाबाट हटाएको
िनणयलाई पनु रावेदनको रोहमा िमित २०६७।११।९
मा सदर गरेको बृह र जनकपरु े िवकास प रषदक
् ो
कायकारी सिमितको िनणय र उ िनणयबमोिजम भए
गरेका काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशले बदर हने
ठहछ । बृह र जनकपरु े िवकास प रषद् िनयमावली,
२०५८ को िनयम १२.३ बमोिजम पाउनपु न तलब
सिु वधासमेत उपल ध गराउन िवप ीह लाई परमादेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
क यटु रः उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
११
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७२-WO-०६२९, उ ेषण / परमादेश,
िद ी गु ङ िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय,
िसंहदारबारसमेत
रट िनवेिदका आमा िद ी गु ङ धनबहादरु
गु ङको छोरी नाग रकता माणप न बर ५७८०१
धारी नेपाली नाग रक भएको िज ला शासन कायालय
लिलतपरु बाट िमित २०४९।६।१२ मा जारी भएको
नाग रकता माणप र रट िनवेिदका छोरी नेहा गु ङको
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ ले िमित
२०७२।३।३१ मा िदएको ज मदता माणप ले िनज
िनवेिदकाह नेपाली नाग रक नै भएको पिु हन आउने ।
ज म हँदाका बखत बाबु अथवा आमाम ये कुनै
एक जना नेपाली नाग रक रहेको, नेपालमा नै बसोबास
गरेको र बाबक
ु ो पिहचान हन नसके को यि लाई वंशजको

आधारमा नेपालको नाग रकता दान ग रनेछ भनी
संिवधान र कानूनले प यव था ग ररहेको अव थामा
िनज िनवेिदकाह नेपाली आमाबाट नेपालमा नै जायज म
भएको नेपाली नाग रक भएको िमिसल संल न माणह बाट
ट देिखरहेको अव थामा िनवेिदकाम येको छोरी नेहा
गु ङको िपताको पिहचान नभएकै कारणले िनजलाई
नेपालको नाग रकताको माण–प ा गनबाट वि चत
गरी िनजको पिहचान नै लोप हने अव था िसजना गनु
यायोिचत नहने ।
येक िशशु ज मेपिछ दता ग रने, िनजको
नाम रािखने तथा राि यता ा गन िशशक
ु ो अिधकार
ह छ भने बालबािलका जि मएपिछ आ नो राि यताको
अिधकारसमेत सिु नि त हने अ तराि य मा यता रहेको
र सो मा यतालाई नेपाल सरकारले समेत आ मसात्
ग ररहेको िविभ न सि ध, महासि ध, स झौताह को प
रा भएबाट पिु भइरहेको अव थामा िनवेिदकाम येको
िद ी गु ङले िनवेिदका छोरी नेहा गु ङलाई ज म िदई
एकल आमाको पमा संर ण गद, पालन पोषण, िश ा
िद ा, वा य उपचार गरी बढाउनु र पढाउनु भएको
देिख छ भने िनवेिदका छोरी नेहा गु ङले आ नो िपताको
नाम पिन नसनु ेको र नदेखेको भई आमा िद ी गु ङको
नामबाट पिहचान पाउन चािहरहेको अव थामा िनज
नेहा गु ङले आमाको नामबाट नाग रकता पाउने हक
सरु ि त नै रहेको अव थामा िनवेिदका िदि गु ङले दईु
छोरीह को जायज म गरेर पिन छोरीह को बाबु थाहा
नभएको भनी नाग रकता पाउनबाट वि चत गन िम ने
नदेिखने ।
लैङ्िगक आधारमा कुनै पिन कारको भेदभाव
नगन भनी संिवधानमा मौिलक हकको पमा यव था
भइरहेको अव थामा िनवेिदकाम येको आमा िद ी
गु ङ नेपालको नाग रक भएको िनजको नाग रकताको
माणप बाट मािणत हँदाहँदै िनवेिदका छोरी नेहा
गु ङलाई िनजको बाबु प ा नलागेको कारण देखाई
नाग रकताको माणप जारी नगनु िनवेिदका नेहा गु ङको
मा नभई िनजको आमा िनवेिदका िदि गु ङको समेत
मौिलक हक हनन हने देिखयो । अतः नेपालको संिवधान
तथा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ ले िनजह को
पिहचानस ब धी हक सिु नि त ग ररहेको देिखँदा आमाले
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आ नो स तानलाई पिहचान िदनस ने संिवधान एवम्
कानूनले दान गरेको अिधकारबमोिजम आमा िद ी
गु ङको नामबाट छोरी नेहा गु ङले नाग रकता पाउने
नै देिखने ।
येक नाग रकलाई स मानपूवक बाँ न पाउनु
िनजको नैसिगक अिधकार हो । िमित २०७२।३।३१ गते
लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको वडा नं.३ को कायालयले
िदएको ज मदता माणप को पा रवा रक लगत फारामको
ते ो हरफमा “मा ब ने ी ठेगान नभएको” र English
version को Family Record form No. को ते ो
हरफमा “daughter of Mr. Thegan Nabhaeko” भ ने
लेिखएबाट िपतस
ृ ता मक सोच भएको नेपाली समाजमा
बाबक
ु ो ठेगान नभएको छोरी भनी आ नो प रचय िदनु पदा
िनज िनवेिदकालाई हेन ि कोणमा नै फरक पन गई हेय
र अपमािनत हनपु न अव था सज
ृ ना हनजाने देिखँदा िनज
िनवेिदका नेहा गु ङको आ मस मानमा चोट पु न जाने
नै देिखयो । कुनै पिन नाग रकको आ मस मानमा चोट
पु याउने हक कुनै पिन िनकाय वा यि लाई नहने हँदा उ
िमित २०७२।३।३१ मा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले
िनवेिदका नेहा गु ङको ज मदता माण–प को
पा रवा रक लगत फारमको ते ो हरफमा “मा ब ने ी
ठेगान नभएको” र Family Record form No. को ते ो
हरफमा “daughter of Mr. Thegan Nabhaeko” भनी
उ लेख भएको बेहोरा बदरयो य नै देिखने ।
आमाको नामबाट नाग रकता पाउने स ब धमा
संिवधान तथा नेपाल नाग रकता ऐनमा प यव था हनका
साथै सव च अदालतबाट िनदशना मक आदेशसमेत
जारी भइसके को अव थामा कानून काया वयन गनु पन
िनकायबाट नै िविभ न बहानामा आमाको पिहचानबाट
नाग रकता िदन इ कर गनु कानूनको उ लङ् घनसरह
हन जा छ । अतः कानूनबमोिजमको रीत पु याई आमाको
नामबाट नाग रकता िलन चाहनेलाई आव यक सहयोग
पु याउनु नेपाल सरकार तथा मातहतका स बि धत स पूण
िनकायह को िज मेवारीसमेत हने नै हँदा यावहा रक
पमा आ नो िज मेवारी तदा कताका साथ काया वयन
गनपन
ु ।
अतः नेपालको संिवधान तथा नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ ले नेपाली आमाले आ नो स तानलाई

पिहचानसिहतको नाग रकता िदलाउने तथा स तानले
आमाको नामबाट नाग रकताको माणप पाउने हक
अिधकार सिु नि त ग ररहेको अव थामा िनवेिदका
नेहा गु ङको बाबु प ा नलागेकै आधारमा मा िनजले
नाग रकताको हकबाट वि चत गराउन िम दैन । आमा िद ी
गु ङको नामबाट आ नो पिहचान बनाउन चािहरहेको
छोरी नेहा गु ङले आमाको नामबाट नाग रकता माणप
पाउने ठहछ । िमित २०७२।३।३१ को लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले िदएको िनवेिदका नेहा गु ङको
ज मदता माण–प को पा रवा रक लगत फारमको
ते ो हरफमा “मा ब ने ी ठेगान नभएको” र Family
Record form No. को ते ो हरफमा “daughter
of Mr. Thegan Nabhaeko” भनी उ लेख भएबाट
िनवेिदकाको आ मस मनमा चोट पु न जाने देिखँदा सो
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेिदकाले माग गरेबमोिजम
नाग रकता माणप मा समेत बाबक
ु ो नामको महलमामा
ब ने ी ठेगान नभएको “daughter of Mr. Thegan
Nabhaeko” भ ने उ लेख नगरी नाग रकताको माणप
उपल ध गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
क यटु रः उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभु म् ।
१२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-WO-१०३२, उ ेषण, धम साद
दाहाल िव. का छाराम पोखरेलसमेत
लेनदेन मु ाको फै सला अि तम भई काया वयन
यो य रहे भएको देिखएको, व. नरे कुमार पोखरेलले
सगोलमा रहँदाको अव थामा नै िनवेदन दाबीको ऋण
िलएको त यमा िववाद नभएको, िनवेदकले ऋणी व.
नरे कुमारको नाउँको स पि देखाई िबगो भ रपाउन माग
गरेको देिखएको, सो स पि िमलाप को मा यमबाट िवप ी
ढकाकुमारीको अंश भागमा परेको देिखए पिन सगोलमा
रहँदा ब दा लाएको ऋण सगोलका सबै अंिशयारले ितनपन
ु
कानूनी कत य भएकोले पनु रावेदन अदालत राजिवराजले
िवप ी ढकाकुमारी पोखरेलको अंशबापत पाएको
स पि बाहेक नरे कुमार पोखरेलको नाउँको रहेको अंश
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कुनै स पि भए सो स पि बाट तथा िनज नरे कुमार
पोखरेलले अपतु ाली खाने यि को स पि बाट लेनदेनको
िबगो भराइिदनु भनी िमित २०७२।१।३१ भएको आदेश
मल
ु क
ु ऐन लेनदेन यवहारको ८ र २२ नं. तथा द ड
सजायको २६ नं. को िवपरीत देिखएकोले उ ेषणको
आदेशबाट बदर हने ।
िनवेदक धम साद दाहालले िबगो भरी
पाउन िदएको दरखा तमा उि लिखत ज गाह बाट
कानूनबमोिजम िबगो भ रभराउको काम कारवाही अगािड
बढाउनु भनी िवप ी ओखलढुङ्गा िज ला अदालतका
नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् ।
१३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-WO-०३२५, उ ेषण / परमादेश,
बस तबहादरु े िव. म जु िम समेत
अंश मु ाका फै सला बदर ग रपाउँ भनी
िनवेदकले फै सला बदर मु ा िदएकोमा िनवेदकले िदएको
फै सला बदर मु ा खारेज हने ठहरी काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।१।१० मा फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलाउपर उ च अदालतमा पनु रावेदन
गरेको छु भ ने िनवेदकको िजिकर देिखए पिन फै सला बदर
मु ामा अि तम फै सलाले ठहरेबमोिजम हने नै हँदा फै सला
बदर मु ा परेकै आधारमा फै सला काया वयनको कायलाई
रो न निम ने ।
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
८० (ग) मा फै सला काया वयन अिधकारीले फै सला
काया वयनको ममा प ह बीच िमलाप गराउन स ने
नै देिखँदा फै सला काया वयन अिधकारीले गराएको
िमलाप गैरकानूनी छ भ न पिन निम ने ।
फै सला काया वयनका ममा भएका काम
कारवाहीउपर िच नबझ
ु े सरोकारवाला यि ले
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ६१ नं. बमोिजम िज ला
यायाधीशसम उजरु ी िनवेदन गन सिकनेमा िनवेदक
चिलत कानूनले यव था गरेको उि लिखत उपचारको
माग अवल बन नगरी िसधै रट े ािधकारको मा यमबाट
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यस अदालतमा वेश गरेको देिखयो । व ततु ः वैकि पक
उपचारको माग हँदाहँदै रट े िधकारबाट वेश गरी
उपचार खो न निम ने ।
तसथ, उ च अदालत पाटनमा िवचाराधीन
फै सला बदर मु ामा कानूनबमोिजम हनस ने नै भएको,
अदालतबाट अि तम भई बसेको अंश मु ाको फै सला
काया वयनको ममा भए गरेको काम कारवाहीबाट
िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पगु ेको
मा न निम ने र वैकि पक माग हँदाहँदै रट े ािधकारबाट
वेश गरेको देिखँदा मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् ।
१४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-WO-०८७२, उ ेषण / परमादेश,
निसम अ तरसमेत िव. सितशच लाल काय थसमेत
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ मा
२०५९।४।२० मा भएको ते ो संसोधनले िनयम ७८
क थप गरी फै सला काया वयनको रहेको कुनै मु ासँग
स बि धत चल वा अचल स पि को हक कुनै िकिसमबाट
ह ता तरण ग रएको भएमा सोही िमिसलबाट कारवाही र
िकनारा गनस ने गरी कानूनी यव था गरेको देिख छ ।
उ यव था कायिविधगत देिख छ । मु ा च दाच दैको
अव थामा िववािदत स पि को हक ह ता तरण भएको
अव थामा सो कुराको िछनोफानो के कसरी लगाउने
भ ने स ब धमा ि यागत यव था उ िनयम ७८क ले
गरेको हो । यसकारण २०४९।३।१७ मा भएको फै सला
काया वयनको ममा िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ मा ते ो संशोधनबाट थप ग रएको उपयु
कानूनी कायिविधगत यव था आकिषत गन निम ने भ ने
नदेिखने ।
व ततु ः अदालतबाट अि तम भएको फै सला
काया वयनयो य ह छ र हनपु दछ । अदालतबाट अि तम
भएको फै सला काया वयन भएन र ग रएन भने अदालतले
िदएको यायको कुनै अथ रहँदनै । यसैले अदालतको
फै सला काया वयन हनपु छ सो फै सला िनि य हने गरी
या या गन निम ने ।
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िवप ी सितशच लाल काय थले िदएको
नापी बदर, दता बदर, दता कायम मु ा िवचाराधीन रहेकै
अव थामा िनवेदन दाबीका िक ा ज गाको हक ह ता तरण
भएको त यमा िववाद नभएकोले यसरी मु ा च दाच दैको
अव थामा ग रएको हक ह ता तरणका िलखतह लाई
मा यता निदई ती िलखतह लाई कानूनबमोिजम बदर
गरी अदालतबाट अि तम भएको फै सलालाई काया वयन
गन ममा भएका काम कारवाहीले िनवेदकह को कुनै
संवधै ािनक र कानूनी हक हनन भएको मा न सिकने
अव था िव मान नदेिखने ।
तसथ अदालतबाट अि तम भएको फै सला
काया वयनका ममा भएका काम कारवाहीबाट
िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा आघात पगु ेको नदेिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: आन दराज प त
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् ।
१५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादरु
के .सी., ०७१-CR-१६७३, कत य यान, अण साद
पौडेल िव. नेपाल सरकार
मृतकको शव परी ण ितवेदनमा िनजको
मृ यु Apparently because of hypovolemic
Shock due to excessive blood loss due
to damage of Rt. jugular भनी उ लेख भएको
देिख छ । बिु झएका मािनसह ले समेत सभु ा पौडेलको
मृ यु ितवादीको कत यबाट भएको भनी लेखाइिदएको
अव था छ । ितवादीले समेत आ नो बयानमा मृतक
ीमतीलाई परपु षसँग स ब ध राखेको भ ने शंका लागी
रसको कारणले च कुले पटकपटक हानी ह या गरेको भनी
प साथ लेखाइिदएको देिख छ । घटना थल मचु ु काको
बेहोरा, ितवादीको मौकामा र अदालतसम गरेको बयान,
मौकामा बिु झएका यि ह को घटना िववरण कागज
तथा अदालतमा भएको बकप समेतका आधारमा िनज
ितवादी िदपेश भ ने अण साद पौडेल कसरु दार होइनन्
भ न नसिकने ।
ितवादी िदपेश भ ने अण साद पौडेलले
आ नै ीमती मतृ क दीपा भ ने सभु ा पौडेलको धा रलो

हितयारले हार गरी कत य गरी ह या गरेको देिखँदा
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
िवपरीत १३(१) नं. अनस
ु ारको कसरु मा ऐ. ऐन महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने गरी भएको
सु नवु ाकोट िज ला अदालतको िमित २०७०।५।१०
को फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७१।७।२५ को फै सला मनािसब नै
देिखएकोले सदर हने ।
मतृ कलाई मा रसके पिछ पनु रावेदक ितवादीले
कुनै पिन माण लोप नगराई आफूले गरेको कसरु
अपराधको स ब धमा ज ताको य तै अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतको बयान गदा लेखाइ िदई
अदालती ि यालाई सहयोग पु याएको देिख छ ।
परपु षसँगको स ब ध रहेको शंकामा अपराध गरेको
अव था छ । पिहले च कुले आफूलाई मतृ कले हानेपिछ
आफूले पिन च कु हार गरेको भ ने ितवादीको
बयान िजिकर देिख छ । ितवादीको मतृ कको यान नै
िलनपु नस मको इिव वा मनसाय रहेकोसमेत देिखँदैन ।
यसरी िनजले अपराध गरेको अव थासमेतलाई िवचार गदा
पनु रावेदक ितवादी िदपेश भ ने अण साद पौडेललाई
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय िदँदा चक हने देिखँदा
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ितवादी िदपेश भ ने अण साद
पौडेललाई १० वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः समु न पा डे
क यटु रः उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २४ गते रोज १ शभु म् ।
१६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादरु
के .सी., ०७०-WO-०५०८, उ ेषण / परमादेश,
उिदमबहादरु राई िव. यामु राईसमेत
िवप ी देशराज राईले स पूण स पि बाट १३
भागको १ भाग स पि बझ
ु ेको नभई यून स पि स म
बझ
ु ेकोलाई सम याियक ि कोणबाट अंशब डा भएको
भनी मा न िम ने देिखएन । यी िनवेदक ितवादी
भएको उ अंश मु ामा सु िज ला अदालतबाट िमित
२०६३।१०।२२ मा फै सला हँदा अंश बझ
ु ेको भरपाईलाई
मा यता निदई अंिशयार कायम गरी फै सला भई सो फै सला

40

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असार - १
पनु रावेदन अदालतबाट सदर भई अि तम पमा रही रहेको
देिख छ । सो फै सलालाई अ यथा हने गरी आदेश गन
िम ने नदेिखने ।
िनवेदक उिदमबहादरु राईले लिलतपरु िज ला
अदालतमा चलेको अंश मु ाको ितउ र प मा यी िवप ी
देशराज राईले अंश िलएको भनी किहँकतै उ लेख गरेको
देिखँदैन । तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत घरज गाह को
१५ भागको १ भाग स पि वादीले अंशबापत पाउने
ठहछ भनी भएको फै सलामा िच बझ
ु ाई बसी आएको
हँदा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४६ नं. बमोिजम अंश
छुट्याई िदलाई पाउँ भनी यी िनवेदकले लिलतपरु िज ला
अदालतमा िनवदन िदएको देिख छ । लिलतपरु िज ला
अदालतबाट फाँटवारीमा उि लिखत घरज गाह को १५
भागको १ भाग स पि वादीले पाउने भनी १५ अंिशयार
कायम गरी भएको फै सला पनु रावेदन अदालत पाटनमा
िदलराज राईले िदएको पनु रावेदन प मा लिलतपरु िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर भई अि तम भई बसेको
देिख छ । उ फै सला िनवेदक ितवादीले वीकार गरी
अि तम भइरहेको अव थामा तह-तह अदालतबाट भएका
फै सला तथा आदेशको औिच यमा वेश गरी पनु रावेदन
सनु ेको ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत माण बु ने,
माणको मू याङ् कन गन गनु उिचत र रटस ब धी
अवधारणाअनक
ु ू ल हने देिखँदैन । लिलतपरु िज ला
अदालतबाट १३ अंिशयार कायम गरी ितवादीम येक
यामु राईको अंशहक छुट्याई िदने गरी भएको आदेश
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सदर गरेको आदेश कानूनको
य िु ट देिखन नआएकोले बदर ग ररहन नपन ।
िनवेदन माग दाबीबमोिजम कित अंिशयार हने र
को क लेको कसबाट अंश पाउने वा नपाउने स ब धमा
रट े बाट िन य ल गन िम ने पिन नदेिखने ।
तसथ सु लिलतपरु िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६७।७।१६ फै सला भई अि तम
भई फै सला काया वयन गन िसलिसलामा १३ अंिशयार
कायम गन गरी सु िज ला अदालतबाट भएको आदेश
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७०।४।३१ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सो आदेश
बदर ग रपाउँ भनी परेको रट िनवेदन माग दाबीअनस
ु ार

रट जारी हनस ने अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
१७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CI-१४४९, िनषेधा ा, िदपबहादरु भ डारी
े ी िव. िबमल कुँवरसमेत
सािधकार िनकायबाट भएको िनणयलाई वीकार
गरी बसी लामो समय यितत भएपिछ मा रट े मा
वेश गरी िनवेदकको िनवेदन पन आएकोले मागबमोिजम
िनवेदकको नाग रक अिधकार हनन भएकोसमेत नदेिखई
िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहराई पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
अत: मािथ उि लिखत िववेिचत आधार एवम्
माणबाट लामो समय यितत भएपिछ मा िनवेदकको
िनवेदन पन आएकोले मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश
जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा रट िनवेदन
खारेज हने ठहराई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
िमित २०७२।११।३० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।
१८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CI-१६०४ र ०७२-CI-२०३८, ज गा
िखचोला चलन रो का ज गा फुकुवा ग रपाऊँ, गोपालिसंह
नेपाली िव. गंगा साद मु ानसमेत र गंगा साद मु ान िव.
गोपालिसंह नेपाली
वादी गोपालिसंह नेपालीले
ितवादी
गंगा सादसँग ०-२-० ज गा राजीनामा िलखत पा रत गरी
िलएको र िलखतबमोिजम े फल पु याउनु िब े ताको
दािय व हन आउने नै देिख छ । सोबमोिजम ितवादीको
ज गाबाट ०-२-० ज गा वादीको नाममा नामसारी भएको
िमिसल संल न कुनै माण कागजातबाट देिखँदैन ।
ितवादीले वादीको ज गा नपु याई वादीसमेतको ज गाबाट
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बकमा िधतो राखी बकले रो का राखेको देिखँदा ितवादी
गंगा साद मो ानले वादीको ज गा िखचोला गरेको
देिखयो । यस अव थामा उि लिखत ज गामा भएको
ितवादीको िखचोला मेटाई यी पनु रावेदक वादीले चलन
पाउने नै हँदा वादीले चलन पाउने ठह याएको सु फै सला
सो हदस म अ यथा गनपन
ु देिखँदनै तर सािबक िक.नं.
३४ को ०-१६-० ज गा हाल िक ाकाट भई िविभ न िक ा
कायम भएको र वादीको दाबी पिन सािबक िक ाबाट नभई
हाल कायम िक ाबाट फुकुवासमेत ग रपाउँ भ ने रहेको
देिखँदा हाल कायम िक ाबाट नै वादीले पाउनु त यपरक
र यायस मत देिखँदा पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार कारण
र माणबाट वादी दाबीभ दा बािहर गई सािबक िक.नं. ३४
बाट ०-२-० ज गा वादीलाई िदने गरी भएको सु सलाही
िज ला अदालतको िमित २०७०।१०।२२ को फै सला
के ही िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई सु अदालतबाट
भएको न.नं. ३ को िक.नं. १५२, न.नं. ४ को िक.नं. १७१
र न.नं. ५ को िक.नं. ६५३ गरी ज मा ०-१-१९-११ ज गा
वादीको भोगमा रहेको देिखएको र वादीको ज मा ज गा ०-२० भएकोमा वादीको भोगमा रहेको ज गामा नपगु ०-०-०-५
कनवा ज गा देिखएकोले ितवादीको भोगमा रहेको न सा
नं.६ को िक.नं. १७१ को ज गाबाट पूवतफबाट ०-०-०-५
कनवा ज गासमेत गरी ज मा ०-२-० ज गा िनज पनु रावेदक
ितवादी गंगा साद मो ानले िखचोला गरेको देिखएकोले
िखचोला छोडाई सो हदस मको ज गा कृिष िवकास बकमा
राखेको िधतोसमेत बदर भई फुकुवा हने ठहराई पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०७२।३।२१ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।
१९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-MS-००२८, अदालतको अवहेलना,
टोपबहादरु काक िव. काठमाड महानगरपािलका वडा
नं.१३ ताहचलसमेत
िनवेदक टोपबहादरु काक िमित २०७३।३।२०

देिख कोटे वर सर वती मा.िव. मा हािजर भई कामकाज
गद आएकोमा िनजले िमित २०७३।८।१६ मा
ीमान् ा यापक यू, सर वती मा.िव. कोटे वरलाई
स बोधन गरी म लोक सेवा आयोग म यमा चल े ीय
िनदशनालयको कायालयबाट िसफा रस भई महालेखा
िनय कको कायालयअ तगत लेखा समूहको रा.प.अनं.
थम ेणी लेखापाल पदमा िमित २०७३।८।१७ गतेबाट
लागू हने गरी थायी िनयिु भएकोले िश क पदबाट
राजीनामाको लािग िसफा रस ग रिदनु हन अनरु ोध छ भनी
राजीनामा िदएको देिखयो । यसरी िवप ीले सोही कुलमा
पद थापन गराई हािजरसमेत गराएको ि थितमा लोक
सेवा आयोगबाट लेखापाल पदमा िसफा रस भइसके को र
ि थितमा नै प रवतन आइसके को देिखँदा ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः कोशले वर वाली
क यटु रः मि जता ढुगांना
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।
२०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादरु
के .सी., ०७३-RC-००९४, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. उ रिसं राई
ला पािदक शेप नीको घरमा बास बसेपिछ
ितवादी र मतृ क दवु ैजना िन क बािहर गएपिछ ितवादी
उ रिसं मा ला पािदक को घरमा आएको र िबहान गंगा
आयो भने पठाइिदनु भनी ए लै िहँडेको उ रिसं फक
आएपिछ धनकाजी राईले गंगा खोई भ दा आमा िबरामी
भएकोले घर गयो भनेकोमा आफू भ रया भई गएको यि को
खोजखबर नगरेको तथा िनज अनस
ु धानको ममा तथा
अदालतमा समेत उपि थत नभई फरार रहेको अव था
देिख छ । यसबाट िनजका िव कसरु मािणत हने
य माण नदेिखए पिन प रि थितज य माण मौजदु
रहेकै देिखन आयो । िनज ितवादीले मतृ कलाई कत य
गरी मारेको भ ने िमिसल संल न घटना थल लास जाँच
मचु ु का, जाहेरवालाको जाहेरी एवम् बकप , बिु झएका
मािनसह को बकप समेतका माणह एक अक मा
समिथत भएकाले ितवादी उ रिसंहको वारदातमा
संल नता भएको पिु हन आउने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधारसमेतबाट
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ितवादी उ रिसं राईलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको सु
सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट िमित २०५४।२।२७
मा भएको फै सला सदर हने ठहराई पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट िमित २०७२।११।१८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।
२१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७३-RC-०१३५, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. िछ रङ् ग साद राई
ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम र
अदालतमा भएको सािबती बयान जाहेरवालाको जाहेरी
दरखा त, मतृ क िकताविसं राईको िनधारमा बायाँप
भागमा िनलो टुटु को देिखएको, टाउकोको पछािड
दािहनेतफ ३ इ च ल बाई, ०.५ इ च चौडाइ भएको आलो
घाउ रहेको, सोही घाउमनु ी १ इ च ल बाईको अक घाउ
रहेको भ ने घटना थल लास जाँच कृित मचु ु का, मृ यक
ु ो
कारण “Head injury” भ ने शव परी ण ितवेदन, तथा
घटनाबारेमा य दे ने मािनसह िहरामणी राई,
थािमराम राई र मिमता राईले अदालतमा ग रिदएको
बकप समेतका माणह ले समिथत गरेको देिखयो ।
तसथ यी ितवादीको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
भ ने त यमा िववाद नभएको र िनज ितवादीले आरोिपत
कसरु वीकार गरी गरेको बयानमा उि लिखत त यह
िमिसल संल न माणह बाट पिु हन आएको देिखँदा
ितवादी िछ रङ साद राईले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु
गरेको ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १
नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७२।११।१८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी र मतृ कबीच मानपनस
मको
ु
पूव रसइवी रहेको देिखँदनै । मान योजना बनाई
हातहितयार िलई आएको अव थासमेत देिखँदैन । र सी

खाँदै, गफ गद गरेको अव थामा म १३ वषको हँदा
िनजले मलाई कुटेको कुरा स झी सोही बदलामा मैले
िकताविसंहलाई आ लोले हानेर मारेको हँ भनी िनजले
वीकार गरी मौकामा तथा अदालतमा सािबत भई बयान
गरी याियक ि यालाई सघाएको देिख छ । कसरु को
कृितबाट कानूनले ज मकै दको सजाय पिन तोके को छ ।
तर कसरु को कृ ित, वारदात हँदाको अव था, प रि थित
आिद कुराको आधारमा कसरु दारलाई सजाय िनधारण गरी
कसरु र सजायबीचमा ताद यता हनु र ग रनु पदछ । यस
अव थामा िनजलाई उि लिखत सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गदा चक हने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
नं. बमोिजम तजिबजी १०(दश) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः कोशले वर वाली
क यटु रः हकमाया राई
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।
२२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७३-RC-०१६७, कत य यान, नेपाल सरकार
िव. कु मी खातनु
ितवादीको इ कारी बयान वत
र
त यस मत माणबाट समिथत हन आव यक छ ।
आफूलाई डर ास देखाई बयान गराएको कारणले हरीमा
कसरु वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलनेले सो कुरा
व तिु न पमा मािणतसमेत गराउन स नपु छ । तर
ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य पारी जबरज ती
सही गराउन लगाएको ज ता कारणले आरोिपत कसरु
वीकार गनु परेको भ ने कुराको माण पेस गन नसके को
ि थितमा िनजले अनस
ु धानको ममा य गरेको
भनाईलाई वे छाको होइन भ न निम ने भई अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको वीकारोि लाई माण ऐन,
२०३१ को दफा ९(१) बमोिजम िनजका िव
माणमा
िलन िम ने नै देिखने ।
ितवादीले अदालतसम गरेको इ कारी
बयानकै आधारमा मा िनज िनद ष रहेको मा न िम ने
अव थासमेत देिखँदैन । िमिसल संल न कागज माणबाट
ितवादी कु मी खातनु ले घटनाको अव था प रि थित
स ब धमा सिब तार खल
ु ाइ मौकामा लेखाइिदएको
बयानलाई घटना थल कृित मचु ु का, लास जाँच
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कृ ित मचु ु का तथा पो माटम रपोटबाट समिथत
भइरहेको देिखँदा यी ितवादी कु मी खातुनले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको देिखई सु िज ला
अदालतबाट सफाइ पाउने गरी भएको फै सला उ टी गरी
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी कु मी खातनु ले वष २ क नाबािलका छोरीलाई
घाँटी िथची नहरमा फाली कत य गरी मारेकोले िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको १३(३) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।१२।२६ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कोशले वर वाली
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।
२३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७१-CR-१५२५ र १६५८, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. रामलाल लोन र रामलाल लोन िव.
नेपाल सरकार
ततु वारदातमा मतृ क सीताराम िथङ र
ितवादी रामलाल लोन बाटोमा िहँड्दै कुराकानी हँदै जाने
ममा आपसमा असहमित भई वादिववाद भई त काल
उठेको रसले एकले अक लाई हानेको अव थास म
देिख छ । मतृ कलाई मानु पनस मको कारण वा अव था,
पूव रसइवी वा मनसाय रहेको, कुनै धा रलो एवम् जोिखमी
हितयारले हानेको वा लक
ु चोरी हानेको भ नेसमेत िमिसल
संल न माणह बाट देिखन आएन । मतृ कलाई हा दा
योग भएको व तु मृतकले नै बोक याएको छाता रहेको
देिखएको र त काल उठेको रसका कारणले उसैबखत
मतृ कले हानेको छाता खोसी उसैलाई हा दा मतृ कको
घाँटीमा ला न गई मृतकको मृ यु भएको देिखन आयो ।
िनज ितवादीको मतृ क सीताराम िथङसँग कुनै कारको
पूव रसइवी रहेको, मानस मको पूवयोजना वा यान मान
मतलबमा पसेकोसमेत नदेिखएको अव थामा वादी नेपाल
सरकारले िलएको मनसाय े रत ह यामा सजाय हनपन

भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
भिवत य भनेको दघु टनासरहको आसयरिहत
आकि मक काय वा घटना हो । भिवत यबाट घटना घट् न
गएको हो भनी िजिकर िलनेले घटनामा आकि मकता
रहेको, आपरािधक मानिसकता नरहेको, काम गदा उिचत
सतकता अपनाएको र वभािवक पमा काम भए गरेको
भ ने देखाउन स नपु न ।
के ही काम गदा आकि मक पमा मतृ कलाई
लागेको चोटको कारणले मृ यु भएको भ ने नदेिखई त काल
उठेको रसले िनज मतृ कको छाता खोसी हानेको र सोही
चोटको कारणले मरेको भ ने देिखएकोलाई भिवत य भ न
निम ने ।
मतृ क त काल भइु मँ ा लडेकोमा पनु रावेदक
ितवादीले भीरबाट तल खसाएको कारणले बाटोभ दा
के ही तल भीरको घाँसमा लास ा भएको भ ने िमिसल
संल न माणह बाट देिख छ । यसरी छाताको हारबाट
घाइते भएका वृ त काल लडेकोमा िनज ितवादी
रामलाल लोनले मृतकले आफूलाई आँखा ठूलो पारी हेरी
गाली गन थालेकोमा रसले भीरबाट तल घचेिटिदएको
समेत देिखँदा िनजको आवेशा मक अव थाको िनर तरता
रहेको नै देिखने ।
आफूलाई कुटिपट गरेको कुटाइको रसको वेगले
वा त काल उठेको रसले हा दा मरेको वा सो चोटबाट मन
गएकोमा समेत आवेश े रत ह या हन जाने भ ने थािपत
मा य िस ा तसमेत रहेको अव थामा िनज ितवादीको
मतृ कलाई मान िनयत नदेिखएको, जोिखमी हितयार
पिन योग नभएको तर त काल भएको िववाद र मृतकले
छाताले हानेका कारण रस उठी सोही छाताले हानेको
भ ने देिखँदा ततु वारदात आवेश े रत ह याकै वारदात
भएको देिखने ।
मािथ िववेिचत त य, आधार र माणह तथा
वारदातको कृित, अव था र घाउचोट पु याउन योग
भएको हितयारको कृ ितसमेतका आधारमा मृतकलाई
पनु रावेदक ितवादी िवनय लोन भ ने रामलाल लोनले
त काल उठेको रसका कारणले छाताले हा दा घाँटीमा
चोट लागी अ यिधक र ाब भई सीताराम थीङको मृ यु
भएको अव था त काल उठेको रसको कारणले भएको
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आवेश े रत ह या भएको पिु हन आयो । अतः मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजमको आवेश े रत
ह याको कसरु मा पनु रावेदक ितवादी िवनय लोन
भ ने रामलाल लोनलाई १० वष कै दको सजाय गरेको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७१।१२।१० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः गीता े
क यटु रः उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभु म् ।
२४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७०-CR-१६३५ र ०७३-RC-०१००,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. हिबना खातनु समेत र
नेपाल सरकार िव. मोहमद मकबल
ु िमयाँ
ितवादी हिवना खातनु र मो. इ लाम िमयाँका
सा ी नेवी हसन तथा सहनाज खातनु र मो. इ लाम
िमयाँका सा ी मो. तसिलमले अदालतमा बकप
गदा यी ितवादीह िनद ष छन् भनी बकप गरेको
देिख छ । यी ितवादीह ले मृतकको शरीरको के कुन
ठाउँमा हार गरी के क तो प रव धबाट उ घटना
घटाएका हन् भ ने किहँकतैबाट पिु हनसके को देिखएन
साथै वारदात भएको समयमा यी ितवादीह को
उपि थित रहेको वा कुनै िकिसमको मत स लाहमा उ
थानमा पसेका हन् भ ने िमिसल संल न माणह बाट
समेत नदेिखएको अव थामा जाहेरीको आधारबाट मा यी
ितवादीह लाई कसरु दार मा न निम ने ।
मतृ क सेफुल ३० वषक ह ाक ा जवान
यवु ती भएको र िनज ितवादी मोहमद मकबल
ु ए लैले
मा अठ् याउन नस ने, मतृ क यवु तीले बाँ नका लािग
बल योग गदा उनीह बीच झडप भई मतृ कको शरीरमा
चोटपटक नदेिखनु भ ने आधारमा मा उ वारदातमा
िनज ितवादीह को संल नता रहेको भनी शंका गरी
कसरु दार मा न िमलेन शंकाको सिु वधा ितवादीह ले
पाउने नै देिखँदा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: उि लिखत आधार तथा ठोस सबतु
माणको अभावमा यी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धी महलको १७ (३) नं. बमोिजम जनही ६

मिहना कै द हने ठहर गरेको स री िज ला अदालतको
िमित २०६८।६।३० को फै सला सो हदस म उ टाई िनज
ितवादीह हिबना खातनु , सहनाज खातनु र मो. इ लाम
िमयाँले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याइएको
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।३।५
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी मो. मकवल
ु िमयाँले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा मतृ क “मेरी ीमतीलाई मैले
पटकपटक भ दासमेत धाराबाट पानी याउन अटेर
गरेपिछ मैले लगाएको काम नगन भनी घाँटी िथची लडाई
मारी िदएको हँ” भनी सािबती बयान गरेको र अदालतमा
बयान गदा वारदात समयमा मतृ कको “घाँटीमा समाई
ह याई िदएको र भइु मँ ा लडी मृ यु भएको हो” भनी बयान
गरेको देिखयो साथै पो माटम रपोटमा घाँटी िथचेको
कारण ास ास ब द भई मतृ कको मृ यु भएको भ नेसमेत
देिखयो । साथै बिु झएका फुल महमद िमयाँ, मो. इ लाम िमयाँ
र महािवर यादवसमेतले गरेको बकप मा यी ितवादीलाई
गडाउ गरी बकप गरेको पाइ छ । यी ितवादीले आरोिपत
कसरु गरेको अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम
गरेको बयानलाई पो माटम रपोट र जाहेरवाला एवम्
बिु झएका मािनसह को बकप बाट समेत समथन
भइरहेको अव थामा स री िज ला अदालतबाट िनज
ितवादी मो. मकवल
ु िमयाँलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने ।
ितवादी मो.मकवल
ु िमयाँको मतृ कलाई
मानस मको पूव रसइवी मनसाय नभएको तथा योजनाब
त रकाले मतृ कलाई मारेकोसमेत नदेिखएको, िनज
ितवादीले आ नो प नीलाई धाराबाट पानी याउन भ दा
नमानेकोले त काल रस उठी घाँटी िथची मारेकोमा सािबत
रही आ नो अपराध कवोल गरी याियक ि यालाई
सहयोग पु याएको अव थासमेतलाई िवचार गदा िनज
ितवादी मोहमद मकवल
ु िमयाँलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गदा चक पन देिखँदा िनजलाई वष १२ (बा ) मा
कै द गदा पिन यायको उ े य पूरा हने नै देिखँदा पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजको फै सला साधकको रोहमा सदर भए
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तापिन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज ितवादी मोहमद
मकवल
ु िमयाँलाई वष १२ (बा ) कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०६७-CR-०८४०, बहिववाह, नेपाल सरकार िव.
शारद खड् का
ितवादीले आफूले ोपितबाहेक अ य
कसैसगँ िववाह नगरेको, ोपितसँग िववाह गरेपिछ ऊ
सधै ँ माइती ब ने र अंश माग गन गरेकोले ि यगु ा न.पा.
मा स ब धिव छे द ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको र सोही
रसइवीले मउपर ोपितले बहिववाहको जाहेरी िदएक हँदा
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु दछ भनी अदालतमा
इ कारी बयान गरेको देिख छ । साथै ितवादी शा ता
खड् कको नाममा याद जारी भए पिन सु अदालतमा
हािजर नभई याद गज
ु ारी बसेको देिख छ । यसको साथै
जाहेरवालीले ितवादी शा ता खड् काको नाम, थर वतन र
तीनपु तेलगायत प रचय खल
ु ाई प जाहेरी िदनसके को
पिन देिखँदैन । जाहेरवाली ोपितले आफूले ितवादीह
शारद र शा ताबीच िववाह भएकै हो भनी प समथन हने
गरी कुनै ठोस माण पेस गन नसके कोले िनजले िदएको
जाहेरीकै भरमा मा कसरु कायम गन िम ने नदेिखने ।
हरीमा कागज गन फिण राज खड् का, स रता
खड् का, देवी खड् का र व तिु थित मचु ु काका संजय
ब नेतसमेतले ितवादीले बहिववाह गरेको सनु ेको भरमा
मा थाहा पाएको भनी िववाह भएकै हो भ ने कुनै त ययु
माण पेस गनसके को देिखँदैन । ितवादीका सा ीह
फसबहादरु खड् का र सिद ा खड् कासमेतले ितवादीले
बहिववाह गरेको िवषयमा अनिव रही बकप गरेको
देिख छ । साथै यी ितवादीले आफूले जाहेरवालीउपर
ि यगु ा नगरपािलकामा स ब ध िव छे द मु ा दायर गरेको
भनी अदालतमा बयान गदा खल
ु ाएका र सु फै सलाउपर
पनु रावेदन गदा जाहेरवाली र यी ितवादीउपर अंश
मु ा चली जाहेरवाली ोपितले अंश पाउने गरी फै सला

भइसके को समेत िमिसलबाट देिखन आउँछ । यो कुरा
यी ितवादीले सु फै सलाउपर पनु रावेदन अदालत
राजिवराजमा पनु रावेदन गदासमेत उ लेख गरेको
देिख छ । यसबाट यी जाहेरवाली र ितवादीको बसोबास
सँगसँगै नरहेको र जाहेरवालीले अंश पाउने ठहरी िमित
२०६६।२।३१ मा उदयपरु िज ला अदालतबाट फै सला
भएको भ ने अंश भरपाई िलखत बदर अंश दता मु ा
(२०६३ सालको द.नं. ३१-०६३-००५५५)बाट देिखँदा
यी ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम बहिववाहको
कसरु मा सजाय गन यायोिचत देिखन नआउने ।
अतः यी ितवादी शारदकुमार खड् कालाई
अिभयोग दाबीबमोिजम शा ता खड् कासँग बहिववाह
गरेको भ ने अिभयोगमा सफाइ िदने ठहराएको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०६७।७।९ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िवदरु का ले
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०६८-WO-११११, उ ेषण, ह रबहादरु डाँगी
िव. रिवकुमारी गु ङसमेत
अदालतबाट िखचोला गरेको ठहरी फै सला
भएको सोही घर ज गाको िवषयलाई िलएर यी िनवेदक हाल
घर भ काउने काय रोक पाउन उ ेषणलगायतका आदेश
जारी ग रपाउँ भनी यस अदालतमा वेश गरेको पाइएको
छ । यी िनवेदकले आ नो िनवेदन बेहोरामा भए गरेको
उपयु उि लिखत स पूण त य लक
ु ाई कलिु सत मनसाय
िलई यस अदालतलाई समेत झु याउन खोजेको देिखन
आयो । आफूले कानूनबमोिजम चलन छोड् नु पन ज गालाई
के ही गरी चलन छोड् नु पन कुरालाई रो न सिक छ िक भनी
िनवेदक यस अदालतमा वेश गरेको देिखएकोले िनवेदक
सफा हात िलई अदालत आएको भनी मा न निम ने ।
िनवेदनमा यी िनवेदकले आ नो हकभोगको
िक.नं.३३३ को ज गा र सोमा बनेको घर िवप ीह ले
अित मण गन खोजेकोले रट आदेश जारी ग रपाउँ
भनी माग गरेको पाइएको छ । दाङ् ग देउखरु ी िज ला
अदालत र पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को फै सला
हेदा उ िक.नं. ३३३ को ज गामा यी िनवेदक
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ह रबहादरु डाँगीले यी िवप ीम येका रिवकुमारी
गु ङको दता हकको िक.नं.३३२ म येको ०-०१/२ ज गा घस
ु ाई यापी घर बनाई िखचोला गरेको
देिख छ । आ नो ज गामा यापी घर बनाएको सो ज गामा
यी िनवेदकको कुनै कारको हक रहेको मा न िम दैन ।
य तो अकाको हकको ज गाको िवषयलाई िलएर रट जारी
हन नस ने ।
िनवेदक वा तिवक त य नै लक
ु ाई यस
अदालतमा वेश गरेकोले उि लिखत फै सलाह मा
िखचोला गरेको ठह याएको ज गाभ दा बाहेकको अथात्
बढी ज गामा िवप ीह ले अित मण गरेको रहेछ भ ने पिन
मा न िम दैन । य तो गरे भएको माणसमेत िनवेदकले
िदनसके को छै न । साथै िवप ीह ले पिन आफूह ले
िनवेदकको ज गा अित मण हने कुनै काय नगरेको
नगराएको भनी िलिखत जवाफसमेतबाट देिखएकोले
िनवेदन मागअनस
ु ारको रट आदेश जारी गन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िवप ीह ले िनवेदकको िक.नं.३३३ को ज गामा कुनै
कारले अित मण गन खोजेको नदेिखँदा िनवेदन
मागअनस
ु ारको रट आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०८९६, आयकर
(आ.व.२०५८/०५९), सरु शे धान िव. द नेपाल िडि लरी
ा.िल.
नेपाल िडि लरीले िमित २०६३।४।१५ मा
आ त रक राज व कायालयलाई लेखेको प को करण
२ मा “अ त शु कले कायम गरेको जत को सीमािभ
रहेको तथा उ जत तैयारी सामान उ पादन गदाको
ममा भएको वा तिवक जत भएको हनाले” आयमा
जोड् न निम ने भ नेस म िजिकर िलएको पाइयो । उ
जत अिघ लो आिथक वषमा वीकार ग रसके को जत
होइन भ नेबारेमा प गनसके को देिखएन । यसरी
एउटा उ पादनमा पटकपटक जत को िवषयमा दाबी गन

निम नेसमेत हँदा जत बापतको हने रकमलाई आयमा
समावेश गरेको आ त रक राज वको िनणय बद न पन
तकसङ् गत कारण नदेिखने ।
करदाताले दसै ँ खचबापत बढी रकम खच
लेखेको भनी . १,४६,९०३।५० आयमा समावेश
गरेकोमा राज व यायािधकरणले अ वीकार गदा मूलतः
क पनीको शासिनक बाहेक फे ी कामदारह पिन
हने र सोसमेतको खच देखाएकोलाई ख डन नगरी
आयमा समावेश गरेको िमलेन भ ने उ लेख गरेको
पाइयो । करदाताले आ त रक राज वलाई िदएको
जवाफमा फे ी कामदारह को छु ै खच लेिखएको
भने पिन य ता कमचारीको सं या खल
ु ाएको वा तलबी
भरपाई आिद माण पेस गरेको पाइएन । यस ि थितमा
.१,४६,९०३।५० रकम करदाताको आयमा समावेश
गरेकोलाई अ यथा भ न निम ने ।
घरभाडाको हकमा .८,६४,५००।– खच
क पनीकै कायमा िविधवत् पमा खच भएको देिखएको
भ ने राज व यायािधकरणको फै सलाको हकमा करदाताले
आ त रक राज व िवभागमा िमित ०६३।४।१५ मा िदएको
जवाफमा कसको घर के कुन यव थाको िसलिसलामा
के कित मू यमा भाडामा िलएको भ ने िवषयमा कुनै कुरा
उ लेख गरेको वा सोस ब धी करार स झौता आिद कुनै
माण पेस गरेको देिखँदैन । यस ि थितमा घरभाडाबापत
करक ी गरेको छ भ नेस म आधारमा खच क ी गन िम ने
नदेिखँदा सोतफको राज व यायािधकरणका फै सला
िमलेको नदेिखने ।
ेकेज, किमसन, यापार व न खच, याला,
े ट आउटवाड र गे हाउस खचबापत दाबी गरेका
.३४,९७,०८५।१३ अमा य गरी आयतफ समावेश
गरेको हकमा करदाताले िमित २०६३।४।१५ मा सो
शीषकअ तगतको कुन स दभमा खच भएको हो भ ने कुरा
खल
ु ाएको वा व तिु न माण पेस गरेका देिखँदैन । सामानह
टुटफुट भएको वा नो सान भएकोमा सोको िम हाको लािग
मू य अिभवृि बाट तथा िनयमबमोिजम आ त रक राज व
कायालयबाट िमनाहा माफ गराएको हनु पनमा सो गरेका
देिखँदैन । किमसनको हकमा ाहकलाई िब गदा
िबलमा Trade Discount िदएको भ ने हकमा सो
िदएपिछ पनु ः किमसन भनी दोहरो खच दाबी गन िम ने
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देिखँदैन । यापार व नतफ खचको िबल भरपाई
पेस गनु पनमा सो गरेको देिखँदैन । य तै ि थित
याला, े ट आउटवाड वा गे हाउस खचको हकमा
देिखयो । यापार यवसायमा खच हने भ दैमा वा तिवक
खच मािणत गन िबल भरेपिछ पेस गनबेु गर खचलाई
मा यता िदन िम ने हँदैन । तसथ सोतफको राज व
यायािधकरण काठमाड को िनणयाधार िमलेको नदेिखने ।
अतः उपयु कारणह बाट करदाताले खच
दाबी गरेकोम ये जत , दशखच, घरभाडा, क
े े जको
हकमास म राज व यायािधकरण काठमाड को िमित
२०६७।२।२३ को फै सला निमलेकोले सो हदस म के ही
उ टी हने ठहछ । मािथ उि लिखत उपशीषकह बाहेक
अ य फै सला िमलेकै देिखँदा यसमा नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जयराम े ठ
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CR-०८९७, मू य
अिभवृि कर (आ.व.२०५८/०५९), सरु शे
धान िव. द नेपाल िडि लरी ा.िल.भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-००१०, वैदिे शक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. िजवनकुमार िल बस
ु मेत
िमिसल संल न २०६७।९।१ को बैना कागजको
िमिसल संल न ितिलिप हेदा नरमाया िल बल
ु े िक.नं.
३९० को ४-०-१-० बैना गरी राखेको ज गा चैनसरी राईले
सो ज गाबाट ०-२-२-० ज गा िक ाकाट गरी िलने म जरु
गरेको ३५ िदनिभ ज गा धनी िझकाई चैनसरी राईलाई
उ ज गा पास ग रिदने छु । बैनाबापत एक लाख बिु झिलएँ
भनी बेहोरा उ लेख गरेको देिखयो । यस त यबाट यी
जाहेरवालीह ले ितवादी नरमाया िल वल
ु ाई वैदिे शक
रोजगारमा जानकै लािग रकम बझ
ु ाएको हो भ ने पिु
हनसके को देिखएन । िवदेश जान ई छुक भिनएको
जाहेरवालाले राहदानीसमेत नबनाएको अव थामा िनजले
ितवादीलाई सोही योजनका लािग रकम िदएको हो भ ने
कुरा िव वासलायक देिखन आएन । उि लिखत त य एवम्

माणसमेतको आधारमा वादीले ितवादीह उपरको
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट मािणत गनसके को
नदेिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
यो इजलास सहमत हन नस ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणले वादी नेपाल सरकारको अिभयोग
दाबी पु न नस ने ठह याई गरेको िमित २०७२।११।९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः टेकनाथ गौतम
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-०८९५, वैदेिशक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. िदपक च द
जाहेरवालीको भाइसँग िलएको पैयाँ िदपक
च दले निलई होमबहादरु छ यालले िलएको र पैयाँ
िलने ितवादीम येका होमबहादरु का आफ तले िफता
ग रसके को भ ने जाहेरवालीले नै उ लेख गरेको र
यी यथ ितवादीले समेत आफूले रकम निलई
ितवादी होमबहादरु सँग पीिडतको स पक गराइिदएको
त यस म वीकार गरेबाट िलखतमा यी ितवादीको
नाम उ लेख हँदैमा िनजसमेतले जाहेरवालीको
भाइबाट रकम िलएखाएको त य मािणत भएको मा न
िमलेन । वादी प ले व तिु न माण ारा अदालतलाई यी
ितवादीउपरको आरोप पिु गरी अदालतलाई िव व त
गराउन नसके को अव थामा फौजदारी अपराधमा यी
यथ / ितवादी िदपक च दलाई कसरु दार ठहर गनु
यायोिचत हने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सु
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित २०७२।५।२८
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः टेकनाथ गौतम
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-१०५७, वैदेिशक
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रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. स तोष ख ी
जाहेरवाला रामकृ ण राउतले रकम िफता
पाएकोले उजरु ी िफता पाउँ भनी वैदेिशक रोजगार िवभागमा
िमित २०७१।११।११।२ मा िदएको िनवेदन िमिसल संल न
रहेको पाइ छ । सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िनज जाहेरवालालाई अ.व.११५ नं. को यादमा िझकाउँदा
उ याद िनजले आफै ँ ले बझ
ु ेको देिखए पिन आ नो
जाहेरी तथा िलखतलाई समथन गन यायािधकरणसम
िनज उपि थत भएको देिखएन । जाहेरवालाले एकाितर
आफै ँले याद बझ
ु ेको भए पिन यायािधकरणमा उपि थत
नभएको र अकाितर ितवादीउपरको उजरु ी िफता पाउँ
भनी िनजले वैदेिशक रोजगार िवभागमा िनवेदन िदएको
देिखएको हँदा यी दवु ैबीचको यवहार िमलीसके को
भ ने देिखन आउँछ । जाहेरवालाले ितवादीबाट रकम
पाइसके कोले कारवाही नग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको
आधार माणबाट ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखँदा पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
अतः उपयु आधार र कारणह बाट ितवादी
स तोष ख ीउपरको आ नो अिभयोग मागदाबीलाई
वादीले माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार मािणत
गनसके को नदेिखँदा ितवादी स तोष ख ीले वैदिे शक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु
अपराध गरेकोले ऐजन ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न स दैन । ितवादी स तोष
ख ीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भनी िमित
२०७२।९।१९ मा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-१२६९, वैदिे शक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. गंगा राना
िवदेश जाने भनी रकम िदनेले पासपोट
नबनाउन,ु ितवादीको बयानबमोिजम जस (जाहेरवालीको

ीमान्) लाई पठाउने भनी रकम िलएको हो उसैको नाम
उ लेख गरी कागज नबनी अकाका नाउँमा कागज ब नबु ाट
जाहेरवालीलाई नै वैदेिशक रोजगारमा पठाउन ितवादीले
रकम िलएका हन् भ ने कुरा वादी प बाट शंकारिहत
तवरले मािणत गनसके को अव था िमिसलबाट देिखँदैन ।
यसबाट ितवादीले जाहेरवाली सज
ृ ना कुँवरलाई वैदेिशक
रोजगारमा पठाउने भनी रकम िलएको भ ने अिभयोगप
मागदाबी शंका पद देिखएको भनी वादीको अिभयोग दाबी
नपु ने भनी गरेको सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको
फै सलामा अ यथा भएको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट सु
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट ितवादी गंगा रानाले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई गरेको िमित
२०७२।११।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-१४२५, वैदेिशक
रोजगार, नेपाल सरकार िव. िशवम िभरामथु ुसमेत
व तिु न िलखत माणको अभावमा के वल
जाहेरवालाह ले उ लेख गरेकै कथनको आधारमा
ितवादी िशवम् िभरामथु ुले वीकार गरेको एवम् बक
भौचरबाटै दािखल गरेको भनी सु यायािधकरणले
ठह याएको भ दा बढी िबगो ितवादीले जाहेरवालाह बाट
िलएको भनी अनमु ान गरी िबगो कायम गनु यायोिचत
हने देिखँदैन । अक तफ जाहेरवालाम येका मोहनबहादरु
ब नेतको िमिसल संल न पासपोट हेदा मलेिसयाको िभसा
लागेको तथा अ यागमनबाट थान र वेशा ा िदएको
छापसमेत लागेको देिखँदैन । वैदेिशक रोजगारको ममा
मलेिसयास म पगु ेको र फिकएको भ ने वादी प को
अिभयोग माग दाबी पिु भएको नदेिखँदा वादी नेपाल
सरकारको िजिकरसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
ितवादीलाई रकम बझ
ु ाएबापतको रिसभ वा
कुनै िलखत वादी प ले पेस गनसके को देिखँदैन । यी
ितवादीह को आरोिपत अपराधमा संल नता स ब धमा
जाहेरीमा उि लिखत कथनबाहेक अ य व तिु न
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माण ारा उ कथनलाई पिु गनसके को पाइँदैन । दवु ै
ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा तथा अदालतसम
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । यसरी
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ारा तोिकएको दाबी
मािणत गन अिभभारा वादी प ले शंकारिहत पमा पिु
गन नसके को नदेिखँदा िनज ितवादीह कमला अिधकारी
र िवमला अिधकारीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
िदने गरी भएको सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको
फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट सु
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७३।२।१०
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६९-CR-०८९८, यान मान उ ोग,
नेपाल सरकार िव. अजयकुमार यादवसमेत
वारदात हँदाको अव था, प रि थित वारदातको
समय वारदात भएको थान, वारदात घटाइएको तौरत रका
र वारदातमा योग भएको साधनलाई ि गत गदा ततु
वारदातमा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १५ नं.
बमोिजमको कानूनी यव था आकिषत हने देिख छ ।
तसथ िज ला अदालतले ततु वारदातलाई कुटिपटमा
प रणत गन गरी गरेको फै सलालाई पनु रावेदन अदालतले
सदर गरेको िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहछ । अब, जो जे
बु नपु छ बझ
ु ी िमिसल संल न त य माणह को यथोिचत
िववेचना गरी पनु ः इ साफ गनु भनी ता रखमा रहेका
प ह लाई महो री िज ला अदालतको तारेख तोक
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी महो री िज ला अदालतमा
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृ त: आन दराज प त
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् ।
१०
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CI-०१३४, परमादेश, धनराज भर

िव. वणकुमार लोिनयासमेत
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२)
बमोिजम िनषेधा ा जारी हनका लािग जनु स पि स ब धी
हकमा आघात पन भिनएको हो सो स पि मा िनवेदकको
पूण हक (Absolute Right) अथवा िववादरिहत हक
(Undisputed Right) हनपन ह छ । स पि को आ नो
हक िनिहत रहेको त यपूण एवम् सारभूत माण देखाउन
सके को अव थामा िनषेधा ा जारी ह छ । ऐन ारा याभूत
हकमा आघात पन आशङ् का य गनले सव थम आ नो
हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा (Substantially)
थािपत गनस नु पन ।
यथ िनवेदकले दाबीको िक.नं. ३४५९
को ज गा आ नो हो भनी कुनै ोत देखाउन सके को
देिखँदैन । िनषेधा ाको रोहमा कुनै स पि मा हक वािम व
कायम गन वा गराउन सिकने हँदनै । िनवेदकको कानूनी
हकमा असर परेको नदेिखएकोले माग दाबीबमोिजम
िनषेधा ाको आदेश जारी गनु नपन ।
तसथ िववािदत िक.नं ३४५९ को ज गामा
यथ िवप ीह ले िनमाण काय गन लागेकोले िनमाण
रोिकपाउँ भनी िदएको िनषेधा ाको िनवेदन िनवेदकको
उ ज गामा हक थािपत हन नसके कोले आदेश जारी
ग ररहन परेन, िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट िमित २०७०।९।१६ मा भएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
११
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CI-०७४४, िनषेधा ा, आन दबहादरु
े िव. कै लाश ब ीनाथ भतृ ी सदवत िनजी गठु ीसमेत
िनवेदक वादी र िवप ीह
ितवादी भई
रैकर दता े ता बदर, गठु ी हक कायम मु ा परी मु ा
खारेज हने ठहरी तहतह फै सला भई अि तम भइसके को
देिख छ । अि तम फै सलाबमोिजम सो िक.नं. को ज गामा
यी िनवेदकको हक थािपत भएको देिखँदनै । यसरी
तहतह अदालतबाट भएका फै सला तथा आदेशको
औिच यमा वेश गरी पनु रावेदन सनु ेको ज तो गरी रट
े ािधकारअ तगत माण बु ने, माणको मू याङ् कन
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गन गनु उिचत र रटस ब धी अवधारणाका अनक
ु ु लको
हने देिखँदनै । िनषेधा ा कानून ारा हक थािपत भएको
स पि मा कसैले अित मण गन आशङ् का भएमा सो
रोिकपाउन िदइने उपचार हो । यस िनवेदनबाट हक
बेहकको िछनोफानो नहने ।
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२)
बमोिजम िनषेधा ा जारी हनका लािग जनु स पि स ब धी
हकमा आघात पन भिनएको हो सो स पि मा िनवेदकको
पूण हक (Absolute Right) अथवा िववादरिहत हक
(Undisputed Right) हनपन ह छ । स पि को आ नो
हक िनिहत रहेको त यपूण एवम् सारभूत माण देखाउन
सके को अव थामा िनषेधा ा जारी ह छ । ऐन ारा याभूत
हकमा आघात पन आशङ् का य गनले सव थम आ नो
हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा (Substantially)
थािपत गनस नु पन ।
पनु रावेदकले दाबीको िक.नं.२७ को
ज गा आ नो हो भनी कुनै ोत देखाउन सके को
देिखँदैन । िनषेधा ाको रोहमा कुनै स पि मा हक वािम व
कायम गन वा गराउन सिकने हँदनै । िनवेदकको कानूनी
हकमा असर परेको नदेिखएकोले माग दाबीबमोिजम
िनषेधा ाको आदेश जारी गनु पन देिखँदैन । तसथ
िववािदत िक.नं २७ को ज गामा यथ िवप ीह ले
जोतकमोद गन यवधान गन लागेकोले रोिकपाउँ भनी
िदएको िनषेधा ाको िनवेदन िनवेदकको उ ज गामा
हक थािपत हन नसके कोले आदेश जारी ग ररहन परेन,
िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी त कालीन पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।४।३० मा भएको आदेश
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
१२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CI-१२९२, उ ेषण / परमादेश,
रिवकुमार के शरी िव. गौर नगरपािलकाको कायालय,
गौरसमेत
परमादेश कुनै िनकाय वा अिधकारीले
कानूनबमोिजम गनपन
ु काम नगरेको कारणले कसैको

हकािधकारमा आघात पु न गएमा सो काम ग रिदनु भनी
आदेश ग रपाउन अदालतमा िदइने िनवेदन र सो िनकाय
वा अिधकारीलाई सो काम ग रिदनु भनी अदालतबाट िदइने
उपचारा मक आदेश हो । य तो िनवेदनमा अदालतबाट
हने आदेशले कुनै स पि उपर न त कसैको हक थािपत
ह छ, न त िव थािपत गछ । यसले के वल नाग रकको
थािपत िनिववाद हकािधकार चलनमा कुनै िनकाय वा
अिधकारीले कानूनबमोिजम गनपन
ु काम, कत य नगरेको
अव थामा सो काम ग रिदनु भ ने आदेशस म य तो
िनकाय वा अिधकारीका नाममा जारी हने ।
करार प रपालनाको लािग करार ऐन, २०५६
मा दफा ८६ र ८७ को यव था गरेको र करारको कुनै
प ले सो करारको कृ ितअनस
ु ार गन नहने कुनै काम
कारवाही वा यवहार त काल रो न सोही ऐनको दफा ८७
को उपदफा (२) ले उपयु आदेश िदनस ने यव था
गरेको छ । वैकि पक कानूनी उपचारको बाटो रहँदारहँदै
उ ेषणयु परमादेश जारी गन िमलेन भनी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।८।२४ मा भएको
आदेश कानूनी िु टपूण र ने.का.प. २०६५, अंक १,
िन.नं. ७९१६ मा ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल
देिखँदैन । तसथ िनवेदक र िवप ीह बीच िमित
२०६७।४।१४ को योजना स झौताबाट सृिजत करारीय
हकमा उ ेषण र परमादेशको आदेश जारी गन निमली
खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७१।८।२४ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
१३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७०-CI-१३०१, परमादेश, रामनारायण
सिु तहार शमासमेत िव. महेशकुमार दास
अपराधको सूचनाको पमा ा जाहेरी
दरखा त दता गन इ कार गन िम ने देिखँदैन । हरी
कायालयलाई अपराधको सूचना दता गन चरणमा
नै कुनै सूचना दता गन र कुनै सूचना दता गन नपन
िकिसमको विववेक य अिधकार िदएको मा न
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िम दैन । यसरी ा भएको सूचना दता नगन हो भने कितपय
फौजदारी अपराधह मा अनस
ु धान तहिककातको माग
नै अव हन गई सम फौजदारी याय णाली ितको
जनिव वास नै गु न जाने स भावना रहने ।
पनु रावेदक िवप ी र यथ िनवेदकबीच के कुन
सतमा लेनदेन यवहार भएको हो, साँवा याज बझ
ु ाएको हो
होइन भ ने ज ता ह मा वेश गरी पनु रावेदन सनु ेको
ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत माण बु ने, माणको
मू याङ् कन गन गनु उिचत र रटस ब धी अवधारणाका
अनक
ु ू ल हने नदेिखने ।
तसथ, सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
अनस
ु ूची १ िभ को अपराधको िवषयमा जाहेरी दरखा त
दता गरी कानूनबमोिजम अनस
ु धान तहिककातसमेतको
कारवाही गन कानूनी कत य स बि धत हरी कायालयको
रहेको देिखँदा िनवेदकबाट कानूनबमोिजम रीतपूवकको
जाहेरी दरखा त पन आएमा कानूनबमोिजम दता गरी
कारवाही अगािड बढाउनु भनी िवप ी हरी कायालयको
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।२।२६ मा भएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
१४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी बमकुमार
े , ०६६-WO-००१६, उ ेषण / परमादेश, िवदरु
काक िव. उ ोग िवभाग, ि परु े रसमेत
िनवेदकले आ नो उ पादनको ेडमाक दता
ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदन उ ोग िवभागमा कारवाहीयु
अव थामा रहेको भ ने िनवेदन बेहोराबाटै देिखएको छ ।
पेटे ट, िडजायन र ेडमाक ऐन, २०२२ को दफा २७
मा भएको यव था हेदा उ ोग िवभागले गरेको िनणयउपर
िच नबु ने यि ले ३५ िदनिभ उ च अदालतमा
पनु रावदेन गनस ने देिख छ । िनवेदकले ततु रट
िनवेदनमा उठाएको िवषय उ ोग िवभागको अिधकार
े अ तगतको रहेको र उ ोग िवभागको िनणयउपर उ च
अदालतमा पनु रावेदन िदन सिकने वैकि पक उपचारको
यव था भइरहेको अव थामा वैकि पक उपचारको अभाव
वा वैकि पक उपचार अ या भएको अव थामा मा यस

अदालत असाधारण अिधकार े अ तगत रट िनवेदन
दता गन स नेमा य तो अव था परेको भनी िनवेदकले
पिु गनसके को समेत नदेिखने ।
रट िनवेदनको कारवाहीमा संल न हन पाउँ
भनी िनवेदन िदई कारवाहीमा रहेका पे सीको इंक ७००,
ए डरसन िहलरोड पचज यूयोकको िनवेदन स ब धमा
िवचार गदा सो क पनी नेपालमा दता नै नभएको देिखएको
र उ ोग िवभागले िनणय गन अिधकार े अ तगतको
िवषयव तु भएकोले ततु रट िनवेदनबाट सो स ब धमा
बोली रहनु पन देिखन आएन । तसथ मािथ िववेिचत
आधार र कारणबाट िनवेदकको हक नै सज
ृ ना नभएको
िवषयलाई िलएर दगु ड पाइसेज ए ड फुड ोड टसन
ा.िल.को नाममा दता भएको कुरकुरे ेडमाक बदर गरी
कुरकुरे श दलाई Public Domain ग रपाउँ भ ने ततु
रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन अव था
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल काि क १४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ७
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७२-WO-११६८, उ ेषण / परमादेश,
डा.शोभाराज सवु ेदी िव. लोक सेवा आयोग, के .का.
अनामनगरसमेत
िवधाियकाले एउटै ऐनमा एउटै िवषयमा
सामा य अव थामा सामा य पमा योग हने कानूनी
यव था र खास अव थामा सो सामा य यव थाभ दा
िभ न यव था गरी खास अव था वा प रि थितका
मािनसलाई सामा य अव था वा प रि थितभ दा
फरक यवहार गनस ने कानूनी यव था गन
स दछ । एउटै ऐनमा एउटै िवषयमा सामा य र िवशेष
कानूनी यव था ग रएको भएमा िवशेष यव थाले िनधारण
गरेको पूवसत वा पूवाव था पूरा भएको अव थामा सामा य
कानूनी यव था भावी नभई िवशेष कानूनी यव था
भावी हने ।
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
७(२), २६ का कानूनी यव था र (१) यससँग स बि धत
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िनयमावलीका यव थाले बढुवाको लािग चािहने शैि क
यो यता र यूनतम सेवा अविध तोके को छ । तर दफा
२६(२) ले िवशेष यव था गद सो दफामा लेिखएको कुनै
अव थाको िव मानता भएमा दफा २६(१) को यव था
भावी नभई यही यव था भावी हने उ लेख गरेको छ ।
यसबाट सामा य अव थामा बढुवाको लािग यूनतम सेवा
अविध ३ वष र तोिकएको यूनतम शैि क यो यता आव यक
हनेमा दफा २६(२)ले उ लेख गरेको कुनै अव थामा सो
यनू तम शैि क यो यता आव यक नपन िवधाियकाको
मनसाय रहेको देिख छ । सबै अव थामा अनस
ु ूची ७ मा
उि लिखत यूनतम शैि क यो यता आव यक पन भनी
अथ गन हो भने ऐनको दफा २६(२) को कानूनी यव था
नै िन भावी हने देिख छ । िवधाियकाले ऐनमा समावेश
गरेको कुनैपिन कानूनी यव था योजनहीन पमा
राखेको होला भनी अनमु ान गन निम ने ।
िनवेदक डा. शोभाराम सवु ेदीले िनयमावलीको
अनस
ु ूची उि लिखत स बि धत िवषयको नातको र
तहको उपािध ा गरेको अव था छै न । तर ऐनको दफा
२६(२) को ख ड (ख) र (ग) को दवु ै अव था पूरा गरेको
देिख छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार उि लिखत
कुनै एक अव था पूरा भएमा बढुवाको लािग स भा य
उ मेदवार हन पाउनेमा िनजले दवु ै अव था पूरा गरेको
देिखएकाले िनजलाई िववािदत िव ापन नं. १७५/०७२७३ को सूचनामा कािशत बढुवाको पदमा स भा य
उ मेदवार हनबाट वि चत गनु उि लिखत िवशेष कानूनी
यव थािवपरीत हन जाने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
वा य सेवाका कमचारीह को बढुवाको स ब धमा
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)
र नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को
िनयम ७४(६) ले गरेको िवशेष यव था सो ऐन तथा
िनयमावलीमा ग रएका बढुवास ब धी अ य सामा य
यव थाउपर भावी हने हँदा यी िनवेदकलाई नव तहको
बढुवाको लािग स भािवत उ मेदवार हनबाट वि चत गन
गरी भएको लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।३।१६
को िनणय तथा सो िनणयबमोिजम डा. िस ाथकुमार
ठाकुरलाई बढुवा िनयिु िदने गरी भएका िनणय एवम्
प ाचारलगायतका काम कारवाही उ ेषणको आदेश ारा

बदर हने र यी िनवेदकलाई समेत उ पदमा बढुवाको
िनिम स भा य उ मेदवार बनाई पनु य ग गरी अिधकतम
अङ् कलाई आधार मानी उ पदको बढुवाको स ब धमा
िनणय गरी िनयमानस
ु ार िनयिु िदनु भनी िवप ीको
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ३गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-WO-११६९, उ ेषण /
परमादेश, डा. बाबरु ाजा अमा य िव. लोक सेवा
आयोग, के .का.अनामनगरसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७०-CR-०२३८, जबरज ती करणी, नेपाल
सरकार िव. बलबहादरु सनु ारसमेत
जाहेरवालीको
अदालतसम को
बकप समेतबाट ितवादीह र िनजबीच सहमितमा
होटलमा करणी भएको त य थािपत भएको देिख छ ।
जबरज ती करणी भएको भए क डमको योग हने अव था
आउँदैन । घटना थल मचु ु काबाट योग भएका
क डमको (खोल) थान ४ बरामद भएको देिख छ ।
यसरी ितवादीह उपर लगाइएका स पूण माणह
अदालतबाट परी ण हँदा यथावत् कायम रहन नसक
िठकिवपरीत त य थािपत भएको पाइयो । जसबाट
ितवादीह उपर लगाइएको अिभयोग शंकाको घेरामा
रहन पगु ेको देिखयो । शंकाको सिु वधा अिभयु ले
पाउँछ भ ने फौजदारी यायको िस ा त रहेको छ ।
अनस
ु धानको ममा तयार पा रएका ितवादी िव का
कागजात माणको िव वसनीयतामािथ शंका गनपन
ु
श त आधार भेिटएको छ । य ता शंका पद कागजात
माणको आधारमा जबरज ती करणी ज तो कसरु ठहर
गन फौजदारी यायका मा य िस ा तको िवपरीत हन
जाने ।
ितवादीह ले अदालतसम जाहेरवालीलाई
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जबरज ती करणी गरेको नभई िनजको सहमितले करणी
गरेको हो भनी गरेको बयानलाई वादी वयम्को सा ी
पीिडत ‘घ’ कुमारीले अदालतमा ितवादीह ले आफूलाई
जबरज ती करणी गरेको नभई सहमितले करणी गरेको हो
भनी गरेको बकप तथा मौकामा कागज गन यि ह को
बकप , ितवादीको सा ीको बकप , योग भएको
क डमह बरामद भएका माणह समेतले पिु गरेको
देिखयो । पीिडत भिनएक जाहेरवाली १६ वष उमेर पूरा
ग रसके को भनी िनजको बकप बाट देिखएको र सु
िज ला अदालतले जाहेरवालीको उमेर १६ वष पूरा
भइसके को ठह याएको फै सलाउपर वादीको तफबाट
पनु रावेदन परेको नदेिखएबाट समेत वादी वयम्ले
पिन जाहेरवाली १६ वषको उमेर पूरा भएको त यलाई
वीकारेको देिखन आयो । १६ वष उमेर पूरा भइसके क
जाहेरवालीको सहमितबाट िनज र ितवादीह बीच
करणी िलनु िदनु गरेको देिखन आएबाट ितवादीह ले
जबरज ती करणीको कसरु गरेको भ ने वादीको अिभयोग
दाबी मािणत हनसके को नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माण र
कारणह बाट ितवादीह उपर लगाइएको कसरु
शंकारिहत तवरबाट पिु हन नसके को अव थामा
भावनामा बगेर ितवादीह लाई कसरु दार ठह याउने
गरी भएको सु िज ला अदालतको फै सला िमलेको
देिखएन । ितवादीह मधस
ु दु न भस
ु ाल, बलबहादरु सनु ार
र हीराबहादरु थापालाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोिजम ५ वष र ऐ. ३ क
बमोिजम थप पाँच वष गरी जनही १० वष कै दको सजाय र
सोही महलको १० क नं. बमोिजम ितवादीह बाट जनही
.२,००,०००।– (दईु लाख) का दरले पीिडतालाई
ितपूित भराइिदने ठह याई सु अघाखाँची िज ला
अदालतबाट २०६८।८।१८ मा भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक ितवादीह मधस
ु दु न
भस
ु ाल, बलबहादरु सनु ार र िहराबहादरु थापाले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०६९।५।१२ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: मक
ु ु द आचाय
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।

२
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७१-CR-०५२१, आगो लगाई यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. लालबहादरु िव.क.समेत
ितवादीह ले जाहेरवालाको रमाइलो
मेलाको पसलमा आगो लगाएको भए, सो मेलामा
िदउँसोको समयमा भएको घटनाको उपि थत
यि ह म ये कोही कसैले आगो लगाएको दे नु पनमा
जाहेरवालाबाहेक कोही कसैले िनज ितवादीह ले
नै आगो लगाएका हन् भनी भ न लेखाउन सके को
पाइँदैन । आगोलागी भएको कुरामा िववाद नभए तापिन
यी ितवादीह ले नै जाहेरवालाको उ रमाइलो मेलाको
टलमा आगो लगाएको कुरा जाहेरवालाको जाहेरी र
िनजको बकप बाहेकका िमिसल संल न माणह बाट
पिु भएको नदेिखने ।
अतः आगो लगाउनेको ४ नं.मा उि लिखत
ावधानबमोिजम जाहेरवालाको घरबािहर रहेको
िज सी सामान आगो लगाई नो सानी पु याएको देिखँदा
नो सानी भएको िबगो
१२,००,०००।– (बा
लाख) यी ितवादीह बाट जाहेरवालाले भराई पाउने
र ितवादीह लाई जनही कै द मिहना ६ हने ठह याई
भएको सु दाचला
ु िज ला अदालतको फै सलामा
आगो लगाउनेको ४ नं. को कसरु गरेको ठहर गरी कै द
र ज रवाना गन गरेको हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई ितवादीह अिभषेक भ ने लालबहादरु िव.क.
र जीवनच भ ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट िमित
२०७०।६।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी िव भर साद
े , ०७०-CI-०१५८, छुट ज गा, मरािछदेवी गोसाई िव.
कलमा खातनु
पनु रावेदक मराछीदेवी गोसाईले सो ज गाका
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मोही मेरो ससरु ा बाजे महावीर गोसाई हनभु एकोले
भगल लोहारबाट मेरो नाममा ख रद भई कमाई आएको
हो कलमा खातनु को होइन दता ि या रो का
ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय बारामा उजरु ी गरे
पिन सो ज गा िनज भगल लोहारबाट आफूले िलएको
हो भ ने स ब धमा कुनै माण पु याउन सके को
पाइँदनै । यस अदालतमा िनजले दोहो याई पाउँ भनी
िदएको िनवेदनका साथ उ ज गा भगल लोहारबाट
िमित २०३१।०१।०१ मा आफूले कागज गरी
िलएको भनी कागजको ितिलिपसमेत पेस गरेकोमा
सो ितिलिप हेदा सो कागज मालपोत कायालय
बारामा बसी तयार भएको भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । मालपोत कायालय बारा २०३५ सालमा मा
खडा भएकोमा सो २०३१ सालमा भएको भिनएको
कागजमा मालपोत कायालय बारामा बसी कागज ग रएको
भनी उ लेख भएको बेहोराबाट नै उ कागज स े
साँचो रहेछ भनी भ न सिकने देिखएन । यसै ज गाको
िवषयलाई िलएर यी पनु रावेदक मराछीदेवीले सहदेव
गोसाईउपर िदएको ज गा िखचोला मु ामा सो ज गामा िनज
मराछीदेवीको दाबीअनस
ु ार िखचोला मेटाई हक कायम
हने गरी बारा िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।२४
मा फै सला भएको भए पिन सो फै सला बदर ग रपाउँ
भनी कलमा खातनु वादी र यी मराछीदेवी गोसाईसमेत
ितवादी भई चलेको फै सला बदर मु ामा उ फै सला
बदर हने ठहरी िमित २०७०।०३।११ मा फै सला भई
अि तम पमा रहेको देिख छ । यसबाट पिन उ ज गामा
यी पनु रावेदकको हक थािपत भएको भनी भ न िम ने
नदेिखँदा बारा िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।२४
को फै सलाबाट मेरो हक कायम भएको भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अदालतमा मु ाह परी अि तम िनणय
भइरहेको ि थितमा पिछ परेको मु ाबाट यो मु ा मु तबी
रा नु यायोिचत देिखँदैन । पिछ दता भएका मु ामा
ठहरेबमोिजम हने नै ह छ । हालस म देिखएका सबदु
माणबाट यो मु ाको िन पण ग रनपु न देिख छ । अतः
िववािदत ज गामा यी पनु रावेदकको हकभोग देिखने कुनै
आधार माण रहे भएको नदेिखएको अव थामा सु
िनणय सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला बदर

हनपु दछ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार माणबाट बारा
िज ला, इनवािसरा गा.िव.स. वडा नं.८ को िक.नं.११२
ज.िव.१-१४-० को ज गालाई यथ वादी कलमा
खातनु को नाममा दताको िसफा रस गन गरी मालपोत
कायालय बाराबाट िमित २०६७।११।२३ मा भएको
िनणय सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०६८।०७।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७४ साल असोज २४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७३-CI-०८२७, अंशसिहत स ब ध िव छे द,
आशा थापा िव. बस तबहादरु थापा
सु अदालतमा मु ा कारवाहीको ममा नै िनज
यथ / ितवादीले आफू ४ अंिशयार भएको अंशको
फाँटवारीमा उ लेख गरी िमित २०७०।०८।१२ मा रता
खितवडासँग िववाह गरेको िववाह दता माण प र िनज
का छी ीमतीबाट िमित २०७१।०६।०३ मा छोरा रवस
थापाको ज म भएको भ ने ज मदताको माणप समेत
पेस गरेको देिखएको छ । सो फाँटवारी िनज वादीलाई
देखाई सनु ाई िनजले सिु नपाएँ िच नबझ
ु े यादिभ
उजरु गनछु भनी सिहछापसमेत ग रिदएको देिख छ ।
तर िनजले सो फाँटवारीउपर कुनै उजरु ी िदनसके को
पाइँदैन । िनजले सा ीह को बकप र फाँटवारीमा
ितवादीले ४ अंिशयार उ लेख गरी पेस गरेको िववाह
दताको माण प र ज मदताको माणप लाई अ यथा भनी
ख डन गन नसके को अव थामा िनजले ४ जना अंिशयार
रहेको त यलाई वीकार गरेको नै मा नपु छ । यसरी एक
पटक वीकार ग रसके को त यलाई यी पनु रावेदक / वादीले
होइन भनी िजिकर गन िवब धनको िस ा तले िम ने
देिखँदैन । यसबाट ततु मु ाको िफराद पनभु दा अगािड
नै ितवादी वस तबहादरु थापाले रता खितवडासँग अक
िववाह ग रसके को र मु ा चिलरहेकै अव थामा िनजह बाट
छोराको समेत ज म भई िनजह ४ जना अंिशयारह रहे
भएको पिु ट हन आउने ।
कसैलाई अंश हकबाट कुनै कारणले वि चत गन
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िम ने देिखँदैन । यसैले िज ला अदालत िनयमावलीको
िनयम ७८ख मा अंशब डाको फै सला काया वयनका
ममा पिन अंिशयार र ब डा गनु पन स पि घटबढ
भएको स ब धमा दाबी गन पाइने र सोअनस
ु ार घटबढ
भएको देिखएमा सोही िमिसलबाट अंिशयार सं या र
ब डा ला ने स पि यिकन गरी अंशब डा ग रिदनु पन
भ ने यव था ग रएको छ । यस यव थाबाट अंिशयार
घटबढ भएको कुरा अंशब डाको फै सला काया वयनका
मस ममा हे रने घटबढ भएको देिखएमा सोही घटबढ
भएअनस
ु ार अंशब डा गनु पन ट हन जाने ।
िमित २०७०।०८।१२ मा नै का छी ीमती रता
खितवडासँग िववाह गरी िनजबाट िमित २०७१।०६।०३
मा छोरा रवसको ज म भएको त य थािपत भइसके को
अव थामा का छी ीमती र िनजबाट ज मेको स तान
आ नो अंिशयार हन नस ने हँदा स पूण स पि लाई ४
भाग लगाउन िम दैन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकँ दैन । पनु रावेदन अदालतबाट स पूण स पि लाई
४ भाग लगाई सो ४ भागको १ भाग मा यी पनु रावेदक
वादीले अंश पाउने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
पनु रावेदक / वादी आशा थापा र यथ / ितवादी
वस तबहादरु थापाबीच स ब ध िव छे द हने र िनजह
२ जना मा अंिशयार ठह याई सु दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतबाट िमित २०७२।०५।०६ मा भएको फै सला
के ही उ टी गरी स ब ध िव छे द हने ठह याएको हदस ममा
सु फै सला सदर हने र २ जना मा अंिशयार ठह याएको
हदस ममा निमलेको ठह याई िनज वादी ितवादीसिहत
४ जना अंिशयार कायम गरी वादीले तायदाती फाँटवारीमा
पेस गरेको स पि म ये ४ भागको १ भाग स पि यी
पनु रावेदक / वादी आशा थापाले अंशभाग पाउने गरी
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०७३।०२।३१
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CR-१४३७, सवारी यान, नेपाल

सरकार िव. िव ास भ ने धनबहादरु थापा
यथ ितवादी िव वास भ ने धनबहादरु
थापासँग ठूला सवारी साधन चलाउने सवारी चालक
अनमु ितप नभई सो सवारी साधन चलाउने िनि चत ान र
सीपबेगर नै ना.२ख ३०८३ नं. को क चलाएर राजमागमा
लैजाँदा दघु टना हनस छ भ ने कुरालाई हे का नराखी
सामान लोड गरेको भारी सवारी साधन चलाएर राजमागमा
लैजान,ु २६ िफट चौडा सडकमा मतृ कलाई जोगाउन स ने
अव था हँदाहँदै आफूअगािड सोही िदसाबाट गइरहेको
साइकल या ी रजा धिु नयालाई पछािडबाट ठ कर िदएको
र ठ कर लागेपिछ टाउको, हातलगायतका अङ् गमा िकची
त िव त अव थामा ग भीर घाइते भएको अव थामा
िनजलाई उपचार गन लैजानक
ु ो स ा क चलाएर भागी
गएको अव थामा हरीले ाउ गरेको भ ने घटना थल
कृित मचु ु का, हरी ितवेदन, जाहेरी दरखा त र
िनज ितवादीको मौकाको बयानसमेतबाट देिख छ । यस
अव थामा िनज यथ ितवादी िव वास भ ने धनबहादरु
थापालाई सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१(२) र १६१(४) बमोिजम सजाय गनपनमा
ु
भारी सवारी चालक अनमु ित प नभई सानो सवारी साधन
चलाउने अनमु ित प मा रहेकोमा यसलाई सवारी चालक
अनमु ित प रहेको मानी सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम मा सजाय गन
गरी सु प देही िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०६९।०२।२५ को फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण, माण र
िस ा तका आधारमा यथ ितवादी िव वास भ ने
धनबहादरु थापाले आफू ना.२ख ३०८३ नं. को कको
हे पर रहेको र आफूसँग साना सवारी चलाउने सवारी
चालक अनमु ितप मा रहेकोमा िनजले भारी सवारी
चलाउने सवारी चालक अनमु ित प ा त नगरी सहरको
िभडभाड हने े मा ना.२ ख ३०८३ नं. को भारी सवारी
साधन क लापरवाहीपूवक चलाएको कारणबाट नै ततु
मु ाको दघु टना भएको देिखएकाले िनज ितवादी िव वास
भ ने धनबहादरु थापालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु नमा ितवादी िव वास भ ने धनबहादरु थापालाई
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
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१६१(३) बमोिजम पाँच मिहना कै द र .२,०००।ज रवाना मा हने ठह याई भएको सु प देही िज ला
अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०६९।०२।२५ को फै सला के ही उ टी
भई िनज ितवादी िव वास भ ने धनबहादरु थापालाई
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) अनस
ु ार २(दईु ) वष कै द र ऐ.को दफा १६१(४)
अनस
ु ार थप .२,०००।- (दईु हजार) ज रवानासमेत
हने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
इित संवत् २०७४ साल काि क ७ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७१-CR-१५७८, लागु औषध खैरो हेरोइन,
सागर राई िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी र सह ितवादीह को
अनस
ु धानको बयानबाट पिन लागु औषध बरामद भएको
त यलाई वीकार नै ग रएको पाइ छ । यी पनु रावेदक
ितवादीले अदालतमा बयान गदा के बरामद भयो थाहा
भएन भने तापिन प पमा बरामद भएको होइन भनी
भ नसके को पाइँदैन । यसबाट सह ितवादी सिबन िगरीको
आफूबाट लागु औषध बरामद नै नभएको भनी अदालतमा
ग रिदएको बयानलाई स य हो भनी मा न सिकँ दैन ।
उि लिखत िमिसल संल न कागज माणह बाट यी
पनु रावेदक सागर राईले अक ितवादी सिबन राईको
मोटरसाइकल चलाई िनज सिबन िगरी पछािड बसी
आइरहेको अव थामा िचतवन िज ला जगतपरु गा.िव.स.
वडा नं.१ परानपरु को क ची सडकमा मोटरसाइकलको
पछािड बसी रहेका सिबन राईबाट ३५ ाम लागु औषध
बरामद भएको त य पिु ट हन आउने ।
पनु रावेदक सागर राईबाट उ लागु औषध
बरामद नभएको भए पिन िनजले आ नै मौकाको
बयानमा आफूह लागु औषध िलन गएको र फकदा
आफूसँगै रहेको सिबन िगरीबाट बाटोमा लागु औषध
बरामद भएको भ ने त यलाई वीकारी बयान ग रिदएको
पाइ छ । सह ितवादीह ले पिन िनजको समेत उ लागु
औषध ओसारपसारमा संल नता रहेको भनी मौकामा
लेखाइिदएको पाइ छ । उ कायमा िनजको संल नता

रहेको भ ने त य िनजले अक ितवादी सिबन िगरीको
मोटरसाइकल चलाएर िनज सिबन िगरीलाई पछािड राखेर
याउनु तथा िनजसँगै मोटरसाइकलमा आएका सिबन
िगरीको साथबाट नै लागु औषध बरामद भएको देिखने
व तगु त माणबाट समेत पिु ट हन आउँछ । यसबाट यी
पनु रावेदक सागर राईको कसरु मा आ नो कुनै संल नता
नरहेको हँदा सफाइ पाउनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
सागर राईको साथबाट नै उ लागु औषध
बरामद भएको देिखँदैन । अिभयोग दाबीबमोिजम िनजले
लागु औषध (िनय ण ऐन), २०३३ को दफा ४ को ख ड
(घ) र (च) ारा िनषेिधत कसरु मसः लागु औषधको
िब िवतरण गन र लागु औषधको ख रद गन, स चय गन,
रा ने वा ओसारपसार गन काय गरेको देिखने कुनै व तुगत
माण वादी प ले पु याउन सके को पाइँदनै । िनजले
आफूले नै सेवन तथा िब गन लागु औषध ख रद गरेको
हो भनेर आ नो अनस
ु धानको बयानमा उ लेख नगरी
ितवादीम येका सिबन िगरी र िवनोद गु ङले आफूह को
लािग स पक ग रिदनपु यो भनी भनेकोले आफूले सोको
कारोबार गन के शव रमालसँग स पक गराइिदएको र
िलनको लािग साथ गएको भ नेस म उ लेख गरेको पाइएको
छ । अ य सह ितवादीह ले पिन यी सागर राईले नै आ नै
लािग ख रद गरेको भनी भ नसके को पाइँदैन । िनज सिबन
िगरी र िवनोद गु ङको अनस
ु धानको बयानबाट पिन यी
पनु रावेदकले आ नो लािग नभई िनजह को लािग मा
स पक गरी यव था िमलाइिदएको र ख रद गन सिबन
िगरीसँग गइिदएको भ ने मा खु न आएको पाइने ।
ितवादीम येका सिबन िगरीले आफूसँग
पूरा पैसा नभएकोले जमानी रा न यी सागर राईलाई
लगेको भनी लेखाइिदएका छन् । यसरी पनु रावेदक
ितवादीकोसँग साथबाट लागु औषध खैरो िहरोइन बरामद
भएको नदेिखएको, िनजले िब गरेको आ नै लािग मगाई
ख रद गरेको, स चय र ओसारपसार गरेको भ ने कुरा
किहँकतैबाट खु न नसके को अव थामा के बल शंकाका
भरमा िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भनी
भ न निम ने ।
पनु रावेदक सागर राईले ितवादीह सिबन
िगरी र िवनोद गु ङको लािग उ लागु औषध याइिदन
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ितवादीम येका के शव रमालसँग स पक गराइिदएको
देिखन आउँछ । िनज के शव रमाल लागु औषध याई
यी पनु रावेदकको घरमा आएको, िनजले सोको लािग
ितवादी सिबन िगरी र िवनोद गु ङलाई समेत आ नो
घरमा बोलाएको, घरमा कुरा निमलेपिछ के शव रमाल
फक गएको, दो ो िदन पनु ः फोन गरी बोलाउँदा सिबन
िगरी र यी पनु रावेदक साथै एउटै मोटरसाइकलमा गई
आधा पैसाको लािग यी पनु रावेदक नै जमानी बसी िदई
सो लागु औषध याएको भ ने वयम् यी पनु रावेदकको
र सह ितवादीह को बयानसमेतबाट खु न आएको छ ।
यसबाट यी पनु रावेदक ितवादीले आफै ँ ले िकनी आ नै
लािग िब िवतरण, ओसारपसार तथा स चय गन वयम्
आफै ँले बोक याएको वा अ लाई बोकाई याएको
नदेिखएपिन उ लागु औषध ख रद िब गन कायका
लािग िनजले स पक िमलाई ख रद िब गन कायको लािग
आव यक यव था अथात् प रप च िमलाई िदई य तो
काय गन सहयोग गरेको भने देिखन आउने ।
कसरु ज य काय गन प रप च िमलाइिदने,
य तो काय गन कुनै िकिसमले दु साहन गन, उ साउने
वा कसरु ज य कायका लािग कुनै िकिसमले सहयोग गन
ज ता कायह पूण अपराध नभएपिन य ता कायबाट नै
अपराध हने वातावरण ब ने हनाले य ता कायलाई पिन
हा ो कानूनले िनषेध गरी सजायको यव था गरेको पाइ छ ।
य ता कायह लाई स बि धत कसरु स ब धी कानूनह मा
मितयारका पमा प रभािषत गरी सजायको यव था गरेको
पाइने ।
पनु रावेदक ितवादीले लागु औषध ख रद
िब गन कायको आव यक यव था तथा प रप च
िमलाइिदएको र लागु औषध ख रद िब गरी सोको
ओसारपसार गन सहयोगसमेत ग रिदएको देिखएकोले यी
पनु रावेदकले उ लागु औषध कसरु को मितयार भई काम
गरेको पिु ट हन जाने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
पनु रावेदक ितवादी सागर राईलाई लागु औषध (खैरो
िहरोइन) कसरु को मितयारका पमा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनस
ु ार ५ वष
कै द र . ३७,५००।- ज रवाना हने ठह याई सु
िचतवन िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२९ मा

भएको फै सला के ही उ टी हने ठह याई यी पनु रावेदक
ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार सजाय गन गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।११।२६ मा
भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
भई िनज पनु रावेदक ितवादी सागर राईलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७अनस
ु ार ५ (पाँच)
वष कै द र . ३७,५००।- (सतीस हजार पाँच सय मा )
ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CI-१८४५, अपतु ाली हक
कायम दता, गजे चौधरीसमेत िव. ललनीय थ नी
दख
ु ा चौधरी अ य अंिशयारह सँग २० वष
पिहले यवहार माणबाट अलग भएको भ ने भनाई
रहेको र दख
ु ा चौधरीक ीमती तथा चार वटी छोरीसिहतको
प रवार रहेकोमा उ प रवार यी ितवादीह सँग
एकासगोलमै रहेको भ ने ितवादीह को भनाई
िव वसनीय देिखँदनै । दख
ु ा चौधरी यी ितवादीह सँग
सगोलमा नरहेको अव थामा िनजको हक खाने हकदार
यी वादी ललिनया थ नीबाहेक अ कोही रहे भएको
देिखँदैन । यी वादी ललिनया थ नी नभएको वा दख
ु ा
चौधरीको हक खाने हकदार कोही नभएको अव थामा मा
िनजको अपतु ाली यी ितवादीह ले खान पाउने हो । दख
ु ा
चौधरी हकदार छोरी हँदाहँदै िनजको अपतु ालीको स पि
ितवादीह ले आफूह बीच अंश मु ा गरेर सो मु ामा
िमलाप गरी दा.खा.नामसारी गरी िलन पाउने अव था
नदेिखने ।
िज ला बारा गा.िव.स. िसहोवा वडा नं.१
िक.नं.१६ गा.को ज.िव.०-०-१०, ऐ.ऐ. वडा नं.४
िक.नं.१२ को ज.िव.०-३-१० र ऐ.ऐ. िक.नं.१५५ को
०-१२-० ज गाह यी वादी ललिनया थ नीका बाबु दख
ु ा
चौधरीको नाममा दता रहेकोमा त य ितवादीह ले समेत
वीकारै गरेको देिख छ । आ ना काका हजरु बाबक
ु ो नामको
ज गामा िनजको अपतु ाली हक खाने िववािहता छोरीको
अि त व छ भ ने वीकादा वीकाद पिन ितवादीह ले
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उ ज गाह आ ना नाममा नामसारी दता गराउने उ े य
राखी एकाले िमित २०७०।१०।२७ मा अंश दता मु ा
दायर गन र अकाले भोिलप टै ितउ र िफराई सोही िदन
अथात् िमित २०७०।१०।२८ गते नै वादी दाबीका ज गा
दख
ु ा चौधरीको नामबाट सोझै िमलाप मा समावेश गरी यी
पनु रावेदक ितवादीह का बीच अंश मु ा गरी िनजको
ज गा यी ितवादीह ले िलनिु दनु गरेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह को हकै नभएको वा हक
नपु ने उ स पि आपसमा वादी ितवादी बनी अंश मु ा
गरी िमलाप समेत गरी िलनिु दनु गरेको िमलाप ले कानूनी
मा यता र वैधािनकता पाउने अव था देिखँदैन । य तो
गैर कानूनी िमलाप बमोिजमको दा.खा.नामसारीले समेतले
कानूनी मा यता पाउन नस ने हँदा सु फै सला उ टी
गरी वादीका बाबु दख
ु ा चौधरीका नाममा भएको ज गामा
वादीको अपतु ाली हक कायम भई िनज वादीका नाममा
दतासमेत हने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
भएको फै सलालाई अ यथा मा नु पन नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट दख
ु ा
चौधरीको अपतु ाली हक खाने छोरी हँदाहँदै हकै नभएका
यी पनु रावेदक ितवादीह का बीच अंश मु ा गरी िनज
दख
ु ा चौधरीका नामका ज गा िलनु िदनु गरेको िमलाप ले
कानूनी मा यता र वैधािनकता पाउने अव था नभएकाले
सु फै सला उ टी गरी वादीका बाबु दख
ु ा चौधरीका
नाममा भएको ज गामा वादीको अपतु ाली हक कायम
भई िनज वादीका नाममा दतासमेत हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७२।०३।१३
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज ३ शभु म्
§ यसै लगाउको ०७२-CI-१८४४, िमलाप
दा.खा.दता बदर, गजे चौधरीसमेत िव.
ललनीया थ नी भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७२-CI-०७८३, िनषेधा ा / परमादेश,

सरु े मान िवजु छे िव. भ परु िज ला अदालतसमेत
भ परु िज ला अदालतको िमित २०७०।१२।७
र पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।९।९ को
आदेशअनस
ु ार प ाउ परी थुनामा ब नु पन पनु रावेिदकाको
िमित २०७३।१।४ मा मृ यु भएको भ ने कुरा िमिसल
संल न मृ यु दता माणप बाट देिखयो । यसरी थनु ामा
ब नपु न पनु रावेिदकाको मृ यु भइसके को अव थामा
िनजलाई थनु ामा रा ने आशंकाको िव मानता नरहेको
देिखँदा भ परु िज ला अदालतको िमित २०७०।१२।७
को आदेशअनस
ु ार िमित २०७०।१२।९ मा जारी भएको
प ाउ पज
ु कानूनअनु प भएको हँदा िनषेधा ाको
आदेश जारी पाउँ भ ने िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी
भएको िमित २०७१।९।९ को आदेशको त यगत र
कानूनी मा वेश गरी िन पण गनको
ु कुनै औिच य
देिखएन । तसथ पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।९।९ को िनषेधा ाको िनवेदन खारेज गरेको
हदस मको आदेश फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क यटु रः मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् ।
७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७०-CI-०२५१, छुट ज गा दता नामसारी, उषा
िव (राणा) िव. शङ् कर भ राईसमेत
ितनैप बाट आधार कारणसिहत एउटै ज गाको
िवषयमा दाबी भएको अव थामा सव थम माण बझ
ु ी
हक बेहक छुट्याउनपु न ह छ । सबतु माण बझ
ु ी
सोको मू याङ् कनका आधारमा हक बेहक छुट्याउने
कायस बि धत मालपोत कायालयले गनस ने गरी
कानूनले मालपोत कायालयलाई अिधकार िदएको
पाइँदैन । मालपोत कायालय े ता रा ने तथा े ता
अ ाविधक गन कायालय भएकोले यसले कसैको नाममा
िनिववाद दता हने देिखएको अव थामा मा दता गरी
सोको े ता रा न स ने ह छ । हक बेहकको न खडा
भएको अव थामा दाबी गन सबै प को माण बझ
ु ी माण
मू याङ् कनका आधारमा कसको हक पु ने र कसको
हक नपु ने भनी िनणयमा पु नपु न ह छ । य तो अिधकार
अदालतलाई मा रहेभएको पाइ छ । यसैले ततु
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िववािदत ज गाका स ब धमा तीन प ले छु ाछु ै दाबी
गरेकोले सो ज गाको हक बेहकमा िनणय गरेर मा दता
ि या अगािड बढाउनपु न ।
हकबेहक स ब धमा न खडा भएको अव थामा
हक बेहकमा कुनै िनणय भई नसके को अव थामा उ ज गा
दाबी गनम येका शङ् कर भ राई, कुमार भ राई र उ व
भ राईको नाममा दता हने गरी मालपोत कायालयबाट
भएको िनणयमा अिधकार े ा मक िु ट भएको देिखएकोले
मालपोत कायालय चाविहलको िनणय बदर गरी काठमाड
िज ला अदालतबाट हक कायम गराई याउनु भनी
सनु ाइिदने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेको नै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िववािदत
िक.नं.४९ को ज गा िनवेदकम येका शङ् कर भ राई,
कुमार भ राई र उ व भ राईको नाममा संयु दता हने
गरी मालपोत कायालय चाविहल काठमाड बाट िमित
२०६८।१२।२९ मा भएको िनणय बदर गरी काठमाड
िज ला अदालतबाट हक कायम गराई याउनु भनी
प ह लाई सनु ाइिदने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६९।१२।२६ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक उषा िव ट राणाको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल साउन १९ गते रोज ५ शभु म् ।
८
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७१-CR-०७१४, मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, शाहजहाँ मस
ु लमान िव. नेपाल सरकार
वे यागमन गन के टाह समेत बोलाई कोठामा
राखेबाट िबमलालाई वे यावृितमा लगाउन ललाई फकाई
याएको ट भए पिन िबमलाले ितकार गरी िनजबािहर
िन के का कारण िनज वे याविृ मा भने लािगसके को
देिखँदैन अथात् यी पनु रावेदक ितवादीले पीिडत िबमला
खनाललाई वे याविृ मा लगाइसके को भ ने देिखन
आउँदैन । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) मा वे यावृि मा
लगाउने वा शोषण गन उ े यले म जरु ीिवना नेपालको

एक ठाउँबाट अक ठाउँमा लैजानेसमेतका कायलाई
मानव ओसारपसारको कसरु मािनने यव था गरेको
छ । यी पनु रावेदक ितवादीले िबमला खनाललाई ललाई
फकाई वा िविभ न आ वासन तथा लोभनमा पा र एक
ठाउँबाट अ य लगी यहाँ वे याविृ का लािग के टाह
समेत पठाउने गरेको काय यस कानूनी यव थाअनस
ु ार
वे यावृि मा लगाउने उ े यले ग रएको भई मानव
ओसारपसारको कसरु ज य कायिभ पन आउने ।
पनु रावेदक वयम्ले अनस
ु धानको बयानमा
ललाई फकाई याएको र होटलमा राखी के टाह
बोलाई आफू कोठाबािहर गएको वीकार गरी बयान
ग रिदएको पाइ छ । िनजको सो बयान बेहोरा पीिडत
िबमला खनालको अनस
ु धानको कागज, बयान बेहोरा
तथा अदालतको बयान, जाहेरी दरखा तको बेहोरा
र मौकामा बिु झएका यि ह को भनाईलगायतका
कागज माणह बाट समेत समिथत हन आएको छ ।
िनजले अदालतमा गरेको इ कारी बयान किहँकतैबाट
समिथत हनसके को देिखँदैन । साथै होटल स चालकको
अदालतको बकप बाट ितवादीम येका पु प रानाले उ
४ गतेको िदन मािनस ब न आउँछन् भनी होटेल बक
ु गराई
राखेको भ ने खु न आएबाट यी पनु रावेदक ितवादीको र
अ य ितवादीह को सो कायमा िमलोमतो रहेको देिखन
आउँछ र यी पनु रावेदकले सफा मनले पीिडतलाई याई
उ होटेलमा राखेको हो भनी भ न सिकने अव था
देिखँदैन । य तो अव थामा पनु रावेदकले सफाइ पाउनु
पदछ भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
िमिसल संल न माणह हेदा ितवादीले
वे याविृ मा लगाउने उ े यले ललाई फकाई एक ठाउँबाट
अक ठाउँमा लगेको देिखन आए पिन पीिडत िबमला
खनालसँग यौनस पक गन गराउने काय भइसके को
भने पिु ट हन आउँदैन । पीिडत वयम्ले अनस
ु धानमा
आफूसँग अनिु चत ि याकलाप गन खो दा आफूबािहर
िन क हरीलाई खबर गरेको भनी लेखाइिदएको
पाइ छ । यी पनु रावेदककले पिन सोही कुरा समथन हने गरी
अनस
ु धानमा लेखाइिदएको देिख छ । पीिडतको शारी रक
जाँच ितवेदनमा पिन यौन स पक गरेको देिखने कुनै
कुराह रहे भएको पाइँदनै । यसरी यौनस पक नभइसके को
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अव थामा वे यावृि मा लगाएको मानी सोलाई ऐ. ऐनको
दफा ४ (१)(ख) अनस
ु ार मानव बेचिबखन गरेको कसरु मा न
सिकँ दैन । वे याविृ मा लगाउने उ े यले नेपालिभ कै
एक ठाउँबाट अक ठाउँस ममा याउने कायस म गरेको
देिखन आएकोमा यी पनु रावेदक ितवादीले ऐ. ऐनको दफा
४(२)(ख) अनस
ु ारको मानव ओसारपसारको कसरु मा
गरेको देिखन आयो । यसरी नेपालिभ को एक ठाउँबाट
अक ठाउँमा वे याविृ मा लगाउने उ े यले लगी मानव
ओसारपसारको कसरु मा गरेको अव थामा ऐ.ऐनको दफा
१५(१)(ङ)(२) अनस
ु ार दश वष कै द र पचास हजारदेिख
एक लाखस म ज रवाना हने कानूनी यव थाअनस
ु ार यी
पनु रावेदक ितवादीलाई १० वष कै द र .५००००।ज रवाना हनपु न र ितवादीबाट पीिडतले ऐ.ऐनको दफा
१७ नं. अनस
ु ार .५०,०००।- ितपूित भराई पाउने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
ितवादी शाहजहाँ मस
ु लमानलाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१)
(ख) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १५(१)(ख)अनस
ु ार
१३ (ते ) वष कै द र .७५,०००।- (पचह र हजार)
ज रवाना हने र पीिडत िबमला खनालले ितवादी
शाहजहाँ मस
ु लमानबाट .१,००,०००।- (एक लाख
पयाँ) ितपूितबापत भराई िलन पाउने ठह याई सु
किपलव तु िज ला अदालतबाट िमित २०७०/०२/१३
मा भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७१/०५/३० मा भएको फै सला के ही
उ टी भई यी पनु रावेदक ितवादीलाई ऐ.ऐनको दफा
४(२)(ख) अनस
ु ारको मानव ओसारपसारको कसरु मा
ऐ.ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२)अनस
ु ार १० (दश) वष कै द
र .५०,०००।- (पचास हजार) मा ज रवाना हने र यी
ितवादीबाट पीिडत िबमला खनालले .५०,०००।(पचास हजार) मा ितपूित भराई पाउने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७०-CI-१२६२, उ ेषण / परमादेश,
बलबहादरु िव िव. भूिम सधु ार तथा यव था म ालय,

िसंहदरबारसमेत
िववािदत ज गाका स ब धमा सव च
अदालतबाट समेत वादी दाबी पु न नस ने ठहरी भएको
फै सला सदर हने ठहरी फै सला भई सो फै सला अि तम
भइरहेको अव थामा पनु सोही ज गाको िवषयलाई िलएर
रट जारी गन िम ने नदेिखने । यो फै सला अि तमताको
िस ा तको ितकूल हन जाने ।
स म याियक िनकायबाट फै सला भई अि तम
भइरहेको अव थामा पनु ः सोही िवषयलाई िलएर अदालत
वेश गनु र अदालतले पिन य तो िवषयलाई बार बार
िन पण गद जाने हो भने पिहले भएको फै सलाको कुनै
अथ रहँदैन । यसले याियक िनकायको आिधका रकताको
िवषयमा पिन न िच खडा हन जाने ।
िफराद प भ नाले एक पटक मु ा परी िववादको
िन पण भइसके को िवषयव तल
ु ाई िलएर पनु ः िफराद,
उजरु ी वा रट वा अ य कुनै मा यमबाट अदालत वेश गन
निम ने भ ने अथ ह छ । तसथ ततु िववादका पमा
पनु रावेदक / िनवेदकले उठाएको िवषयव तक
ु ा स ब धमा
पिहला यस अदालतबाट समेत फै सला भई यस ज गालाई
ऐलानी सावजिनक भनी यी पनु रावेदक वादीको दाबी पु न
नस ने ठह याई फै सला भई अि तम अव थामा रहे भएको
देिखएकोले पनु ः रटमाफत पनु रावेदन अदालतमा वेश
गरी पनु रावेदन अदालतको िनणयउपर यस अदालतमा
पनु रावेदन गरेको िमलेको देिखन आउँदैन । रट खारेज हने
ठहरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको आदेश िमलेकै देिखन
आउने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार कारणह बाट
यसमा पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार उ ेषणयु परमादेशको
आदेश जारी हने अव थाको िव मानता नहँदा िनवेदन
खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७०/१२/१२ मा भएको आदेश िमलेकै देिखएकोले
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभु म् ।
१०
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना धान
म ल, ०७३-CI-०१६४, उ ेषण / परमादेश, जनक
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ब नेत िव. ह रकुमार े समेत
पनु रावेदकले कजा रकमको कुनै सीमा नतोक
िधतो सरु ण िदएको र स पूण कजा रकमका लािग नै
यि गत जमानीसमेत लेखी िदनभु एकोले उ स पूण
कजा रकमको साँवा याज ितन बझ
ु ाउने दािय वबाट
िनजलाई पूण वा आंिशक छुट िदने अव था रहँदैन । य तै
यी पनु रावेदकले उ तेज िवनायक क पनीको स चालक
पद छोडी सेयर अ य यि लाई हक ह ता तरण गरेको
भने तापिन सो गदा माछापु े बकबाट पूव वीकृित
िलएको वा िधतो सरु ण वा यि गत जमानीबाट उ मिु
पाउने गरी अनमु ित िलएको देिखँदैन । यसबाट िधतो
सरु ण र यि गत जमानीको दािय वबाट िनजले उ मिु
पाउनस ने भ ने हँदैन । िललाम भएको िनजको नामको
िधतो िललाम गदा असल
ु उपर हनपु न कजाको स पूण
रकमभ दा बढी भएमा मा बढी रकम िनजले िफता पाउने ।
यित रकम मा यो िधतोबाट असल
ु गन भ ने कुनै
सत नभएको अव थामा िललामबाट असल
ु उपर गनपन
ु
बराबरको रकम वा सोभ दा कम रकम ा त हन आएको
अव थामा िललामबाट ा त रकम सबै बकले आ नो
कजाबापत िलने नै ह छ । यसैले मैले िधतो सरु णमा
राखेको ज गाको .२०,१६,०००।- मा मू याङ् कन
ग रएकोमा सोको िललामीबाट ा त .४०,००,०००।सबै बकले आ नो कजाबापत असल
ु गन िम दैन भनी
िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िललाम ख डीकरण गरी अ ले राखेको िधतो
िललाम नगरी आ नो नामको िधतो मा िललाम गरेको
भनी पनु रावेदकले िजिकर िलए पिन सबै िधतो िललाममा
चढाएको िमित २०७२।०३।०३ गतेको कारोबार राि य
दैिनक पि काको ितिलिप र िललाम हने िदन िमित
२०७२।०३।२४ मा तयार गरेको िललामी मचु ु काको
ितिलिपबाट ट देिखन आएको छ । अ यि को
नामको िधतो िललाम सकार कसैले नगरेको र िनज
जनक ब नेतको नामको िधतो मा राज कुमार थापाले
िललाम सकारेकोले उ ज गाह मा िललाम भएको
देिख छ । सबै ज गा िललाम कबोल नभएकोमा िललाम
कबोल भएको ज गा जितको िललाम कारबाहीअगािड बढाई
असल
ु हनस ने जित कजा बकले असल
ु गनु वाभािवक
नै ह छ । यसैले आ नो नामको िधतो मा िललाम िब

गरेको निमलेको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अत: उपयु िववेिचत आधार कारणबाट यी
पनु रावेदकको नामको िधतो सरु णबापतको ज गाको
िललाम गन काय र िललाम ि या कानूनिवपरीतको
नदेिखएकोले रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७२/१२/१७ मा भएको
आदेश िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभु म् ।
११
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना धान
म ल, ०७०-CR-०५७८ र ०७३-RC-००५३, कत य
यान , नेपाल सरकार िव. द डमान े र नेपाल सरकार
िव. जसबहादरु े
फौजदारी मु ामा अिभयु उपरको अिभयोग
शंकारिहत तवरले पिु ट हनपु दछ । अिभयोग पु ् याइँको
लािग वादी प बाट शंकारिहत माणह पेस ग रनपु नमा
तुत मु ामा य ता माणह को अभाव रहेको छ । यी
यथ ितवादी द डमान े ठको कसरु मा संल नता
रहेको भनी कसैले यिकनसाथ भ न नसके को र अ य
व तगु त माणबाट पिन िनजको संल नता रहेको देिखने
अव थाको िव मानता नरहेको अव थामा िनजलाई
वारदात थलमा लाठी समातेको अव थामा देखेको हँ भनी
सह ितवादी खेमबहादरु े ठले भनेको मा आधारमा दोषी
करार गन िम दैन । तसथ िनजले सफाइ पाउने ठह याई
सु अदालतले गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न नसिकने ।
मौकामा बिु झएका यि ह को भनाइ र
वयम् सह ितवादीह को बयान बेहोरा हेदा मृतक
प र ितवादी प ह बीच बेलाबखत कुलो पानी र
बाटोको िवषयलाई िलएर झगडा भइरहने हँदा रसइवी
रहेभएको भ ने देिख छ । वारदात भएको िदन पिन
यी ितवादी प ले मतृ क प सँग झगडा गन नै भनी
गहु ार मागी मािनस भेला ज मा गराएको भ ने देिखन
आउँछ । यसरी िमिसल संल न माण कागजबाट यी
ितवादी दलबहादरु भ ने जसबहादरु े ठले गाउँको
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पूव रसइवी साँ न मािनससमेत भेला ज मा गराई मृतकको
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरी लडाएको
र लडाएपिछ पिन कुटिपट गद आएको र सोही चोटका
कारणले मृतक सरु बहादरु सनु ारी मगरको मृ यु भएको
त य मािणत हन आउने ।
पूव रसइवीसमेतका कारण मतृ कलाई कुटिपट
गरी मृतकको मृ यु भएको देिखएको अव थामा यी
ितवादीको मतृ कलाई मानस मको कुनै रसइवी नरही
अक मात आवेशमा आई हार गन पगु ेको वा अ यािसत
कुनै कारको भिवत य परी वारदात हन पगु ेकोले तथा
अ य कुनै सजाय नहने तथा सजाय कम हने प रि थित
तथा आधार कारणसमेत रहे भएकोसमेत देिखन आउँदैन ।
तसथ यी ितवादी दलबहादरु भ ने जसबहादरु े ठलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय गन
गरी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
यथ ितवादी द डमान े ठलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी र ितवादी दलबहादरु भ ने जसबहादरु
े ठलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हने गरी
धािदङ िज ला अदालतबाट िमित २०६८।०२।१७ मा
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७०।०२।१२ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखएकोले सदर हने ठहछ । ितवादी दलबहादरु भ ने
जसबहादरु े ठको हकमा साधकसमेत सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभु म् ।
१२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े , ०६७-WO-१०२०, उ ेषण, जनकिसं खड् का
िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
अथ म ालयको ताव मि प रषदक
् ो बैठक
सं या १२/०६१ िमित २०६१।०३।१० मा “ तावमा
लेिखएबमोिजम गन” भनी पा रत भएको देिख छ ।

िनवेदकले पा रत भएको सो तावबमोिजमको सिु वधा
पाउँ भनी िनवेदन गरेको देिख छ । तर अथ म ालय,
बजेट तथा काय म महाशाखाको काय स चालन
िनदिशका, २०६४ (ते ो सं करण) को ७.१.६ मा
अ थायी कमचारीको सिु वधा िमित २०६१।०३।१०
मा भएको िनणयबमोिजम िदने भ ने यव था भएको र
७.१.७ मा िमित २०६०।०६।०८ स म बहाल रहेका र सो
िमितपिछ अवकाश पाउने कमचारीह ले मा पाउने हँदा
सो िमित भ दा पिहले नै अवकाश पाएका कमचारीह ले
सो सिु वधा पाउने नस ने भनी उ लेख गरेको
देिखयो । अथ म ालय, बजेट तथा काय म महाशाखाको
काय स चालन िनदिशका, २०६४ (ते ो सं करण) मा
भएको उ यव था मि प रषदको
् बैठको िनणयसँग मेल
खाएको देिखन आउँदैन । सरकारको िनणय सहजीकरणका
लािग मा िनदिशका बनाउन सिकने ह छ । सरकारको
िनणयको िव मा हने गरी िनदिशका बनाई कमचारीको
िहत ितकुल िनदिशका जारी गनलाई
ु कानूनअनु पको
मा न सिकने अव था नरहने ।
मि प रषद् बैठकले २०६० असोज ८ अिघ
ी ५ को सरकारका कायालय र आयोजनामा लगातार
वा पटकपटक िनयिु पाई अिविछ न पमा कायरत
अ थायी कमचारीलाई अवकाश सिु वधा िदने भनेको
अव थामा िमित २०६०।०६।०८ स म बहाल रहेका र
सो िमितपिछ अवकाश पाउने कमचारीह ले मा पाउने
भनी अथ गन िम ने देिखएन । २०६०।०६।०८ गतेअिघ
िनयु भई ५ वषभ दा बढी अविध िनर तर पमा कायरत
अ थायी कमचारीह ले िनणयबमोिजमको सिु वधा पाउने
देिखयो । मि ष रषदक
् ो उ िनणयको आधारमा कितपय
कमचारीले अवकाश सिु वधा िलइसके को िमिसल सामेल
रहेको म यपि मा चल े ीय सडक िनदशनालयले
सख
ु त जु ला सडक आयोजना, सख
ु तलाई लेखेको िमित
२०६४।१२।०६ को च.नं.३५२ को प समेतबाट देिखएको
छ । समान अव थामा रहेका अ य कमचारीह लाई
उपल ध गराएको सिु वधाबाट यी िनवेदकलाई वि चत गन
हो भने नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११
र नेपालको अ त रम संिवधानको धारा १३ ले याभूत
गरेको समानताको हक उपयोग गन नपाउने ि थित िसजना
ह छ । संिवधानले याभूत गरेको हकको उपभोग गराउनु
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अदालतको नाग रक ितको कत य ह छ । यस अव थामा
समानताको हकस ब धी ावधानको ि कोणबाट समेत
िनवेदकले उ सिु वधा पाउने नै देिखने ।
तसथ िनवेदकले िनवेदनमा उपदानबापत
.१,३६,९४२।- र औषधी उपचारबापत .८९,०५६/गरी .२,२५,९९८।- अवकाश सिु वधा पाउँ भनी माग
गरेको र सो रकम िनकासा ग रिदन भनी भौितक योजना
तथा िनमाण म ालय, आिथक शासन शाखाले
िमित २०६७।१२।१७ को च.नं.५१८ को प बाट
अथ म ालयमा माग गरेकोसमेत देिखँदा िनयमानस
ु ार
िनवेदकले पाउनस ने रकम िनवेदकलाई उपल ध गराई
िदनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद आचाय
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
१३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-CR-०७०४, िकत, जालसाजी, भगवती
काय थ ीवा तव िव. बु ु म लाहसमेत
पनु रावेदक वादीका नाउँको ज गा िवप ी
ितवादीह ले िकत सिहछाप गरी राजीनामा िलनु िदनु
गरेको भनी राजीनामा िलखतका सिहछाप िवशेष बाट
जाँच गराई जालसाजी घोिषत गरी ितवादीह लाई
सजायसमेत ग रपाउँ भनी दाबी िलएकोमा राजीनामा
िलखतमा ग रएका सिहछाप र यी पनु रावेदक वादीको
सिहछापसँग िम छन्, िम दैनन् ? िभड् छन्, िभड् दैनन्?
िवशेष बाट जँचाई यिकन गरी माणको िववेचना गरी
िन कषमा पु नु पनमा सो नगरी ने.का.प. २०६६ अंक १
िन.नं. ८०६१ मा ितपािदत िस ा तिवपरीत हद यादका
आधारमा िफराद खारेज गन गरी भएको सु फै सला
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७०।११।६ को फै सला िमलेको नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
पनु रावेदक वादीले र.नं.५५०४ िमित ०४९।१२।९ को
राजीनामा िलखतमा भएको सिहछाप आ नो नरहेको
हँदा िवशेष बाट िलखत जाँच गराई यिकन ग रपाउँ भनी
िजिकर िलएको अव था हँदाहँदै यसतफ वेश नै नगरी
सु प देही िज ला अदालतले िमित २०६९।८।२८
मा गरेको खारेजी फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन

अदालत बटु वलको िमित २०७०।११।६ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ फै सला बदर ग रिदएको छ । अब
जे जो बु नु पन हो, बझ
ु ी ठहर इ साफ गनु भनी उपि थत
प ह लाई तारेख तोक िमिसल सु प देही िज ला
अदालतमा पठाइिदने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६७-CR-०५९१, हातहितयार खरखजाना,
नेपाल सरकार िव. मोहमद इनस
ु अिलसमेत
ितवादी बाबल
ु ाल महतोको साथबाट कटुवा
पे तोल थान १ गोली राउ ड दईु र ितवादी मोहमद इनस
ु
अिलको साथबाट कटुवा पे तोल थान र गोली राउ ड १
बरामद भएको अव था छ । य तो अव थामा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु ले ितवादीह लाई िज ला शासन
कायालय, धनषु ाले गरेको सजाय चक भएको भनी
तजिबजी जनही .७०,०००। - का दरले सजाय गरेको
देिख छ । यसरी सजाय गदा ितवादीह को अपराधको
भूिमका र संल नतालाई ि टगत गरी सजाय गरेको देिखन
आउँछ । ऐनले तोके को उप लो हदको सजाय नै हनपु न
भ ने कुनै आधार एवम् कारण वादी प बाट पेस हन आएको
देिखँदैन । य तो अव थामा पनु रावेदन अदालतले िज ला
शासन कायालयबाट भएको सजाय चक परेको देिखई
ितवादीह लाई गरेको सजाय प रवतन गनपन
ु नदेिखने ।
हातहितयार खर खरजाना ऐन, २०१९ के ही
नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०७२ ारा संशोधन भएको
पाइ छ । उ संशोिधत ऐनको दफा २०(२) मा उपयु
उ लेख भएबमोिजम कसरु गन यि लाई ६ मिहनादेिख
१ वषस म कै द वा साठी हजारदेिख एक लाख पैयाँस म
ज रवाना वा दवु ै सजाय हने यव था देिख छ । ततु
संशोधनले िवगतमा यव था भएको सजाय चक हने
देखेर नै िवधाियकाले कै द सजाय घटाएको देिख छ ।
यस संशोधनको मनसायअनस
ु ार पिन यी ितवादीह को
साथबाट बरामद भएको हितयारको मा ाअनस
ु ार चक

64

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असार - १
सजाय गनु यायस मत हने नदेिखने ।
मोटरसाइकल सामान ओसारपसार गन साधन
होइन । मािनस एक ठाउँबाट अक ठाउँमा आवतजावत
गन सिजलो सवारी साधन हो । ितवादीह मोटर
साइकल चढी एक ठाउँबाट अक ठाउँमा गएको
देिख छ । मोटरसाइकलमा हितयार लक
ु ाइ याएको र
राखेको भ ने देिखँदैन । ितवादीह को सँगसाथबाट
हातहितयार बरामद भएको छ । यस अव थामा मोटर
साइकलसमेत जफत ह छ भ नु पिन यायसंमत
नहने ।
उपयु िववेिचत कारणह बाट ितवादीह ले
त कालको असामा य प रि थितमा गरेको कसरु देिखन
आएको र सु िज ला शासन कायालयबाट ठहर
भएको सजाय चक पन देिखई पनु रावेदन अदालतबाट
तजिबज सजायको मा ा कम गन गरी फै सला भएकोलाई
अ यथा भ न सिकएन । सामा यतया अ यथा मािणत
नभएस म याियक िनकायबाट तजिबजी सजाय भएको
िवषय पनु रावेदनको बदुँ ा हनस ने पिन होइन । साथै
मोटर साइकलबाट हितयार बरामद भएको नभइ सवारी
चढी जान योग गरेकोस म देिखँदा मोटरसाइकल जफत
नगन गरेको फै सलासमेत अ यथा देिखएन । तसथ,
सु िज ला शासन कायालय धनषु ाको फै सला के ही
उ टी गरी ितवादीह मोहमद इनस
ु अली र बाबल
ु ाल
महतोलाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
२०(२) बमोिजम तजिबजी .७०,०००।– का दरले
ज रवाना मा हने ठहराई र ितवादीह को साथबाट
बरामद भएको मोटर साइकल जफत नहने ठहराई गरेको
िमित २०६७।५।३० को पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-०१८६, अपहरण तथा शरीर
ब धक, नेपाल सरकार िव. अकबर िमयासमेत
पीिडतक आमा नरु खातनु को भनाई हेदा
िनजले अनस
ु धान अिधकारीसम कागज गदा यी दवु ै
ितवादीलाई आरोप लगाएको देिख छ भने अदालतमा

आई बकप गदा ितवादी अकबर िमयाले अिभयोग
माग दाबीबमोिजम कसरु गरेको र ितवादी कुदशु िमयाले
कसरु नगरेकोले िनजउपरको जाहेरी झु ा हो िनजलाई
सजाय हनेपन होइन सफाइ पाउनपु न हो भ ने बेहोरा
उ लेख गरेको पाइ छ । िनज नरु खातनु पीिडतक आमा
जसले ितवादीलाई िफरौती रकम बझ
ु ाई पीिडतलाई
अपहरण मु गराएको भिनएको छ िनजको अनस
ु धान
अिधकारीसम को कागज र अदालतमा भएको बकप बीच
एक पता भएको नदेिखएकोले िनजको भनाईबमोिजम
ततु वारदातको घटना घटेको हो भनी िव ास गन सिकने
अव था देिखएन । यस ि थितमा िनजको भनाइलाई
माणमा िलई ितवादीह लाई कसरु दार कायम गन
उपयु नहने ।
ियनै ितवादीह ले पीिडतलाई अपहरण गरी
शरीर ब धक बनाएको भ ने ठोस एवम् त ययु सबदु माण
वादी नेपाल सरकारबाट पेस हन आएको देिखएको छै न ।
के वल जाहेरवालाको जाहेरीको भरमा ितवादीह उपर
अिभयोग लगाइएको देिख छ । ठोस एवम् व तिु न
माणको अभावमा शंकाको भरमा ितवादीह लाई सजाय
गनु फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत हन जा छ । यो
ितवादीह ले यसरी अपहरण गरेको, यस ठाउँमा लगी
ब धक बनाएर राखेको र यो यसलाई यित िफरौती रकम
िदएको भ ने ततु मु ामा शंकारिहत तबरबाट खल
ु ेको
नदेिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, सु िज ला अदालतको फै सला के ही
उ टी गरी ितवादीह दवु ैजना अकबर िमया र कुदस
ु
िमयाले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६७।६।६ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भोजराज रे मी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०६७-CI-०६९६, हक कायम, कृ ण गोिव द
जो छे िव. वल जो छे
कुनै त यसँग स ब ध रा ने िवषयमा सा ी ब नु
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भनेको नै सो त यको जानकारीलाई वीकार ग रएको मा नु
पन ह छ । आफूले एकचोटी वीकार ग रसके को कुरालाई
पिछ आएर आफूलाई अपायक परेको, झगडा भएको वा
अ य कुनै कारणले बाहाना िझक अ वीकार गन निम ने ।
दता बदर हक कायम ज ता देवानी कृितका
िववादह मा िलखत माणको मह वपूण भूिमका
ह छ । स पि को हकबेहकमा कसरी कसको हक कायम
हन गयो भनी हकको ोतको खोजी गदा पिहलाको
िलखतभ दा िनयमानस
ु ार ग रएको पिछको िलखतले
मह व पाउने ।
१९८१ सालको अंशब डाको िलखत पेस गरेको
पाइयो । यसरी अंशब डाको िलखत पेस गरेपिन सोही घरको
हकदार कायमा हन आएका िनजका बबु ा कृ ण सादले उ
घरपिछ अ लाई हकह ता तरण गनस ने नै ह छ । यसरी
घरको के ही भागपिछ कायम भएको हकदारले िनयमानस
ु ार
हक ह ता तरण गरी िदएपिछ पिछ लो िलखतबाट जसको
नाममा हक ह ता तरण भयो सोिहले मा यता पाउने
ह छ । यिद पिछ लो हक ह ता तरण कानूनबमोिजम
नभएको वा िलखत स े नभई िकत ग रएको भए
सोिहअनस
ु ार समयमै िजिकर िलई मािणत गन स नु पन ।
२०१४ सालमा राजीनामा िलएको छे डी
पसल नापी हँदाको समय २०४२ सालस म लामो
समय भोग चलन गरेको आधारमा ववासी भनी उ लेख
गरेकोलाई र पिछ मु ा पदाको अव थामा उ ज गाको
ोत खल
ु ाउने ममा २०१४ सालमा राजीनामाबाट
आ नो हकभोगमा आएको भनी भ नल
ु ाई अ यथा भ न
सिकँ दैन । हक बेहक छुट्याउनु पनमा मु यतः कसको
हकभोगमा कसरी आएको भ ने मह वपूण ह छ । सो
स ब धमा हेदा ततु िक.नं. १६८ को ज गामा बनेको घरको
छे डी तला वादीका बबु ा कृ ण सादबाट यी यथ इ साद
जो छे ले २०१४ सालमा राजीनामा पा रत गरी िलएको
देिख छ । यसैले ितवादीउपर िवब धनको िस ा त
आकिषत ह छ भ ने वादीको उ पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट सु
भ परु िज ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम दता बदर
नहने ठह याई िमित २०६४।२।३० मा भएको फै सलालाई
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६६।७।२४ को फै सला िमलेको नै देिखँदा सदर हने

ठहछ । पनु रावेदक वादी कृ ण गोिव द जो छे को पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CI-११५९, घर बहाल
िदलाई घर खाली ग रपाऊँ, पारोदेवी दनवु ार िव. स यदेव
झा
ज गाको वािम व िनज वादीको देिखएको
अव था भएबाट अ यथा मािणत नभएस म सो ज गामा
रहेको घर िनज वािम ववाला वादीले नै बनाएको हो भनी
अनमु ान गनु पन ह छ । यो अदालतले वाभािवक पमा
गन अनमु ान हो । अ यथा मािणत नभएस म ज गामा
हक वािम व जसको छ, सो ज गामा िनमाण भएका
संरचनालगायतका कुराह पिन उही वािम ववालाको हो
भनी मा नु पदछ । यसरी ग रने अनमु ान वा िनकािलएको
िन कष ितकूल कसैले दाबी िजिकर िलएको छ भने सो
कुराको िनजैले भरपद र िन चया मक माण ततु गरी
आ नो िजिकर मािणत गनस नु पदछ । के ही यि को
मौिखक कथनका आधारमा िजिकर पिु भएको स झन
िम दैन । यस ि बाट िवचार गदा वादीको िक. नं. ४०१
को ज गामा रहेको िववािदत घर ितवादीले िनमाण गरी
भोगचलन गरेको ठहर गन िम ने नदेिखने ।
िववािदत घर र ज गा वादीकै हक वािम वको
देिखएको र आ नो हक नै नभएको स पि मा दाबी
गरी ितवादी सो घरमा बसी आएको देिखएको हँदा
सो घर ितवादीले खाली ग रिदनु पन नै देिखन
आयो । घरको वहाल (भाडा) स ब धमा सोस ब धी
कुनै सत, कविु लयत वा स झौता भएको नदेिखएको
हँदा वादी दाबीबमोिजम वहालतफको दाबी पु न स ने
देिखएन । यसरी िववािदत घर ितवादीले बनाएको भनी ठहर
नभएको हँदा घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोिजमको
हद याद नाघेको भनी असङ् गत त यको आधारमा मु ा
खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
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मनािसब नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०७०।८।१०
को फै सला उ टी भई वादीले ितवादीबाट िववािदत
घर खाली गराई पाउने र घर भाडा (बहाल रकम) भराई
िदन नपन ठहर गरेको सु धनषु ा िज ला अदालतको
िमित २०६९।२।३ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादी पारोदेवीले ितवादीबाट घर भाडा
िदलाई पाउँ भनी िलएको िजिकर सो हदस म पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः मनकुमारी िजएम. िव.क.
िमित २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CR-१२६८, आयकर, मख
ु
कर शासक िशिशरकुमार ढुङ्गाना िव. नेपाल लाइफ
ए योरे स क.िल.
करदाता बीमा क पनीले बैङ्कको मु ित
खातामा ज मा गरेको रकमबाट ा गरेको याज रकम
र अ य याज आ दानी गरी कूल .२७,६१,७३१।रकमलाई समेत खदु आयमा समावेश गरी कर िनधारण
गरेको पाइयो । उि लिखत रकम आयकर ऐन, २०३१ को
दफा १६(१) बमोिजम खदु आयमा समावेश गन िम ने
अव थाको रकम हो भ ने देिखन आउँदछ । यस कारको
याज रकमलाई करदाताको आयमा समावेश गन नहने
कुनै उिचत र मनािसब कारण िमिसलबाट खु न आएको
नदेिखने ।
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४)
बमोिजम िमित २०६२।६।९ मा ७ िदनको सूचना िदएको
देिखयो । सो अविधमा िवप ी क पनी िलिमटेडबाट
कुनै पिन जवाफ तथा माण पेस हन नआएको भ ने
िमिसल संल न रहेको आ त रक राज व कायालय,
काठमाड े नं.१ बबरमहलको िमित २०६२।६।२० को
करदाता लाइफ इ योरे स क पनी िलिमटेडको आ.व.
२०५७/५८ मा भएको कारोबारको खदु आय िनधारण
गनस ब धी िनणय पचाबाट देिखयो । यसरी २०६२।६।९
मा ितवादका लािग सूचना िदएको त यलाई करदाता
यथ वयम्ले अ यथा भ नसके को देिखँदनै ।
ितवादका लािग दान ग रएको समयमा ितवाद
नगरी अिहले आएर सोस ब धी न उठाउनु मनािसब

देिखँदैन । कानून ारा िनधा रत ि या पूरा गरी आयकर
िनधारण ग रएको कुरालाई बेमनु ािसब भ न सिकने आधार
तुत मु ाको िमिसलबाट देिखन नआउने ।
अतः यसमा Interests on Fixed deposit
र Other interests Income मा देखाइएको कुल
रकम .२७,६१,७३१।– िवप ी नेपाल लाइफ
इ योरे स क पनी िलिमटेडको करयो य आ दानी
देिखँदा सो रकमलाई उ क पनीको आय मा नु पन
देिखयो । यस कारको रकमलाई आयकर ऐन, २०३१
को दफा १६(१)(क) बमोिजम आय मा नु पन भएको हँदा
आयतफ समावेश गन गरी आ त रक राज व कायालय
े नं. १ काठमाड को िमित २०६२।२।२० को िनणय
मनािसब देिखयो । यसरी कानूनबमोिजम भएको िनणय
उ टी गरी वयम् कर िनधारण िववरणले मा यता पाउने
ठहर गरेको राज व यायािधकरण, काठमाड को िमित
२०६६।५।८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सला
उ टी भई याजतफ ा गरेको करदाता यथ को
.२७,६१,७३१।- आयतफ समावेश भई तदनस
ु ार कर
िनधारण हने ।
इजलास अिधकृ तः शकु तला काक
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १२
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७३-WO-०७७२, उ ेषण /
परमादेश, असलम अिल िव. भूिमसधु ार कायालय, पसा
वीरग जसमेत
िनवेदक प आफै ँ मु ाको कारवाहीमा
िनर तर पमा सहभागी भई रोहबरमा रहेको अव थामा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजम याद जारी गन भ ने
सङ् ग नै हँदैन । यसबाट िनवेदकलाई बिु झएन वा आ नो
कुरा भ न िदएन भनी मा न िम ने देिखएन । यसका अलावा
भूिमसधु ार कायालयको िनणयमा यो कानूनले िनधारण
गरेको यो यो ि या वा यो यो कानूनी यव थाको िवपरीत
िनणय भएको भ ने पु ट् याँई हने गरी प पमा िनवेदन
िजिकर िलन सके को समेत देिखएन । कानूनअनस
ु ार
पाउनपु न आ नो हकिह सामा असर परेको भ नेसमेत
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नदेिखने ।
िमित २०७३।७।२४ मा भूिमसधु ार कायालय,
पसाबाट ज गाको भौितक ि थित र न सासमेतको
आधारमा मोही र ज गाधनी दवु ैथरीलाई मका नपन र
नरमगरमसमेत िम ने हँदा भ ने बेहोरा उ लेख गरी िनणय
भएको पाइयो । यसरी न सासमेतको अ ययन गरी दवु ै
थरीलाई मका नपन र नरमगरमसमेत िमलाई िववािदत
ज गाको दि णतफबाट िक ाकाट गरी आधा आधा
ज गा बाँडफाँड गन गरी भएको भूिमसधु ार कायालय,
पसा वीरग जको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट रहेकोसमेत
नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट िनवेदक
वयम् मु ाको कारवाही र पैरवीमा सहभागी भइरहेको र
भूिमसधु ार कायालय, पसाको िनणयमा कुनै िु ट रहेको
नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन
िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७३-WO-११२३, उ ेषण /
परमादेश, डा.खगे राज देवकोटा िव. लोक सेवा आयोग,
के .का. अनामनगरसमेत
िनवेदक ४० वषको उमेर नकाट् दैको अव थामा
करारमा वेश गरेको नभई ४० वषको उमेर नािघसके पछी
मा करारमा िनयिु िलई काम गरेको देिखएको छ । यिद
४० वषको उमेर नाघी करारमा वेश गरेको यि लाई
खल
ु ा ितयोिगतामा समावेश हन िदने हो भने ४० वष उमेर
ननाघेका अ य उ मेदवारको अिधकारमा अ य पले
ह त ेप हन जाने र अ य पमा ४० वष उमेर नाघेको
यि को लािग पिन थायी िनयिु को ढोका खु ने
अव थासमेत देिखने ।
िव.िप. मेमो रयल या सर अ पताल संगिठत
सं था रहेकोमा िववाद देिखँदैन । य तो संगिठत सं थाको
कमचारीको सेवा सतस ब धी िवषयमा उ मेदवारको
उमेरको यव थासमेत पन आउने ह छ । यसरी
लोक सेवा आयोगले स चालन गन िलिखत परी ाका
उ मेदवारह को उमेरको यो यता, यो यता मको

आधार, समावेिशता ज ता आधारभूत कुराह मा उपयु
संवैधािनक यव थाअनस
ु ार परामश िदन पाउने नै
देिखयो । अतः लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।१२।२५
को िनणय र सो िनणयको आधारमा ग रएको प ाचार
संिवधान र कानूनस मत नै देिखँदा बदर गनपन
ु अव था
नदेिखने ।
िव.िप. कोइराला मेमो रयल या सर अ पताल,
कमचारी शासनस ब धी िनयमावली, २०६६ को िनयम
२९ मा करार सेवामा िनयिु स ब धी यव था रहेको
छ । जसमा कुनै िचिक सक निसङ वा अ य कुनै ािविधक
कमचारीको र पद त काल पूित हन नसके को कारणले
अ पतालको सेवा वाहमा असर पन भएमा कायकारी
िनदशकले य तो र पदमा बढीमा एक वषस म करार
सेवामा िनयिु गरी काममा लगाउन स ने यव था रहेको
पाइ छ । यसैगरी िनयमावलीको िनयम ३१ मा करारमा
रहेका कमचारीस ब धी िवशेष यव था गरेको देिख छ ।
जसमा यो िनयमावली ार भ हँदाका बखत अ पतालको
सेवामा दईु वष वा सोभ दा बढी अिविछ न पमा काम
ग ररहेका कमचारीलाई यो िनयमावली ार भ भएपिछ
एक पटकको लािग िवशेष ितयोिगता ारा थायी
िनयिु को लािग अवसर िदइनेछ भ ने यव था रहेको
पिन पाइ छ । यसरी िनयमावलीको उ यव थानस
ु ार
यी िनवेदकलाई िनयम २९ को अव थामा करारमा िलन
सिकनेस म देिखयो । िनयम ३१ को यव थाअनस
ु ार यी
िनवेदक िनयमावली लागू हँदाको बखत अथात् २०६६
सालमा िनयु भएको नभई २०७०।१०।२ मा करारमा
िनयु भएको देिखँदा िनयम ३१ िनजको हकमा लागू
हनस ने देिखएन । मु य कुरा ४० वष उमेर नािघसके को
यि अ पतालको सेवामा वेश गरेको कारण िनयम
१९(ग) को सिु वधा िनजले पाउँछ भ न सिकने ि थित
नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट सूचनामा
उ लेख भएभ दा फरक उमेर हदका उ मेदवारह को
दरखा त र गन स बि धत िनकायलाई िनदशन िदने भनी
भएको िमित २०७३।१२।२५ को लोक सेवा आयोगको
िनणयमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखएकोले ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज शभु म् ।
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