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इजलास नं. ९
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इजलास नं. १
३
इजलास नं. १०
६
इजलास नं. २
९
इजलास नं. ११
२
इजलास नं. ३
१०
इजलास नं. १२
३
इजलास नं. ४
८
इजलास नं. १३
२
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. १४
३
इजलास नं. ६
२
इजलास नं. १५
२
इजलास नं. ७
५
एकल इजलास
२
इजलास नं. ८
५
ज मा
५६
ज मा
२६
कूल ज मा ५६ + २६ = ८२

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७७, काि क – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ई री साद भ डारी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
२
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-RB-०१६५, बढी भ सार
महसल
ु माग (०७०/०७१), भ सार जाँचपास
परी ण कायालय, सुिवधानगर, काठमाड िव. सुिनता
इ टरनेशनल फमको तफबाट ो ाइटर िवनोदकुमार
अ वाल
पनु रावेदकले भ सार जाँचपास परी ण
कायालयमा जवाफ दता गदा िनजले आफूले सोभ दा
अगािड
ापन प नं.१०८०९ बाट आयात
गरेको य तै कृितको सामान सु खा ब दरगाह
भ सार कायालयले िनधारण गरेको मू यउपर िच
नबझ
ु ी मू याङ् कन पनु रावलोकन सिमितसम
पनु रावलोकनको लािग िदएको िनवेदनमा सो सामानको
मू य ित िलटर USD ०.९० कायम भएको भनी सो
िनणयको ितिलिप पेस गरेकोमा भ सार जाँचपास
परी ण कायालयबाट गरेको िनणयमा सो ापनप को
मू यअनस
ु ारको मू य हाल िनजले सामान पैठारी
गरेको ापनप को हकमा िकन आकिषत नहने हो
कुनै कारण खल
ु ाएको पाइँदैन । ियनै पैठारीकताले
सोही कृितको सोही गणु भएको र सोही Quantity
को सोही माल पैठारी गदा Date २०१३-३-२९ मा
ापन प नं. M9397 लाई िमित २०६९।१२।१६ र
Date २०११-९-११ ापन प नं. R-24121 लाई
िमित २०६८।८।२५ मा पैठारीकताले बीजक मू यमा
उ लेख गरेको मू यलाई नै मा यता िदएको र ततु
पैठारीका स ब धमा घटी मू यमा मालव तु पैठारी
गरेको भनी िनणय गदा उ तै कृ ितको सामानको
मू य फरक परेको भनी िनणय गरेको देिखयो । उ तै

संयु इजलास
१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७०-CI-०१११, हालसािबक
दा.खा. बदर, िवना भ डारी िव. िवदुर भ डारी
मालपोत कायालयबाट िनणय हँदाका बखत
सािबक िक.नं. २५६ को ज गा हालको िक.नं. १०५
मा ओभर याप भइरहेको र िक.नं. २५६ मा िवदरु
भ डारीले हालको िक.नं. १०४ मा वादीले भोगचलन
गरेको बेहोराको सजिमन मचु ु कामा सहीछाप ग रिदएको
आधार जनाई भएको िनणय पनु रावेदनको रोहमा िनणय
हँदा वादी ितवादीका ज गाको ा न सा ेसमा
ओभर याप भएको देिखएपिछ सो स ब धमा ज गा के
कित कता घस
ु ेको हो भ ने कुरामा हक कायम गराई
याउन पठाउनु पनमा सो नगरी के वल सजिमनलाई
मा आधार िलई वादीको सािबक िक.नं.१५५० लाई
हाल सािबक दा.खा. र े ता अ ाविधक गरी िदने गरी
भएको िनणय यायको रोहमा िमलेको नदेिखँदा वादी
ितवादीलाई आ-आ नो हक कायम गराई याउनू भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला अ यथा
देिखएन । हक कायम गरी याउन पठाइएबाट यी
पनु रावेदक वादी र यथ ितवादीको कानूनबमोिजम
वािम व र भोगको िनधारण स बि धत अदालतबाट
हने नै हँदा पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला
बदर ग रपाऊँ भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
नआउने ।
मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट िमित
२०६८।१०।१५ मा भएको िनणय बदर गरी दवु ै
प को तेरो मेरोको िवषयमा स बि धत अदालतबाट
हक कायम गराई याउनू भनी सनु ाइिदने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१२।१२
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कृित भएको भ ने आधार पिन उ लेख गदा य तो
व तक
ु ो बनोट, गणु कृ ित र िवशेषतालगायत स पूण
कुरा एकै िकिसमको भएको हनपु छ । यसरी स पूण
कुरा एकै भएको भ न सके को सु कायालयबाट
देिखँदैन । सोको अभावमा एउटै कृ ितको व तु
भनी िन कष िनका न िम ने नदेिखँदा राज व
यायािधकरणबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
तसथ सु कायालयले कुनै ठोस आधार
र कारण िबनानै थप महसल
ु िनधारण गरेको भ सार
जाँचपास कायालयको िमित ०६९।९।२९ को िनणय
उ टी हने ठह याई राज यायािधकरण काठमाड बाट
िमित २०७०।८।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज २ शभु म् ।
३
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-१९६४, २१०५
कत य यान, िडलबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार
लास जाँच मचु ु काबाट मतृ कको बायाँ
कानभ दा मािथ टु पीभ दा पछािडतफ टाउकोमा १
इ च ल बाइको काटेको घाउ रहेको भ ने देिख छ भने
मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट मृ यक
ु ो कारण
Head Injury भएको देिखएको र घटना थलबाट
कुटमेरोको दाउरा बरामद भएको देिखएको हँदा उ
बरामदी दाउरा, मतृ कको लासमा देिखएको चोटपटक
र ितवादीले वारदातस ब धमा िदएको बयानलाई
समि गत पमा िवचार गदा ितवादीले मतृ क तल
ु े
थापालाई मान नै मनसायले लौराले हानेको नभई
बाबु छोरािबच झगडा भएको समयमा लौराले हानेका
र सोही हारबाट घाइते भई उपचाराथ लैजाँदै गदा
ितवादीका बाबु तल
ु े थापाको मृ यु भएको देिखने ।

ततु मु ामा ितवादीले अिभयोग माग
दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु गरेको भ ने पिु
भएको नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर
ग रपाऊँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वारदातमा ितवादीको यान िलने इिवलाग
वा मनसाय देिखएको छै न । तर आफूले गरेको कत यले
मािनस मला ज तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गरेको
भ ने स ब धमा ितवादीले आ नो ८६ वष य
वृ बबु ा तल
ु े थापालाई लौरोले टाउकोमा हानेको
देिख छ । टाउकोज तो संवेदनशील थानमा लौरोले
हा दा मािनस मन स दछ भ ने सामा य िववेक भएको
मािनसले याल रा नपु न कुरा भएको र अझ वृ
यि लाई यसरी हार गरेमा मृ यु हने स भावना
अझ बढी हने हँदा ितवादीको उ कायबाट मािनस
मन स ने नै भएको देिख छ । तसथ भिवत य पिु
हन आव यक रहेको ऐजन ५ नं. को दो ो त वको
िव मानता नरहेको अव थामा वारदात भिवत य
रहेको भ ने देिखन नआएकोले पनु रावेदक ितवादीले
सामा य कुटिमराको लाठीले हा दा बाबक
ु ो सोही
चोटको कारण यान मला भ ने नसोचेको दभु ा यवश
हार गरेको चोटको घाउबाट संयोगवश बाबक
ु ो मृ य ु
हन पगु ेकोले वारदात भिवत य रहेको भ ने पनु रावेदन र
िव ान् वैतिनक अिधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
मृतकको कारणबाट ितवादी आवेशमा
आएको र त कालै उठेको रसको कारण ितवादीले
मतृ कलाई साधारण कुटमेरोको ल ीले हार गरेको
देिखन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं. बमोिजम आवेश े रत ह या रहेको भ ने पिु
भएको देिखएका आधारमा सोही १४ नं. बमोिजम
कसरु ठहर गरी सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सलालाई अ यथा भिनरहनु नपन ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
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ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरी
५ वष सजाय गन राय य गरेको सु याङ् जा
िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी ितवादी
िडलबहादरु थापालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. बमोिजम कसरु ठहर गरी ितवादीलाई
१०(दश) वष कै द सजाय हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट िमित २०७२।१०।३ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल काि क २३ गते रोज ५ शभु म् ।
४
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-१३११, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. रामच िगरी
सामा य िववेकको मािनसले सो दा पिन
५ जना या ु िसट मता रहेको िजपमा ३७ जना
या ु राखी चलाउने काय आफै ँ मा लापरवाही र
गैरिज मेवारीपूण काय हो भनी मा नु पन हन आयो ।
यसरी सवारीको भारवहन मताभ दा कै यौ ँ गणु ा बढी
या ु राखी सवारी चलाएकै कारण या क
ु ो भार सवारी
िजपले गडु ाउन नस दा दघु टना भएको देिखन आएको
अव थामा गाडी नपाएका या हु आफै ँ िजपमा चढेका
हन मैले लापरवाही गरेको होइन भ ने यी ितवादीको
बयानबाट मा ै ितवादीको काय लापरवाहीपूवकको
िथएन भ न निम ने ।
ितवादीले ५ जना या ु मता भएको
सवारी साधनमा ३७ जना या ु राखी िजप चलाएको
कारण दघु टना भएको देिखँदा ितवादीले सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२)
िवपरीत कसरु गरेको देिखन आउने ।
तसथ मािथ िववेिचत माणसमेतको आधारमा
यी ितवादीले धेरै या ु िहडाउँदा दघु टना हनस छ

भ ने ान हँदाहँदै जानीजानी लापरवाहीपूवक िजप
चलाएको देिखँदा ितवादीलाई सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम कसरु
ठहर गनपनमा
सु िज ला अदालतबाट सोही ऐनको
ु
दफा १६१(३) बमोिजम ४ मिहना कै द र .२,०००।ज रवाना गरी भएको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट िमित २०७०।४।२० मा भएको
फै सला उ टी भई ितवादी रामच िगरीलाई
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१(२) बमोिजम २ वष कै द हने ।
इजलास अिधकृ तः ई री साद भ डारी
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभु म् ।
५
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-१६७६, लागु औषध
( ाउन सुगर), नेपाल सरकार िव. श सेर के .सी.समेत
ितवादीह नेपालग जबाट फिकने ममा
भेट भई सँगै सख
ु त फकको अव थामा ितवादी
िवशाल शाहीबाट बरामद भएको उि लिखत
प रमाणको लागु औषध ितवादी िवशाल शाहीले
सेवन गन याएको भनी गरेको बयानलाई वादी प ले
िब िवतरणकै लािग िलई आएका भनी व तिु न
त रकाबाट पिु गन नसके को, ितवादी प ाउ पदा
लागु औषध िब िवतरण गदाका अव थामा प ाउ
परेको देिखन आएको छै न । यसअिघ कस-कसलाई
िब गरेको वा यस पटकको ाउन सगु र कसलाई
िब गन िथयो भ ने त य खल
ु ाउन सके को पाइँदनै ।
जाहेरवाला .स.िन. भवानी पनु ले अदालतमा बकप
गदासमेत ितवादीले िब िवतरण गन गरेको त य
खल
ु ाउन सके का छै नन् । िमिसल संल न माणबाट
िब िवतरण वा ओसारपसारको कारोबार गरेको त य
थािपत नभएको अव थामा उि लिखत प रमाणको
लागु औषध िलई िहँडेको कारणले मा ै अनमु ानको
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, काि क - १
आधारमा कारोबारको कसरु पिु गन निम ने ।
ितवादी िवशाल शाहीले लागु औषध सेवन
गन गरेकामा सािबतै हँदा सेवनको कसरु गरेको देिखन
आउँछ । ितवादी िवशाल शाहीबाट बरामद भएको
उि लिखत प रमाणको लागु औषध िनजले सेवन
गन याएको भनी गरेको बयानलाई वादी प ले िब
िवतरणकै लािग िलई आएका भनी व तिु न त रकाबाट
पिु गन सके को अव था देिखएन । ितवादी श शेर
के .सी.ले ाउन सगु रको कारोबार गरेको कसरु ठहर
नभएको अव था र मोटरसाइकल धनीले मोटरसाइकल
लागु औषध कारोबारको लािग नभई लाइसे स िनका न
ितवादी श शेर के .सी.लाई िदएको भनी बयान गरेको
आधारले मोटरसाइकल जफत नगरेको फै सलालाई
अ यथा भ न िमलेन अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु
ठहर गरी सजाय हनु पदछ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादी िवशाल शाहीलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(१)(ङ)
बमोिजम १ वष कै द र .१०,०००।– (दश हजार)
ज रवाना हने र ितवादी श शेर के .सी.को हकमा सफाइ
िदने र मोटरसाइकल जफत नगन ठह याई पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७०।४।२७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभु म् ।
६
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०४९४, सरकारी
छाप द तखत िकत तथा नाग रकता िकत, नेपाल
सरकार िव. रना िधमाल
ितवादीउपर दोहोरो सजायको माग दाबी
िलइएकोमा आफू के वल राहदानी बनाउन उपि थत
भएको हो अ सबै काम सीता िददीले ग रिदनु भएको

भ ने ितवादीको बयान रहेको र राहदानी िनजका
नाउँबाटै जारी भएको भ ने पररा म ालय राहदानी
िवभागको जवाफबाट देिखएको छ । राहदानीमा लागेको
म िवभागको लोगो र छाप म िवभागको नभएको पिु
भइरहेको अव थामा ितवादीलाई िकत कागजको ९
र १२ नं. बमोिजम सजाय गन गरी भएको फै सलालाई
अ यथा भ न िमलेन के वल िकत कागजको १२ नं.
मा उ लेख गरी सजाय नगरेको भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदनसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
िकत कागजको ९ र १२ नं. नाग रकता ऐन, २०६३
को दफा २१(३) बमोिजम १ वष कै द र .५०।ज रवाना गन गरी सु अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७१।५।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: ई री साद भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभु म् ।
७
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-WO-०२९२, उ षे ण /
परमादेश, सरोज रे मी िव. सैिनक िवशेष अदालत, जंगी
अड् डा, भ कालीसमेत
नेपाल सरकार मातहत रहेको नेपाली सेना
पिन कानूनबमोिजम गठन भएको िनकाय भएको र
संिवधानले याभूत गरेको अिधकारम ये कानूनी
यि ले योग गन पाउने हक यसले योग गन
नपाउने भ ने नहने । संिवधानको धारा १८(१) र धारा
२०(९) कानूनी यि भएको नाताले नेपाली सेनालाई
उपभोग गनबाट वि चत ग रने हो भने संिवधानको
भावनाअनक
ु ू ल हँदैन । जनु संिवधानवादको ममिवपरीत
हन जाने ।
संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम
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आ नो मौिलक हकको चलन र उपभोगको लािग
िनवेदक नेपाली सेनालाई असाधारण े ािधकारमाफत
यस अदालतमा वेश गन अिधकार रहँदनै भ दा
संिवधानको उि लिखत धारा ४६ को ितकूल हने
भई कानूनी यि को पमा ा गरेको संवैधािनक
हक कुि ठत हन पु ने ।
मु ा चलाउन स ने अि तम अिधकार
सेनापितलाई िदएकोबाट सेनासँग स ब ध र सरोकार
रा ने य तो िवषयमा सेनापितले मु ा चलाउन
नस ने भ ने नहने । ततु िववादको स दभमा पिन
सैिनक िवशेष अदालतबाट भएको िनणय अि तम
भई उपचारको अक माग नरहेपिछ नेपाल सरकार
(नेपाली सेना) को तफबाट अि तयार ा गरी
िनवेदन गरेको भ ने देिखँदा िनयमावलीको िनयम
७(२) को उि लिखत यव थाले मु ा गनको लािग
महा यायािधव ाको िनणय आव यक ह छ भनी भ न
िम ने नदेिखने ।
नेपाली सेनामा कायरत कुनै यि को
यो यताको परी ण नेपाली सेनाले गन स दैन भनी अथ
गन थािलयो भने मतावान र अनशु ािसत सङ् गठन
कायम रहने भ ने सैिनक ऐनको उ े यिवपरीत हन
जाने ।
िवदेशी िव िव ालयबाट ा गरेको शैि क
माणप ह मा सो िव िव ालयको आिधका रक
यि कै ह ता र हने हो । यसमा नेपाली सेनाको
अिधकारी वा अि तयार ा यि को ह ता र हनपु न
आव यक नै नहने । यसरी माणप साँचो भए नभएको
यिकन गन अि तयार सैिनक सिचवलाई भएको
अव थामा सोअ तगत िवदेशी िव िव ालयबाट जारी
भएको शैि क माणप पदन भनी या या ग रयो भने
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ४७ को देहाय (क) को
उ े य नै समा हन जाने ।
सैिनक सिचवको पदमा कायरत रहेका ेम
काश था.म.ले हेम ख ीको यि गत िववरणमा

भएको िनजको ज मिमित २०१६।२।२१ को स ा
२०१६।२।२३ उ लेख गरी तािलम छनौट बोडसम
पेस गरेको र बोडले सोही ज मिमित कायम गरी
िनजलाई पािक तानमा NSWC तािलमको लािग
छनौट गरेको देिख छ । जनु काय सैिनक ऐन, २०६३
को दफा ४७ को देहाय (घ) मा उि लिखत ावधानको
िवपरीत देिखने ।
यसरी सैिनक िवशेष अदालतले सैिनक ऐन,
२०६३ को दफा ४७ को देहाय (क) को गलत या या
गरी िनज सैिनक सिचवको अिधकार े िभ नै नरहेको
अिधकृ तको ज मिमित स चाउने कायलाई सैिनक
िवशेष अदालतको फै सलाले मा यता दान गरेको
देिखँदा कानूनले अि तयारी दान नगरेको यि बाट
भएको कायलाई मा यता िदएको र िवदेशी माणप लाई
परी ण गनु नपनसमेत भनी भएको कानूनको या या
िु टपूण भएको अव थासमेत िव मान हँदा सैिनक
िवशेष अदालतको िमित २०७३।२।१३ को सो फै सला
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम
उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
इजलास अिधकृ तः रामु शमा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २७ गते रोज ५ शभु म् ।
८
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CR -०४७३, डाँका,
नेपाल सरकार िव. भदै भ ने नरेश ठाकुर हजाम
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७०।१।३ को फै सलाउपर सािबक याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) तथा चिलत याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दायर
भई पेस हन आएको ततु पनु रावेदनमा देहायको
आधार कारण र कानूनी यव थाका आधारमा
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला िमलेको देिखँदा
के ही प रवतन ग ररहनु पन अव था देिखन आएन ।
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पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७०।१।३ को
फै सला सदर हने ।
पीिडतले मौकामा गरेको कागज र जाहेरीमा
उि लिखत डाँका चोरी गरी लगेको साम ीमा फरक
उ लेख भएको डाँका चोरी भयो भिनएको गरगहना र
धनमाल ितवादीबाट बरामद नभएको र ब दक
ु लगायत
डाँकामा योग ग रएको भिनएको हातहितयार बरामद
हन नसके का आधारमा कसरु नै थािपत भएको
नदेिखएको ।
डाँकाको कसरु ठहर हनका लािग मल
ु क
ु ऐन,
चोरीको महलको १ नं. र ६ नं. को दाबी रहेकोमा ६
नं. ले चारजना भ दा बढ् ताको जमात भई जबरज ती
चोरी वा रहजनीमा लेिखएको रीतसँग वा हातहितयार
िलई उठाई छाडी वा हलह जत गरी चोरी गरेमा
डाँका गरेको ठहछ भ ने कानूनी यव था रहेको र यी
ितवादीबाहेक अ य ितवादीउपर दाबी निलएको
अव थामा १ जना ितवादीबाट डाँका कसरु थािपत
हन नसके को आधारमा कसरु बाट सफाइ िदने गरी
भएको फै सलालाई अ यथा भिनरहनु नपन ।
इजलास अिधकृ त: ई री साद भ डारी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
९
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी तेजबहादुर के .सी., ०७६-WH-००९५,
ब दी य ीकरण, सूयजीत साद साह िव. राज व
अनुस धान िवभाग, पु चोक लिलतपुरसमेत
िनवेदकउपर काठमाड िज ला अदालतमा
राज व चहु ावट मु ा दायर भई काठमाड िज ला
अदालतको थुनछे क आदेशबाट पपु का लािग
िनवेदकलाई थनु ामा रािखएको भ ने िलिखत
जवाफबाट देिख छ । उ कुरालाई यी िनवेदकले
अ यथा भ न सके को देिखँदैन । िवजयराज तल
ु ाधर

िव काठमाड िज ला अदालतसमेत भएको (ने.
का.प २०७५, अङ् क १०, िन.नं.१०१०८, पूण
इजलास) ब दी य ीकरणको िनवेदनमा िवचाराधीन
मु ामा स म अदालतले याियक ि याअनस
ु ार
मु ाको सनु वु ाइ गरेको अव थामा आरोिपत कसरु को
स ब धमा माणको मू याङ् कन गरी याय िन पण
गन भएकोले कानूनबमोिजम पपु को लािग थनु ामा
राखेको कुरामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गनु नपन भनी िस ा तसमेत ितपादन भएर रहेको
अव था देिखने ।
तसथ िनवेदकउपर कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी काठमाठ िज ला अदालतमा राज व
चहु ावट मु ा दायर भई सो मु ामा भएकोले थनु छे क
आदेशअनस
ु ार थनु ामा पठाइएको देिखएको, उ
थनु छे क आदेश उ च अदालत पाटनबाट सदर भएको,
मु ा अदालतमा िवचाराधीन अव थामा रहेकोमा
कानून एवम् माणको मू याङ् कन गरी िनणय हने
िवषय भएकोले िनवेदकको हकमा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनपनस मको प आधार र कारण
देिखएन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: वु राज काक
क यटु र: िवके श गगु ाराई
इित संवत् २०७६ साल काि क १५ गते रोज ६ शभु म् ।
१०
स.का.म.ु . या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-११७९, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. सूयनारायण यादव
िमित २०७३।२।१६ मा भएको पीिडतको
वा य परी णमा िनजको हाइमन याितएको
देिखए पिन सो हाइमन याितएको घाउ नयाँ वा
परु ानो के हो भ ने स दभमा के ही उ लेख भएको
छै न । िनजको योिनमा करणी भए नभएको यिकनसाथ
भ न नसिकने, िनजको योिनलगायत शरीरको कुनै
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पिन भागमा घाउ वा संघषका कुनै पिन िच देिखएको
छै न । पीिडतको वा य परी ण गन डा. जयकुमार
ठाकुर अदालतमा आई बकप गदा हाइमन
करणीबाहेक अ य कारणले पिन याितन स छ भनी
लेखाइिदएका छन् । अनस
ु धानको ममा बिु झएका
कुनै पिन मािनस तुत घटनाको य दश होइनन् ।
जबरज ती करणीको वारदात ायः एका त ठाउँमा हने
भएकोले यसको य दश वयम् पीिडतबाहेक अ य
ते ो यि हने स भावना यून नै हने ।
जाहेरवालाले पीिडतले िनजलाई भनेको
आधारमा जाहेरी िदएको भनी बकप मा लेखाएको
देिखए पिन पीिडत वयम्ले अदालतमा उपि थत
भई बकप गदा करणी गरेको होइन भनी लेखाएबाट
जाहेरी दरखा त, जाहेरवालाको बकप , पीिडतक
आमाले ग रिदएको घटना िववरण कागज र िनजको
अदालतसम भएको बकप खि डत भएको छ ।
जबरज ती करणीको वारदातमा पीिडत आफू िव
भएको वारदातको य दश वयम् हने भएकोले यी
पीिडतले आरोिपत कसरु ितवादीले गरेका होइनन्
भनी बकप गरेप ात् िनजको सो भनाइ िमिसल संल न
पीडक र पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट
समेत समिथत भएको अव थामा ितवादीलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको फै सलालाई
अ यथा ग ररहनु नपन ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणबाट ितवादी सूयनारायण यादवलाई १४
वषक नाबालक ०४-०६(छ) लाई जबरज ती करणी
गरेको अिभयोगमा जबरज ती करणीको महलको
३(३) नं. बमोिजम ६ वष कै द सजाय हने र पीिडतलाई
ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१० नं. बमोिजम .२०,०००।- ितपूितसमेत पाउने
ठह याई झापा िज ला अदालतबाट भएको फै सला
उ टी गरी ितवादी सूयनारायण यादवले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहरी भएको फै सला िमलेको

देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: रामु शमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभु म् ।
११
स.का.म.ु . या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी काशकुमार ढुंगाना, ०७०-CI-०१६३, ०६५६,
छुट ज गा दता, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर गु ङ
मालपोत कायालय, का क ले िमित
२०६८।११।२३ मा िनणय गदा सु िक.नं. ३२३
को ज गा नापीस ब धी िवशेष अदालतबाट दता नहने
िनणय भएप ात् उ ज गा राजीनामािभ को भए उ
िनणय बदर गराउनु पनमा सो नगरी पिछ िनवेदन माग
गरेको र उ ज गा नापीको अव थामा नै सरकारी
सावजिनक कृितको देिखँदा माग दाबीबमोिजम उ
ज गा िनवेदकका नाउँमा दता गरी िदन िमलेन भनी
उ लेख भएको देिख छ । यसरी ठमरबहादरु गु ङले
आ नो हक देखाइिदएको िनवेदनको स ब धमा के ही
नबोली िववादको ज गालाई सरकारी सावजिनक ठहर
गरेको देिख छ । ठमरबहादरु गु ङले पिन िववादको
ज गामा दाबी गरी िनवेदन िदएप ात् सो ज गामा हक
बेहकको न िसजना भएको देिख छ । यसरी िववािदत
ज गामा दईु प को दाबी गरेको अव थामा कसको दाबी
पु ने, कसको नपु ने वा के हने भ ने स ब धमा िनणय
गनपन
ु ह छ । य तो माण बझ
ु ी िनणय गन अिधकार
कानूनले मालपोत कायालयलाई िदएको नदेिखने । हक
बेहकको न उठेको अव थामा मालपोत कायालयले
गरेको िनणयमा अिधकार े ािधकार िु ट देिखन
आयो । ज गा दता स ब धमा हक बेहकको न उठेको
अव थामा सो नको िनराकरणको लािग स बि धत
िज ला अदालतमा पठाउनु पनमा आफै ँ ले िनणय गरेको
मालपोत कायालय, का क को िमित २०६८।११।२३
को िनणय िु टपूण रहेकोले सो िनणयलाई बदर गरी
रामबहादरु गु ङ र ठमरबहादरु गु ङलाई सािधकार
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िनकाय (स बि धत िज ला अदालत) बाट हक कायम
गराई याउन सनु ाउनु भनी मालपोत कायालय,
का क मा िमिसल पठाउने ठह याई गरेको फै सलालाई
अ यथा मा न नसिकने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारण, माण
एवम् यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
आधारमा मालपोत कायालय, का क को िमित
२०६८।११।२३ को िनणय बदर गरी पनु रावेदक
रामबहादरु गु ङ र अका दाबीकता ठमरबहादरु
गु ङलाई सािधकार िनकाय (स बि धत िज ला
अदालत) मा गई हक कायम गराई याउनू भनी
सनु ाउन याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ)
बमोिजम िमिसल मालपोत कायालय, का क मा
पठाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०७०।२।१ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : रामु शमा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् ।

म ालयमा तानी अका यि लाई िविभ न कायकारी
िनदशकको िज मेवारी िदएकाले परी ाको िन प तामा
शङ् का उ जेको भ ने नै िनवेदन िजिकर रहेको छ ।
िवप ी उ ोग म ालयको िमित २०७१।१०।१३ को
िनणयानस
ु ार सिमितकै सहकायकारी िनदशकलाई
कायकारी िनदशकको स पूण काय गन गरी िज मेवारी
तोिकएको देिख छ । िनजको अ य तामा बसेको
बैठकबाट नितजा काशन भएको र बहालवाला
कायकारी िनदशकलाई म ालयमा काजमा रािखएको
हँदा नितजा काशन गन र िनयिु गन अिधकार
िनिम कायकारी िनदशकलाई हँदैन भनी िजिकर
िलएपिन िनवेदकले यसरी िज मेवारी तो ने गरी
भएको िमित २०७१।१०।१३ को म ी तरीय िनणय
बदरको माग गरेको देिखन नआउने ।
िवप ी िवकास सिमितको स चालनको
िज मेवारी उ ोग म ालयमा रहेकोमा उ ोग
म ालयको िमित २०७१।१०।१३ को िनणयबाट सो
िवकास सिमितको स पूण काय गन िज मेवारी पाएका
कायकारी िनदशकले िविधपूवक नितजा काशन
गरी गराई किन सहायकमा उ ीण यि ह ले
िनयिु समेत पाई काय ग रसके को भ ने देिख छ ।
उ ीण भई िनयिु भएका यि ह लाई िनवेदकले
िवप ी बनाएको देिखँदैन । जसको िव मा िनणय
गनपन
ु हो सो यि ले सनु वु ाइको मौका नै ा नगरेको
अव थामा िनजलाई ग भीर तथा ितकूल असर
पन गरी िनणय गन ाकृ ितक यायको िस ा तले
समेत अनमु ित िदँदैन । यी य ता अयो य यि लाई
बदिनयतका साथ उ ीण गराइयो भनी स माण
िनवेदकले दाबी गन सके को पिन पाइँदैन । आफू
उ ीण नभएपिछ मा परी ाको नितजाको स ब धमा
अि तयारीगत िु ट भएको भनी िनवेदन गरेको अव था
छ । आफू उ मेदवार रहेको िव ापनको नितजा
काशन नहँदै िनजले कानूनी र ि यागत िु ट रहेको
भनी िनवेदन गरेको अव था देिखँदैन । यस अव थामा

इजलास नं. १
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७१-WO-०७६८, उ ेषण / परमादेश,
दुगा साद च लागाई िव. घरेलु तथा साना उ ोग
िवकास सिमित, धान कायालयसमेत
िवप ी घरेलु तथा साना उ ोग िवकास
सिमितले िव ापन नं. १७।०६५।६६ बाट व र
सहायक पद र िव ापन नं.२३।०६५।६६ बाट किन
सहायक पदको लािग िव ापन कािशत गरेकोमा रट
िनवेदकले सो िव ापनह मा परी ा िदई परी ाको
नितजा काशन हँदा िनजको नाम निन के को कारण
ततु रट िनवेदन परेको देिख छ । मूल पमा नितजा
काशन गदा भइरहेका कायकारी िनदशकलाई काजमा
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िनवेदक सफाहात िलई अदालत वेश गरेको देिखन
नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले
िवप ी िवकास सिमितको कायकारीको िज मेवारी
तोिकिदने गरी भएको म ी तरीय िनणय बदरको माग
नगरेको, िनवेदक परी ामा सामेल भएको िव ापनमा
उ ीण भएका यि ह लाई िवप ी नै नबनाइएको र
आफू उ ीण नभएपिछ मा नितजा काशन र नितजा
काशन गन अि तयार ा यि को स ब धमा
उठाई िनवेदन िदएको अव था देिखँदा िनवेदन िजिकर
पूवा ही भएको साथै सफाहात िलई अदालत वेश
गरेको नहँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गनपन
ु अव था देिखन आएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल असार १० गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-०४४४, वैदेिशक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. िच बहादुर गोले भ ने िच बहादुर
घोले
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७१।९।२० को आदेशअनस
ु ार जाहेरवालाले
पासपोट िलएको हो वा होइन भनी बु दा जाहेरवाला
गजे साद अयालले िमित २०७२।१।१० मा वैदेिशक
रोजगार िवभागमा िदएको िनवेदनमा िनजसँग राहदानी
नभएको जानकारी गराएका छन् । राहदानी िवदेश मण
गन वा काम गन जानको लािग नभई नहने कागज हो ।
जाहेरवाला िवदेश जान इ छुक भएको भए िवदेश जान
चािहने मह वपूण राहदानी नबनाई जान नस ने हँदा
िनजसँग सो राहदानी नै नभएकोले िनजको िवदेश जाने
मनसाय रहेको िथयो भनी मा न सिकँ दैन । फौजदारी
मु ामा ितवादीउपर लागेको अिभयोग मािणत गन

दािय व वादी प को ह छ । आफूले लगाएको अिभयोग
शङ् कारिहत तवरले िव वसनीय माणबाट पिु गनु पन
ह छ । तर ततु मु ामा ितवादीउपरको अिभयोग
पिु गनको लािग चािहने आव यक कागज नै िवदेश
जान खोजेको जाहेरवालाको राहदानी हो । िनजसँग
राहदानीसमेत नभएको अव थामा िनज िवदेश जान
खोजेको भ न िम दैन । अ य सँगमा भएको कागजमा
वैदेिशक रोजगारीको लािग भनी उ लेखस म भएको
देिखँदा ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
गरी भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी िच बहादरु गोले भ ने िच बहादरु घोलेले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७२।२।३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल माघ २ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७२-RC-०१७४, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. राजु चौधरी
िमित २०६३।३।२३ मा मृतक र ितवादी
ब ने घरमा पित प नीिबच झै-झगडा भई सोही
वादिववादको ममा ितवादीले हँिसयाले काटी
मृतकको मृ यु भएको भ ने घटना थल तथा
लासजाँच मचु ु काबाट देिख छ । सोहीबमोिजमको
पो टमाटम रपोट, ितवादीको मौकाको सािबती
बयान र जाहेरवाला तथा मौकामा बयान गन यि को
भनाइसमेतबाट ितवादी राजु चौधरीकै कत यबाट
मतृ क र फली चौधरीको मृ यु भएकोमा िववाद
नदेिखने ।
अब ितवादीलाई के कित सजाय हनपु न
हो भ ने स ब धमा िवचार गदा, ितवादीले धा रलो
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हितयार योग गरी घाँटी काटी मतृ कको मृ यु
भएको छ । ितवादी मैका र अदालतमा समेत
कसरु मा सािबत रहेका छन् । मानपनस
मको
ु
रसइबी नदेिखएपिन बेलाबेला झै-झगडा गन गरेको
भ ने मृतकको छोरीको मौकाको कागजबाट समेत
देिख छ । यस अव थामा पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट सु फै सला सदर गरी ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको िमित
२०६४।१०।२३ को ठहर फै सलालाई अ यथा गनपन
ु
देिखएन । साथै ितवादीले आ नो ीमती परपु षसँग
करणी गरेको िवषयमा िववाद भई रस उठी सोही
िवषयमा समेत भनाभन हँदा रसको आवेगमा आई
निजकै रहेको हँिसयाले हा दा मृतकको मृ यु भएको
भ ने देिखएको छ । मानपनस
मको अ य पूवयोजना,
ु
मानपु ूव यातना िदएको अव था र मानसपनस
मको
ु
रिसइवी के ही देिखएको छै न । ितवादीले मौका
र अदालतमा कसरु वीकार गरी अनस
ु धान र
याियक ि यामा सहयोग गरेको देिख छ । अपराध
गदाको प रि थित, प रवेश तथा अव था वारदातको
कृितबाट ितवादीलाई ऐनबमोिजमको सजाय गदा
चक पन देिखँदा ितवादी राजु चौधरीलाई १० वष
मा कै दको सजाय गदा यायको मनसाय पु ने भएकोले
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।

उ ेषण, रोिहत हालन िव. म अदालत, अनामनगर,
काठमाड समेत
म ऐनअ तगतका िववादह को समाधानको
लािग छु ै म अदालत गठन ग रएको छ । म
अदालतको िनणयउपर अ य उपचारको यव था
नभएकोले संवैधािनक ावधानको प रिधिभ रही
कानून र यायको मा य िस ा तका आधारमा यस
अदालतले असाधारण अिधकार योग गन िम ने नै
ह छ । तर यसरी आदेश गदा पनु रावेदन सनु ेझ माणको
मू याङ् कन ग रने नभई संवैधािनक वा कानूनी हकको
चलनको लािग के ही िनि त दायरािभ िसिमत
रही िववादको टुङ्गो लगाउनु पन ह छ । िनवेदकको
रट िनवेदनसाथ संल न कागजातह के लाई हेदा
िनवेदकले संल न कागजातको (ङ) मा “िवप ी नं.२
लाई सेवाबाट हटाउने गरेको िनवेदक उ ोगको िनणय
तथा िवप ी नं.२ ले प ीकरण िदएको जवाफको
ितिलिप” भनी पेस गरेको कागजातमा पारस साद
साहको प ीकरण िमित २०६५।९।१३ को देिख छ
भने पारस साद साहसमेतले िमित २०६५।८।२२
गते अचानक ित ानको े िभ होह ला, हलदङ् गा
गरेको, अशाि त म चाएको र ित ानको कमचारीलाई
थनु छे क, गालीगलौज गरी अभ यवहार गरेको र
दसजना कामदारलाई काम गन निदई मारिपट गन,
ध क िदँदै ित ान बािहर िनकािलिदएको भनी म
ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) बमोिजमको खराब
आचरण गरेको र यसपूव पिन िमित २०६५।२।३
गतेको िनणयले सोही कसरु मा पिहलो पटक ३ िदनको
लािग िनल बन भएकोले दो ो पटक सोही कसरु
(खराब आचरण) गरेकोले दफा ५२(४) बमोिजम
इजलास नं. २
सेवाबाट हटाउने भनी िमित २०६५।९।२९ मा िनणय
गरेको भ ने उ लेख छ । तर सो िनणयप चात् के कसरी
१
यी िवप ी पनु ः सेवामा रहेको भ ने िनवेदन, िलिखत
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या. जवाफ वा िमिसल संल न कागजातबाट नखु ने ।
ी अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०४१७,
उ ोग आिदमा काम गन वातावरण बनाउनु
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तथा शाि त सु यव था कायम रा नु ित ानका
यव थापक तथा कामदार कमचारी दवु ैतफबाट
अपेि त ह छ । अ लाई काम गन निदन,ु कुटिपट
गनु वा य तो ध क िदन,ु ित ानको स पि
नो सान गनु ज ता कायह वा छिनय हँदनै । तर
िनवेदकले पेस गरेको िवप ी पारस साद साहको
िमित २०६५।९।१३ को प ीकरण तथा ित ानको
िमित २०६५।९।२९ को िनणयको ितिलिपबाट
ती माण कागज यस िनवेदनसँग स बि धत िमित
२०६९।८।८ को घटनासँग आब रहेको नभई यसपूव
िमित २०६५।८।२२ को घटनासँग स बि धत रहेको
देिख छ भने उ अिघ लो घटनाका आरोपह लाई
यस िनवेदनसँग स बि धत घटनासँग आब गरेको
पाइएन । उ माणको कागजह म अदालतमा
पेस गरेको नदेिखएबाट ती पूराना घटनावारेका माण
यस िनवेदनको रोहमा मू याङ् कन हन स ने अव था
नदेिखने ।
उि लिखत त य एवम् िस ा तसमेतबाट
िवप ी पारस साद साहले िनवेदक ित ानका सरु ा
गाडलाई कुटिपट गरेको र औषिध चोरी गरेको भ ने
त य शङ् कारिहत तवरले पिु हन नसके को र पीिडत
घाइते भिनएका सरु ा गाड ऋिषके श पटेललाई म
अदालतमा उपि थत गराई आ नो िजिकर माण
पिु गराउन नसके को अव थामा िनज पारस साद
साह कानूलाई िमित २०६९।९।१३ बाट लागु हने गरी
सेवाबाट अवकाश िदने गरी भएको िनवेदक ित ानको
िनणयउपर परेको पनु रावेदनमा आव यक माण बझ
ु ी
उ िनणयलाई बदर गरी म अदालतबाट िमित
२०७१।४।३० मा भएको फै सला स ब धमा पनु ः
वा थप माणको मू याङ् कन गन सिकने अव था
नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणह बाट
त यगत िववादमा म अदालतले माण बझ
ु ी गरेको
फै सलाउपर असाधारण अिधकार े अ तगत पन

आएको ततु रट िनवेदनमा नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) को
पूवाव था िव मान नहँदा िनवेदकको मागबमोिजम
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६७-CR-०२९०,
आ.व.२०६१।०६२ आयकर, आ त रक राज व
कायालय, िवराटनगर िव. भुदेव खा उ ोग ा.िल.
मु य कायालय, िवराटनगर
भदु वे
खा
उ ोग
ा.िल.को
आ.व.०६१/०६२ को आयकर िनधारण गन आ त रक
राज व कायालय, िवराटनगरले करदाताबाट पेस हन
आएको ितवेदनसमेतबाट आयकर ऐन, २०५८
बमोिजम क ी गन नपाइने खचको दाबी भएको
देिखएको तथा आयमा समावेश गनपन
ु रकम समावेश
नग रएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१
बमोिजम संशोिधत कर िनधारण गन करदाताको
करयो य आय .२९,६८,३३६।३० कायम गन गरी
२०६४।६।११ मा िनणय गरेको देिख छ । यथ ा.
िल.ले कर यो य आयमा समावेश हनु नपन गरी िजिकर
िलँदा पेिकङ मेटे रयल पेिकङ गदा टुटने फुटने भएकोले
सो डेमेज (Damage) लाई र लेसमे ट ग ररहनु पन
भ ने उ लेख गरे पिन परी णप ात् प ा लागेको
सटज प रणामलाई अ यथा भ न सके को अव था
नदेिखएको साथै बासमती गोिलयाबाट उ पादन कम
भएको भ ने स ब धमा िछ का छुटाइसके को चामलको
उ पादन घट् नपु न कारण ट नभएको तथा आई.एस.
िड. टेिलफोन खच टोर समान, चामल आयात गदा
िविभ न पाट लाई स पक गन खच भएको भ ने उ लेख
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गरेको तर िनरी ण गदा मल
ु क
ु बािहर पिन कारोबार
भएको नदेिखएको र यि गत काममा खच भएको
देिखँदा िनजले िलएको िजिकरह माणिबना िम हा
िदन निम ने भई करदाताको आ.व.२०६१/०६२ को
लािग करयो य आय .२९,६८,३३६।३० आयकर
ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम करयो य आय
कायम गरेको देिखन आयो । यसरी कर लगाउनका
आधार कारणह उ लेख गरी कानूनस म पले
कर अिधकृतले गरेको कर िनधारण िनणयलाई कारण,
आधार र माण नभई उ टी गरी राज व यायािधकरण
िवराटनगरबाट िमित २०६५।९।२० मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट राज व
यायािधकरण िवराटनगरबाट िमित २०६५।९।२० मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी
भई आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरको िमित
२०६४।६।११ को िनणय तथा आ त रक राज व
िवभागको िमित २०६५।२।३१ को शासक य
पनु रावलोकन सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िशवह र पौड् याल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६७-CR-०२९१,
०२९२, ०२९३, आ.व. २०६२/०६३,
आयकर, भएको मु ाको फै सला यसै
कृ ितको रहेको ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६७-CR-०८०३,
आयकर (०६०।०६१), आ त रक राज व कायालय,
िवराटनगर िव. शंकरलाल अ वाल
ततु िववादमा करदाता ी कृ ण मेटल
ा टस ा.िल. िवराटनगरले .३,४७,४५५।८५
कायम गरी आ.व.०६०।०६१ को आय िववरण पेस

गरेका र आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरबाट
करदाताको करयो य आयमा .११३२,६६३।८३ थप
गरी ज मा संशोिधत करयो य आय .१४,८०,१२०।–
कायम ग रएको देिख छ । कर अिधकृतले संशोिधत
कर िनधारण गनु परेको आधार (कारण) देहायबमोिजम
उ लेख गरेको पाइ छः१. करदाताले िटन लेट Closing Stock को
मू याङ् कनको आधार परी णको समयमा खु न
नसके को हँदा पिछ लो L.C.T.F.O.4027 BRT
बाट १०९३९६ के .जी. आएको र सोको लागत
.६१,७४,१७३।६२ देिखएकोले सो अनस
ु ार
अि तम मौ दात ५६१०८ के .जी.को ित के .जी.
५६।४४ ले हने .३१६६,७३५।५२ हनपु नमा
करदाताले .३१५६,०७५।– मा देखाई फरक
पन गएकोले फरक परेजित रकम आयकर ऐन,
२०५८ को दफा १५ बमोिजम करयो य आयमा
समावेश ग रएको ....... .१०,६६०।५२
२. T.R. याज .७०,८१४।३६ म ये पिछ लो
L।C TFO 4026 BRT 19 अ तगतको ख रदमा
.३०,२३४।५६ याज लागेको देिखएको उ
L।C बाट १०९३९६ के .जी. सामान ख रद
भएकोमा करदाताको हने अि तम मौ दात
५६१०८ के .जी.मा समानपु ाितक पले हने रकम
दफा १५ बमोिजम खच क ी नहने हँदा करयो य
आयमा समावेश ग रएको .... .१५,५०७।३१
३. उ ोग िवभागबाट कािशत न स फर मेटल
ोड टको िस.नं.१२ पेज नं.१० मा उ लेख
भएअनस
ु ार १५ के .जी. यापािसटीको िटन
क टेनर फर िघ १(एक) िपस ब नको लािग raw
material required (including wastage)
िटन ९५५.३ ाम ला ने उ लेख छ । सोहीअनस
ु ार
करदाताले खपत देखाएको २०८७९.८००
के .जी. बाट २१८५६४ थान िटन क टेनर
उ पादन देखाउनु पनमा २०४१०० थान मा
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उ पादन देखाएको हँदा फरक प रमाण १४४६४
थानको करदाताले िब गरेको ित िटनको िब
दर .७६।५० ले हने रकम आयकर ऐन, २०५८
को दफा ७.२(ख) बमोिजम मनु ाफा तथा लाभमा
समावेश गरी करयो य आयमा समावेश ग रएको
.... .११०६४९६।यसरी थप कर लगाउनु पनाको िव ततृ
आधार कारण उ लेख गरी उ ोग िवभागले जारी
गरेको Material Consumption Norms, 2063
तथा आयकर ऐन, २०५८ अनु प आ त रक राज व
कायालय, िवराटनगरले संशोिधत कर िनधारण गरेको
देिख छ । कानूनस मत पले कर अिधकृतले गरेको
कर िनधारण िनणयलाई उिचत आधार, कारण र
माण नभई के ही उ टी हने गरी राज व यायािधकरण
िवराटनगरबाट िमित २०६६।५।१४ मा भएको फै सला
मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट राज व
यायािधकरण िवराटनगरबाट िमित २०६६।५।१४ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी
भई आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरको िमित
२०६५।६।७ को िनणय तथा आ त रक राज व
िवभागको िमित २०६५।९।२० को शासक य
पनु रावलोकन सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६८-CR-०४६४,
०४६५, आयकर २०६०/०६१ भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०४६२,
आ.व.२०६२/०६३ (मू य अिभवृि कर), टेकबहादुर
ख ी िव. कृ ण मेटल ा टस ा.िल.

ततु िववादमा करदाता कृ ण मेटल
ा टस ा.िल.ले कर योजनाथ पेस गरेको िववरणमा
कम उ पादन देखाएको भनी आ त रक राज व
कायालय, िवराटनगरका कर अिधकृतले कर िनधारण
गरेको देिख छ । उि लिखत मू य अिभवृि कर ऐन,
२०५२ को दफा २० का अव था र आधारह बाट
कर अिधकृतले ा त माणह को िव लेषण गरी कर
िनधारण गन स ने ावधान रहेको देिख छ । ततु
मु ामा पेस भएका िववरण, उ ोग िवभागबाट कािशत
norms for metal product मा उि लिखत नमस
र य तै कृ ितका अ य करदाताह को उ पादन
ितलि ध दर र कायालयले गरेको कर परी ण
ितवेदनसमेतका आधारमा कृ ण मेटल ा टस ा.
िल. िवराटनगरको आ.व.०६२/०६३ को कारोबारमा
ज रवाना र करसमेत गरी .२,४०,५२०।- कायम
हनेगरी कानूनस मत पमा आ त रक राज व
कायालय, िवराटनगरले गरेको िनणयलाई राज व
यायािधकरण िवराटनगरले उिचत आधार, कारण र
माण नभई सु को िनणय उ टी गरी गरेको िमित
२०६७।१।१२ को फै सला मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट राज व
यायािधकरण िवराटनगरबाट िमित २०६७।१।१२
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सला उ टी
भई आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरको
िमित २०६५।१०।२९ को िनणय तथा आ त रक
राज व िवभागको िमित २०६६।२।८ को शासक य
पनु रावलोकन सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६८-CR-०४६३,
२०६२/०६३ (मू य अिभवृि कर),
टेकबहादुर ख ी िव. कृ ण मेटल ा टस ा.
िल. भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
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भएको छ ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-०७७९,
उ ेषण / परमादेश, उि मलाल माझीसमेत िव. गाउँ
िवकास सिमितको कायालय, च नगर, सलाहीसमेत
ततु मु ामा रट िनवेदनलगायत सम
िलिखत जवाफको अ ययन गदा गाउँ िवकास
सिमितको कायालयह एक वत र वाय
िनकाय रहेकोले थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
बमोिजम स चालन हने यव था रहेको पाइ छ ।
यसै स दभमा िवप ीम येका यामिकशोर यादव
िनयु भएको भिनएको गा.िव.स.को लेखा सहायक
पदमा थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ ले
िनधा रत गरेको ि या पूरा गरेर मा िनयु हनपन
पद रहेको भ ने कुरामा िववाद रहेन । िमिसल संल न
उ िनयिु र पेस गरेको गो वारा भौचरलगायतका
कागजातको कृितबाट य ता कागज यि सँग
रहने कागजात भ न िम ने अव था देिखँदनै । यसै
लगाउको ०६८-CI-००९६ को िनषेधा ासमेतको
रट िनवेदनमा सािबकबमोिजम काम गन िदनू भ ने
िनवेदन मागबमोिजम जारी भएको आदेश काया वयन
स दभमा िज ला शासन कायालय, सलाहीबाट
च नगर गा.िव.स. कायालयलाई प गएपिछ यस
स ब धमा गा.िव.स.ले यथाथ बु दा सोही पद समानको
ािविधक सहयोगी राजकुमार कापड पिहलादेिख नै
कामकाज गद आएकोमा सोही तरको लेखा सहायक
पदमा कानूनले िनधा रत ि यािवपरीत िनयिु
ग रएको भ ने देिखन आएप ात् िमित २०६७।४।२८
गते गाउँ िवकास सिमितको िवशेष प रषद् बसी
यामिकशोर राय यादवको िनयिु सु देिख नै बदर
गन िनणय गरी सो िनणयलाई िवशेष गाउँ प रषदक
् ो
बोडले अनमु ोदनसमेत गरेको िमिसल संल न गाउँ
प रषदब् ाट भएको िमित २०६७।४।२८ को िनणयको

ितिलिपबाट पिन देिखइरहेको अव था हँदा िवप ी
यामिकशोर राय यादवको िनयिु कानूनबमोिजम
रहेको भ न िम ने अव था देिखन नआउने ।
अतः च नगर गाउँ िवकास सिमितले पिहला
नै अवैधािनक िनयिु ठहर गरी सो िनयिु िमित
२०६७।४।२८ को िवशेष गाउँ प रषदब् ाट खारेज भई
वतः शू य िनि य रही सो पदको कुनै अि त व नै
नरहेको अव थामा अि त व नै नभएको पदमा ग रएको
य तो िनयिु लाई बदर घोिषत ग ररहन आव यक
नभइरहेको प र े यमा यस िनयिु को स दभमा
िवप ी िज ला शासन कायालयसमेतबाट भए कुनै
पिन कामकारबाहीलाई िनवेदकको मागबमोिजम बदर
घोिषत गनपन
ु देिखन आएन । तसथ, ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ चैत २५ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६८-CI-००९६,
िनषेधा ा / परमादेश, िज ला सलाही
च नगर गाउँ िवकास सिमितको
कायालयसमेत िव. यामिकशोर यादव भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव व भर साद े , ०७३-WO-०८२९, उ ेषण
/ परमादेश, कमल िकशोर इनानी िव. बृजगोपाल
इनानीसमेत
मालपोत कायालय, सनु सरीले नेपाल
े िडट ए ड कमस बक िल. को प को आधारमा
िमित २०५८।०७।२६ मा रो का रा ने गरेको काय
कानूनस मत् नै रहेको हँदा पनु रावेदन िजिकर नपु ने
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गरी िमित २०६६।११।२७ मा पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट फै सला भएको देिख छ । पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट भएको सो फै सलाउपर रट
िनवेदक कमलिकशोर इनानीले कानूनबमोिजमको
अ य कुनै उपचारको माग अवल बन गन सके को
नदेिखँदा सो फै सलामा िच बझ
ु ाएकै देिखन आएकोले
िनवेदन दाबीको उि लिखत िक.नं.७२ समेतका
ज गाह फुकुवा नहने ठहर भएको फै सला अि तम
भएको देिखने ।
िवप ी एन.िस.िस. बक (सािबक नेपाल
बक अफ िसलोन िल.) को अ. ा. र नराज ब चाय
िनवेदक र वृजगोपाल इनानीसमेत िवप ी रहेको ऋण
असल
ु ी मु ा ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट िमित
२०७०।०५।१८ मा सु िनणय भएकोमा एन.िस.
िस. बक (सािबक नेपाल बक अफ िसलोन िल.) ले
उ िनणयमा िच नबझ
ु ाई ऋण असल
ु ी पनु रावेदन
यायािधकरणमा पनु रावेदन गरेकोमा बज
ृ गोपाल इनानी
र कलमिकशोर इनानी एकासगोलको देिखएकोले
बज
ृ गोपाल इनानीको हकस मको स पि बाट भराउन
िम ने ठहर गरी िनणय भएको देिखने ।
व ततु ः ियनै िनवेदकको नाउँमा दता रहेको
दाबीको ज गाह रो का फुकुवा ग रपाऊँ भनी
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा पनु रावेदन गरेकोमा
फुकुवा नहने गरी फै सला भएको देिखयो । पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको उ मु ाको स ब धमा रट
िनवेदकले रट िनवेदनमा कुनै सङ् गस म उ लेख
गरेको देिखँदनै । यसबाट िनवेदक सफाहात िलई
अदालत वेश गरेको मा न िमलेन । आफूह २०३५
सालमै छु ई िभ न भएको भनी दाबी िलएपिन सो
त यको कानूनस मत उठान गरी कानूनले अवल बन
गरेको मागबाट आ नो हकको चलन गराउन
िनवेदकले यथोिचत समयमा य न गनपन
ु ह छ । सो

नगरी िववादको वा तिवक त य तथा अिघ ग रएका
कानूनी उपचार र सो उपचारको ममा िन पण भएका
िवषयलाई ढाकछोप गरी िनवेदक यस अदालतमा रट
े ािधकारमाफत वेश गरेको देिखने ।
अतः पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
सामा य कायिविधमाफत िन पण भइसके को िवषय
लक
ु ाई रट िनवेदक यस अदालतमा सफाहात
िलई अदालत वेश गरेको नदेिखँदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र : देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २० गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव व भर साद े , ०७४-WO-०१००, परमादेश,
अिधव ा .प.नं. १०,०६० को तुलसी िसंखडा िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
ाकृितक तथा गैर ाकृितक कोपबाट नेपाल
उ च जोिखममा रहको छ । वषनी कै यौ ँ मािनसह
िवपदमा
् परी अकालमा यान गमु ाउनु परेको यथाथता
हामी माझमा दोहो ररहने गदछ । य ता कोपह
मानवीय िनय ण तथा पहँचभ दा बािहर हने गदछ ।
जसको कारण यी कोपह बाट हने जोिखम यूिनकरण
तथा यव थापन नै िवक पको पमा रहेको ह छ ।
कोपबाट िवपदमा
् परेकाको त काल भावकारी तथा
यायोिचत उ ार, राहत तथा पनु थापना गनपन
ु
ह छ । िवपदमा
् परेकाह को सवाल जीउ, यान,
धन, स पि तथा वा य ज ता अित संवेदनशील
िवषयसँग जोिडएको हने ।
हाल िव मान रहेको दैवी कोप (उ ार)
ऐन, २०३९ लाई संशोधन तथा एक करण गन
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िवपद् जोिखम तथा यव थापनस ब धी कानूनलाई
संशोधन र एक करण गन बनेको िवधेयक, २०७४
संसदमा
् पेस भएको भ ने त य िवप ीह को िलिखत
जवाफबाट देिखँदा रट िनवेदकले कानून समयानक
ु ूल
हनपु न भनी िलएको दाबी स बोधन हने नै देिखयो ।
अतः ऐन, कानूनमा दैवी कोप उ ार गन स ब धमा
संय ह रहे भएकै र संशोधनसमेत हने नै देिखँदा
रट िनवेदकको मागअनस
ु ार रट जारी हने अव था
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
िवपदमा
् परेकाह को अव था जोिखम
तथा अित संवेदनशील हने हँदा िनजह को त काल
उ ार, राहत र पनु थापना ज ता िवपद् ितकाय
अ य तै चु त, दु त, यायोिचत र भावकारी
हनपु न ह छ । के ही सेके डको िढलाइको उ ारले
िवपदमा
् परेको यि को यान नै जान स ने
ह छ । िवपद् जोिखममा परेकाह ले संिवधान ारा
द मौिलक हक ज ता मानव अिधकारबाट वि चत
हनपन बा यता आउन स ने हँदा सो ित रा य संय
समयानक
ु ू ल ािविधक तथा ोत साधन स प न भई
भावकारी हन आव यक छ । सो त यलाई नेपालको
संिवधानको धारा ५१ को उपधारा (छ) को ख ड (९)
मा ाकृितक कोपबाट हने जोिखम यूिनकरण गन
पूवसूचना, तयारी, उ ार, राहत एवम् पनु थापना गन
भ ने रा यको नीित रहेबाट िवपद् यूिनकरण तथा
यव थापनको कायलाई रा यले आ मसाथ गरेको
देिख छ । रा यबाट आ मसाथ भई नीितको पमा
रहेको िवषयलाई स थागत गनसमेत उि कै ज री
रहेको देिखने ।
कानूनमा भएका िवपद् यूनीकरण तथा
यव थापनसँग स बि धत संय ह लाई ि यािशल
बनाई दैवी कोप तथा ाकृितक कोपबाट िवपदमा
्
परेका पीिडतह लाई उ ार काय गन भावकारी

कदम अिवल ब गनतफ िवप ीह धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार, काठमाड , गहृ
म ालय, िसंहदरबार काठमाड , संघीय तथा थानीय
िवकास म ालय, िसंहदरबार, काठमाड र जल
उ प न कोप यव थापन िवभाग, काठमाड समेतको
नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी ग रिदएको छ ।
यो आदेशको काया वयनको स ब धमा आ ाविधक
पमा अनगु मन गन र पूण काया वयनको सिु नि चत
गन, गराउन यस अदालतको अनगु मन तथा िनरी ण
महाशाखालाई यसै आदेश ारा िनदश ग रएको देिखने ।
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल, कािलबहादरु सा यू
िल बू
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २० गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६९-CI-१०६५, उ ेषण
/ परमादेश, नुवाकोट उ ोग वािण य संघ, िवदुर,
नुवाकोट तथा सोको नविनवािचत कायसिमितको
तफबाट र आ नो हकमा समेत ऐ.को अ य राजन
े िव. रोशन शाहसमेत
नवु ाकोट उ ोग वािण य संघको १२
औ ं साधारणसभा तथा ८ औ ं अिधवेशनका लािग
समयाविध तोक िमित २०६९।९।२६ गते सं थाको
कायसिमितबाट िनवाचन सिमितमाफत िनवाचन
स प न भई िनवािचत सद यह को िवधानको धारा
१५ को देहाय (च) मा “कायसिमितका अ य लगायत
पदािधकारी तथा सद यह को पदाविध समा यतः
३(तीन) वषको हनेछ र ते ो वषका अ यमा हने
साधारणसभाको अ यको साथ साथै सो पदाविध
पिन समा हनेछ” भनी उ लेख भएबमोिजमको ३
वष कायकालसमेत यितत भइसके को देिख छ ।
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यसरी पनु रावेदकको मल
ु दाबी रहेको िवषयव तक
ु ो
उपयोिगता नै समा भइसके को अथात् िनवाचनबाट
िनवािचत पदािधकारीको पदाविधनै समा भइसके को
अव थामा नवु ाकोट उ ोग वािण य संघको िवधानलाई
नेपाल कानून मा न िम ने निम ने तथा िवधान द
हकको चलन उ ेषणबाट हने नहने तथा सावजिनक
िनकाय वा पदािधकारीलाई िवप ी नबनाइएकोमा
िनजह िव परमादेशको आदेश जारी हने नहने
ज ता पनु रावेदनमा उठाइएका सै ाि तक िवषयिभ
वेश गरी िवचार ग ररहन परेन । पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित ०६९।१०।१७ को आदेश मनािसब
ठहन ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल असार ३२ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७०-CI-०५०१, उ ेषण,
िशखर े िव. िज ला िवकास सिमित, क चनपुरसमेत
िनवेदकले िनज ठेकेदारको वतन कै लाली
िज ला गोदावरी गा.िव.स. वडा नं.८ भएको भनी
कागज ग रिदएकोमा उ यादमा टोल गाउँ खु न
नसके को भनी तामेल नगरी िफता गरेको तामेलदारको
ितवेदनबाट देिखयो । यस अव थामा िनज ठेकेदारको
वतन गाउँ टोलसमेत खल
ु ाउन िनवेदकलाई पनु ःकागज
गराई वतन खल
ु ेमा पनु ः याद जारी गनु पनमा सो गरे
भएको देिखन नआउने ।
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम १०१(ग) मा “िव तु ीय मा यम वा पि कामा
सूचना काशन गरेर वा अ य सरकारी अड् डा वा
थानीय िनकाय समेतबाट पिन याद तामेल गराउन
सिकने” भनी सोको ख ड (ख) मा “मु ाको कृित

हेरी प ले याद तामेली भएको जानकारी सहज
पमा पाउन स ने मनािसब आधार र कारण छ
भनी रिज ारबाट आदेश भएमा कुनै राि य दैिनक
पि कामा सूचना काशन गरेर िव तु ीय मा यम रेिडयो
तथा टेिलिभजनबाट सूचना सारण गरेर” र ख ड (ग)
मा “अ य सरकारी अड् डा वा थानीय िनकायमाफत
याद तामेल गन पठाउँदा सो याद तामेल हन स ने
मनािसब आधार छ भ ने स झी रिज ारबाट आदेश
भएमा सो अड् डा वा िनकायबाट समेत याद तामेल गन
गराउन सिकनेछ” भ ने कानूनी कायिविधगत यव था
रहेको देिख छ । पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट
सोबमोिजमको याद तामेली ि यासमेत पूरा गरेको
देिखन नआउने ।
िनवेदकले उ ेषणको िनवेदनमा िनकासी कर
िलएको रिसद, आ.व.२०६९/०७० को िज.िव.स.बाट
कािशत पु तीकाको िनणय नं.१, पेज नं.३१, ३२,
३३ िचनी तथा मलािससमा िनकासी कर तोके को
िववरणको फोटोकपीसमेत संल न गरेको िमिसलबाट
देिख छ । िवप ीम येका थानीय िवकास अिधकारी
र िज ला तरीय राज व परामश सिमितले पेस गरेको
िलिखत जवाफका साथ राज व परामश सिमितको
िमित २०६८।१०।२५ को िनणय, िज.िव.स. बोडको
िमित २०६८।११।०९ को िनणय र िज.िव.स.
प रषदक
् ो िमित २०६८।११।१२ को िनणयको
ितिलपीसमेत िमिसल संल न रहेको देिखँदा कुन
िमितको िनणय बदर माग गरेको हो सो कुरा िनवेदनमा
उ लेख नगरेको भ ने आधारमा मा िनवेदन खारेज
हने ठह याउनु यायोिचत नदेिखने ।
उपयु बमोिजम िववेिचत आधार कारणबाट
िवप ीम येका वु भ राईको नाममा कानूनले
तोके बमोिजमको कायिविध पूरा नगरी याद तामेल हन
नसके को भनी र िनवेदन दाबीको िनणयह िनवेदन
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तथा िलिखत जवाफसाथ पेस भएको िनणयको
ितिलपीबाट देिखरहेको अव थामा िनवेदनमा
प उ लेख भएको भ ने आधार िलई त कालीन
पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट िनवेदन खारेज
हने ठह याई िमित ०७०।०२।२७ मा भएको आदेश
िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
अब, िवप ी धु भ राईका नाउँमा कानूनले
यव था गरेको कायिविध अपनाई रीतपूवक याद
तामेल गरी गराई जे जो बु नपु छ बझ
ु ी पनु ः िनणय
गनु भनी ततु रट िनवेदन पनु रावेदन अदालत
महे नगर हालको उ च अदालत िदपायल, महे नगर
इजलासमा पठाइिदनू । मु ाका प ह लाई उ च
अदालत िदपायल, महे नगर इजलासमा हािजर हन
जानू भनी जानकारी िदने ।
इजलास अिधकृ त: िहरा डंगोल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल असार ३२ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-WO-०६१९, उ ेषण /
परमादेश, .ह. च बहादुर वली िव. दङ् गा िनय ण
हरी गण, बाँके, नेपालग जसमेत
रट िनवेदकलाई सश
िव ोहको
ि याकलापमा सहयोग पु ने काय गरेको भनी िव तृत
अनस
ु धान गरी पेस भएको ितवेदनसमेतलाई
आधार बनाई नोकरीबाट अवकाश िदने िनणय भएको
देिख छ । िनवेदकउपर जनु आरोप लगाइएको छ सो
ग भीर कृितको आरोप हो । एउटा कठोर अनशु ासनमा
किटब रहनपु न हरी हव दार ज तो पदमा रहेको
यि ले आ नै सङ् गठनको िव िव ोह गन वा
यसमा सहयोग पु याउने कायलाई कदािप उिचत मा न
िम दैन । िनवेदकले गरेको कसरु हरी सङ् गठन

ज तो कठोर अनशु ासनमा रहनपु न पदमा आिसन
यि का हकमा य िवषय नै होइन भने िनवेदकलाई
कानूनिवपरीत वा कानूनी ि या पूरा नगरी हटाइयो
भ ने अव था देिखँदैन । रट िनवेदकले आफूलाई
कानूनी ि या नै पूरा नगरी गलत त रकाबाट सेवाबाट
हटाइयो भ ने िजिकर िलए पिन सो कुरा िनवेदन
िजिकरमा ले दैमा मा पु दैन । सो कुरा पिु गराउन
पिन स नु पनमा सो अव था देिखन नआउने ।
कोही कसैउपर िनजको िहतिवपरीत हने
िनणय गदा उिचत सनु वु ाइको मौका िदनपु न भ ने
कुरामा िववाद छै न । िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनपु ूव
प ीकरण सोिधएको भ ने िलिखत जवाफ र िनवेदन
बेहोराबाट समेत देिख छ । िनजले िदएको प ीकरण
स तोषसजनक भएको वा नभएको यिकन गन
अि तयारी िनणय गन अिधकारीमा रहे भएकै ह छ ।
सो िनणयउषर कानूनबमोिजम पनु रावेदन सनु ी िनणय
भएकोसमेत देिख छ । हरी सङ् गठनलाई अनशु ािसत,
मयािदत र कत यिन बनाई जनताको िजउ धन र
सरु ामा त लीन बनाउने कत य सो सङ् गठनको
नेतृ वमा रहने र कानूनले िदएको अिधकारको योग
गरी हरी सङ् गठनिभ भएको िव ोहलाई छानिबन गरी
छानिबन र अनस
ु धान ितवेदन समेतका आधारमा
अि तयारवालाबाट भएको कामकारबाहीलाई बदर
गनपनस
मको ि यागत िु टसमेत िव मान नदेिखँदा
ु
उ कारबाहीस ब धी िनणय बदर हनपु छ भ ने िनवेदन
दाबी र िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
सांगठिनक अनशु ासनमा रही जनताको िजउ यान
र स पि को संर णमा खिटनपु न हरी सङ् गठनमा
आफूभ दा मािथ लो दजाका अिधकृतलाई ब धक
बनाई शस िव ोहमा सहयोग पु याउने हरीलाई
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हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(ङ) को
कसरु मा ऐ. िनयम ८४(६) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट
हटाउने गरी भएको िवभागीय िनणय तथा सोउपर
भएको पनु रावेदन िनणयमा समेत कुनै कानूनी िु ट
िव मान नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणयु
परमादेशको आदेश जारी गनु परेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
इित संवत् २०७५ साल फागनु १९ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CI-०५०९, ज गा ट टा
िखचोला चलन, गौरीशंकर कानूसमेत िव. रीतु साह
कानू
िमिसल संल न िमित २०६९।२।६ को
न सा मचु ु का तथा ायल चेकसमेतलाई हेदा न.नं.
३ को ०-०-३-२१/२ ज गा वादीको िनिववाद हक
भोगको देखाइएको छ भने न.नं. ४, ५, ६ मा झगडा
जनाइएको र सोमा ०-०-३-४ ज गा रहेको देखाइएको
छ । न. नं. ३ को उ रमा पूव-पि म ल बाइ १७ िफट
मा रहेको देिखयो भने झगडा जनाइएको न.नं.६ को
उ र साँधमा पूवपि म ल बाइ ६ िफट भई सोसिहत
२३ िफट हन आई १ िफट मा बढी हने देिखयो ।
यसैगरी दि णतफ न. नं. ३ मा ४ िफट चौडाई र न.
नं. ४ मा १७ िफट ल बाइ गरी २१ िफट ल बाइ हन
आई ायल चेकको २१ िफट वादीको सभ ायलको
ल बाई चौडाइसँग िम न आएको पाइयो । न.नं. ४, ५,
६ को ज गामा ०-०-३-४ ज गा देिखएबाट वादीको
िनिववाद भोगको न. नं. ३ र िनजको दाबीको ४, ५,
६ को ज गासमेत जोडी हेदा ०-०-६-६१/२ हन आई
वादीको दता वािम वको िक.नं १४७ को ०-०-५१/२

भ दा बढी े फल हन आउने देिखयो । यसैगरी सभ
न सा तथा न सा ेसको आकृित एवम् अदालतबाट
िमित २०६९।२।६ मा भई आएको न सा मचु ु काबाट
यथ ितवादी गौरीशंकरको नाउँको िक.नं. १०१
को ज गाम ये न. नं. १० र ११ को ०-०-४-६१/४ ज गा
पनु रावेदक ितवादी पानालालले भोग गरेको देिखन
आएबाट यी पनु रावेदकले आ नो ज गा ितवादी
पानालालतफ छाडेको भ ने वादीको िफराद दाबी पिु
हन आएको देिखने ।
यस अव थामा यथ वादीको िक ा नं.
१४७ को ज गा ०-०-५१/२ म ये वादीको भोगमा रहेको
न.नं. ३ को े फल ०-०-३-२१/२ ज गाको पूवतफ
रहेको िववािदत न.नं. ४, ५, ६ म येबाट नपगु हन
आउने ०-०-२-५१/२ ज गास म ितवादी गौरीशंकरले
िक ा नं.१०१ मा िमसाई िखचोला गरेको देिखँदा उ
े फलको ज गामा िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत
चलाई पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार माणसमेतबाट
वादी दाबी खारेज गन गरी सु बारा िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।३।१४ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखएकोले उ टी भई वादीको िक.नं.१४७
को ०-०-५१/२ ज गामा न.नं.३ मा देिखएको ०-०-३२१/२ को ज गाको पूवतफ रहेको िववािदत न.नं. ४,
५, ६ को ज गाबाट वादीको नपगु हन आउने ०-०२-५१/२ ज गास म ितवादी गौरीशंकरले िक.नं.१०१
मा िमसाई िखचोला गरेको देिखँदा उ े फलको
ज गामा िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाई
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
19

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, काि क - १
§ यसमा यसै लगाउको ०७०-CI-०५०८, घर
भ काई चलन, गौरीशंकर कानू िव. रीतु साह
कानूसमेत भएको मु ामा पिन यसै कृ ितको
फै सला भएको छ ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-१२४७, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. मनोज चौधरी
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६१(१) मा “कसैले सवारी चलाई कुनै
मािनसलाई िकची, ठ कर िदई वा कुनै िकिसमले
सवारी दघु टना गराई सवारीमा रहेको सवारी बािहर
जनु सक
ु ै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मािनस य तो
दघु टनाको कारणबाट त कालै वा सोही चोटको
प रणाम व प ए काइस िदनिभ मरेमा य तो काय
यान मान मनसाय िलई गरेको भए यसरी सवारी
चलाउने यि लाई ज मकै द हनेछ । कसैले यान मान
मनसाय िलई य तो काय गरेकोमा यान मन पाएको
रहेनछ भने यसरी सवारी चलाउने यि लाई कसरु को
मा ाअनस
ु ार पाँच वषदेिख बा वषस म कै द हनेछ”
भ ने यव था रहेको पाइ छ । यस यव थाअनस
ु ार
कसैले यान मान मनसाय िलई सवारी चलाई ठ कर
िदएको वा हानेको वा िकचेको करणबाट यान मन
गएमा चालकलाई ज मकै द हने भ ने यव था रहेको
पाइयो । ततु मु ामा तल
ु सीपरु नगरपािलकाको
िबच बजारमा ितवादीले १ नं. गेयरमा क चलाएको
देिख छ । ती गितमा लापरवाही गरी क चलाएको
भ ने त य कही ँकतैबाट थािपत हन सके को
देिखँदैन । फौजदारी मु ामा ितवादीउपरको कसरु
मािणत गन भार माण ऐन, २०३१ को दफा २५
बमोिजम वादी प को हनेछ । ततु मु ामा ितवादीले
मतृ कलाई यान मान मनसाय िलई कले ठ कर

िदएको भ ने त यलाई पिु गन खालको कुनै माण
वादी प ले पेस गन नसके को अव थामा पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
मतृ कलाई याक गरेर िकचेर मारेको
भ ने जाहेरवाला तथा घटना िववरण कागज
गन मािनसह को भनाइलाई सडक दघु टना
ितवेदनलगायतका माणह बाट पिु हन सके को
देिखँदनै । िनज जाहेरवाला र घटना िववरण कागज गन
ितलसरी डाँगीसमेतले ितवादीले मतृ कलाई याक
गरी िकचेको देखेको भ ने कथनलाई सडक दघु टना
ितवेदनबाट पिु हन सके को पाइएन । ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम बयान गदा
पिन आफूले मतृ कलाई याक गरी िकचेर मारेको भ ने
त यमा इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । यसरी कसैले
वा कुनै यि ले आफूले य पमा कुनै घटना
घटेको देखेको छु भनी लेखाउँदैमा सो कथन स य वा
आकाट् य हँदैन, यस कथनलाई व तिु न माणबाट
पिु समेत गनु पन ह छ जनु यस मु ामा भएको
नपाइने ।
तसथ, िमिसल सामेल रहेका त य र
माणह बाट ितवादीले मनसायपूवक वारदात
घटाएको भ ने अिभयोग दाबीको कसरु पिु नभई रहेको
ि थितमा ितवादीलाई सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९को दफा १६१(१) को कसरु मा सोही
ऐनको दफा १६१(१) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
०७२।५।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
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८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७४-CR-१७५५, ०७५-CR-०७७०,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. मनोज महतो
म डलसमेत
राजे म डलको मृ यबु ारे बु दा ितवेदनमा
उ लेख भएका यि ह ले काठको दाउरा हार गरेको
बिु झन आएकोले सोहीबमोिजम ितवेदन िदएको हँ भनी
ितवेदक .िन. रामनाथ िघिमरेको बकप रहेको र
मतृ कको शरीरको चोटको कृितले समेत गडासी ज तो
हितयार हार भएको ज तो नदेिखएकोबाट ितवादी
मोद म डलले मृतक राजे म डललाई धा रलो
हितयार वा गडासी वा फलामको छडले हार गरेको
नभई काठको लाठाले हार गरेको देिखन आउँछ । सो
हँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३ (३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने गरी भएको फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
ितवादी मोद महतोले मृतकलाई आफूले
मा हार गरेको हो र अ य ितवादीह कसैको पिन
संल नता रहेको छै न भनी अदालतमा बयान बेहोरा
खल
ु ाएको देिख छ । अ य ितवादीह सबैले कसरु मा
इ कार रही बयान बेहोरा लेखाएका छन् । घटनाको
कारणका स ब धमा मतृ कको झगडा ितवादी मोद
म डलसँग रहेको देिख छ भने अ य ितवादीह सँग
कुनै पिन पूव रसइबी वा झगडा र कुटिपट हनपु न कुनै
िव ासयो य कारण रहे भएको देिखँदैन । जाहेरवालाले
समेत अ य ितवादीह सँग मृतकको झगडा रहेको वा
अ य ितवादीह मा समेत मतृ कलाई मानु पनस मको
रसइबी वा कारण रहेको िथयो भनी खल
ु ाउन सके को
देिखँदैन । मौकामा कागज र अदालतमा बकप गन
वादी प का सा ीह ले अ य ितवादीह लाई पोल
गरी बेहोरा लेखाएको देिखए तापिन मतृ कसँग ितवादी

मोद म डलको नै झगडा वा रसइबी रहेको खल
ु ाएका
छन् भने अ य ितवादीह को घटना वारदातमा यो
य तो भूिमका रहेको िथयो भनी ट पान सके को
नदेिखने ।
िमित २०७०।१।२५ गते राित ०९:३०
बजेको समयमा ितवादी मोद म डलले मृतकलाई
हार गरेको भ ने बेहोरा वादी प का सा ीह तथा
ितवादी ह रनारायण महतो म डलसमेतको बकप
तथा बयान बेहोराबाट खिु लआएको छ । भा जा मोद
म डलले राजे म डलको खु ा र टाउकोमा दाउराले
हार गरी स त घाइते बनाएका हन भनी िवजया देवी
म डल र छोरा मोद म डलले राजे म डलको
खु ा र टाउकोमा दाउराले हार गरी स त घाइते
बनाएकोमा सोही चोटको कारण उपचारको ममा
मृ यु भएको हो । घटना थलमा मेरो भाइ जयनारायण
म डल, ह रनारायण म डल, दीपनारायण म डल र
मान द म डलसमेत िथएँ भ ने बेहोराको शारदा देवी
म डलको मौकाको कागज र िमित २०७०।१।२५
गतेका िदन साँझको समयमा राजे म डल र
मोदिबच झगडा भई मोदको हारबाट राजे घाइते
भई िनजको मृ यु भएको हो भ ने बकप बेहोरा रहेको
देिख छ । यी बकप गन सा ीह ितवादी मोदका
निजकका आफ तसमेत रहेको हँदा ियनीह ले
अ य ितवादीह लाई घटनामा संल न भएको भए
िनजह लाई बचाउनु पन कारणसमेत देिखँदैन भने
मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु का र शव परी ण
ितवेदनको बेहोरा र मृतकको शरीरमा लागेको घा
चोटको कृित हेदा सबै ितवादीह ले िमलेर हार
गदा हने शरीरका िविभ न भागमा धेरै चोटह रहे
भएकोसमेत नदेिखँदा सबै ितवादीह वारदातमा
संल न रहेको भनी मा न िम ने अव था नदेिखने ।
वारदातको समयमा गाउँमा गोपी महतोको
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छोराको िववाह बहभोज र सरु ज महतोको नाितको
छठीयारको भोज रहेको र सो भोजमा गाउँलेह स रक
भएको देिख छ । र वारदात थान सोही भोज रहेको
थान निजकै भएको देिखएको हँदा वारदात थल
निजकै अ य ितवादीह उपि थित हनु वाभािवक
नै देिखन आएको छ । वारदातमा संल न हनु र संयोगले
वारदातनिजक उपि थतस म हनु दईु फरक अव था
ह छन् । फौजदारी कसरु मा कसरु कायम हन वारदातमा
संल न भएको भिनएका येकको कसरु मा िनिद
भूिमका पिु हनपु न आव यकता रह छ । वारदातमा
उपि थत हनु मा कसरु पिु हनका लािग पया
नहने ।
अब ितवादी मोद महतो म डलले िलएको
पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िनजको कसरु मा
संल नताको स ब धमा हेदा मृतकलाई ितवादी
मोदले आँफैले कुटिपट गरेको तथा लाठीले हार
गरेको र िनजको सोही कारणबाट मृ यु हन पगु ेको
त यलाई वीकार गरेका छन् । जाहेरवालालगायत
घटनाका य दश सा ीह रामद साद यादव,
राम बालक महतोसमेतले यी ितवादीसमेतले भई
कुटिपट गदा मृतकको मृ यु भएको खल
ु ाइिदएका
छन् । सह ितवादी हरी नारायण महतो र यी ितवादीका
माइजु तथा आमा िवजया देवी म डल र शारदा देवी
म डलसमेतले यी ितवादीकै हारको चोटबाट
मतृ कको मृ यु भएको हो भनी बेहोरा लेखाइिदएको
समेतबाट यी ितवादीकै हारबाट मतृ क राजे
महतोको मृ यु भएको पिु हन आउने ।
कुनै पिन अपराध पिु हनका लािग
कसरु दारको अपराध गन मनसाय र आपरािधक
काय दवु ै त वको आव यकता रह छ । अपराध गन
मनसाय भ नाले अपराधबाट हन आउने प रणामको
पूवजानकारी हनु र सो प रणाम याउन े रत भई
22

आपरािधक काय गन इ छुक हनु नै मनसाय हो
भने घटाइएको काय नै आपरािधक काय हो । यी
दईु त वम ये कुनै एकको अभावमा अपराध हन
स दैन । आपरािधक मनसाय आफै ँ मा मूत वा ठोस
त व नभएको हँदा आपरािधक मनसाय कसरु दारको
काय वा यवहारबाट बु ने वा थािपत हने ह छ । कुनै
पिन कसरु मनसायसिहत घटाइएको अव थामा मा
अपराध पिु हन आउँछ । मनसाय त वको िसजना
कुन अव थामा ह छ भनी िन य ल वा मापन गन
सिकँ दैन । पूव पमा योजना बनाई घटाइएको कायमा
मनसाय ट पमा देिख छ भने अ य अव थामा पिन
मनसाय त व कट पमा देिखन स छ । अपराधबाट
हन आउने प रणामको पूवजानकारीसिहत सो प रणाम
याउन े रत भएको अव था हनु नै आपरािधक
मनसायको िसजना हनु भएको हँदा यो र य तो
अव थामा मा मनसाय देिख छ भनी सु ब पमा
िनिद गन सिकँ दैन । सम घटना म र प रि थितको
िव ेषणबाट आपरािधक कायमा मनसाय त व िथयो वा
िथएन भनी िन य ल ग रनपु न ह छ । अतः पूवयोजना
नभएको अव थामासमेत मानस मको उ े य रा नु नै
मनसाय िसजना भएको मा नु पन ।
ितवादी वयम्ले अदालतमा बयान
गदा मतृ कलाई आफूले कुटिपट गरेको र सोही
कारणबाट मृतकको मृ यु हन पगु ेको वीकार नै गरेका
छन् । तथािप त कालै िववाद हन गई मतृ क राजे ले
आफूलाई िपट् न थालेपिछ िनजले पिन मतृ कलाई
िपट् न थालेको िजिकर िलएका छन् । ितवादी र
मतृ किबच मि दरको ज गा तथा आय ताको िवषयमा
िमित २०७०।१।२२ गते झगडा तथा कुटिपट भएको
र सोही िवषयमै २०७०।१।२३ गते प चायती बसी
ितवादी मोदलाई स झाई बझ
ु ाई गरेको भ ने
देिख छ तथािप सोही कारणबाट ितवादीले मतृ कलाई
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मानस मको रसइबी राखेको र यसका लािग योजना
बनाई मतृ कलाई मारेको भ ने अव था भने पिु हन
नस नल
ु े वारदात समयमा ितवादी र मृतकिबच
भएको झगडाको कारण ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट
गरेको र सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु
हन आएको छ । मृतकलाई हार गरेको कुरामा सािबत
रही मनसाय नभएको हँदा सजाय हनपु न होइन भनी
ितवादी मोदकुमारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः ितवादी मोदकुमार महतोको लाठीको
हारबाट मतृ क राजे म डलको मृ यु भएको र अ य
ितवादीह को वारदातमा संल नता नरहेको पिु हन
आएकोले ितवादी मोद कुमार महतोलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने र अ य ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु मा सफाइ िदनेगरी भएको उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जको
िमित २०७४।११।०८ को फै सला सदर हने ।
घटना वारदात भएको अव थालाई िवचार
गदा ितवादी र मतृ क प िबच भोज खाने ममा
झगडा भएको र सोही रसमा ितवादीले मृतकलाई
दाउराले हार गदा मतृ कको यान जान पगु ेको
देिख छ । मतृ कलाई घातक हितयारले हार गन तथा
मृतकलाई पटकपटक हार गन काय भएको छै न ।
मतृ कको शरीरमा टाउकोमा एउटा मा चोट देिखएको
शरीरको अ य भागमा चोटपटक नदेिखएको समेतले
ितवादीले पिहले नै योजना बनाई वा पिहलेदेिखको
रसइबी साँ नको लािग मतृ कको यान िलन खोजेको
अव था िथयो भनी मा न सिकने अव था देिखँदैन ।
ितवादीले आ नो हारबाट मृतक राजे म डलको
मृ यु हन पगु ेको कुरा वीकार गरी घटनालाई साँचो
पमा अदालतसम
ततु गरेको तथा िनज

ितवादीको वकारोि बयानले याय स पादन
ि यामा समेत सघाउ पगु ेकोसमेत देिखएबाट यी
ितवादीलाई ज मकै दको सजाय गदा चक पन हँदा
यी ितवादी मोद महतो म डललाई मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. र फौजदारी
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा १७क बमोिजम १० वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत : महे साद पौड् याल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित सवंत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-CR-१३०३, कत य यान, गंगा साद
खरेल िव. नेपाल सरकार
ितवािदले रसको आवेशमा भएको
आवेश े रत ह या हो भनी िलएको पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा कानूनी यव था हेदा मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. ले “ यान
मानाको मनसाय रहेनछ, यान िलनपु नस मको
इवी पिन रहेनछ, लक
ु चो रकन हानेको पिन रहेनछ
उस मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवु ाएकोमा
बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मु का इ यािद
हा दा सोही चोटिपरले ऐनका यादिभ यान
मरेमा दस वष कै द गनपछ
ु ।” भ ने यव था गरेको
देिख छ । यस यव थाअनस
ु ार यान मान मनसाय
नभएको, जोिखमी हितयारले हानेको अव था नरहेको
तथा त काल के ही कारणवश उठेको रसलाई था न
नसक कसैलाई साधारण लाठा, लात, मु का आिदले
हा दा सोही चोटिपरले कसैको मृ यु भएमा आवेश े रत
ह या हने देिखने ।
ितवादी र मतृ किबच झगडा भई मतृ कलाई
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ितवादीले ब चरोले हार गदा मतृ कको मृ यु भएको
त य खिु लआएको छ । ब चरो ज तो जोिखमी
र घातक हितयारले हार गरी सोही हारबाट
मतृ कको मृ यु भएको देिखएको तथा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम
जोिखमी हितयारले हार गरेको अव थामा उ नं.
बमोिजमको आवेश े रत ह याको प रभाषािभ नपन
देिख छ । जोिखमी हितयारबाहेक साधारण लाठा,
ढुङ्गा, लात मु का इ यािदले हा दा सोही चोटिपरबाट
मृ यु भएको अव थामा मा आवेश े रत ह या हने
भएको हँदा ितवािदले िजिकर िलएज तो आवेश े रत
ह या भएको भनी मा न सिकने अव था नदेिखने ।
अतः ितवादी गंगा साद खरेलले मतृ क
िटकाराम खरेललाई ब चरो हार गरी सोही हारबाट
पीिडतलाई पन गएको घाउ चोटका कारण उपचार
गदा गद िनको हन नसक िनज िटकाराम खरेलको
मृ यु भएकोले ितवादीकै कत यबाट मतृ कको मृ यु
भएको पिु भएको हँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. अनु प
सव वसिहत ज मकै द हने गरी सु झापा िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी भएको उ च
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको िमित
२०७४।१०।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । तथािप सम घटना प रि थितको
िववेचना गरी हेदा ितवादीको मतृ कसँग यान िलनु
पनस मको पूव रसइबी रहेको देिखँदैन । पूवयोजना
बनाई कत य गरेको भ ने पिु हन सके को पिन
छै न । वारदातपिछ ितवादी आफै ँ हरीमा गई सूचना
िदई मौकामा तथा सु अदालतमा बयान गदासमेत
यथाथ घट् ना िववरण बताई अनस
ु धान र याय
स पादनको ि यालाई सहयोग गरेको अव था

देिख छ । मतृ क आ नै भाइ रहेको, मतृ क भाइको
म ृ यल
ु े ितवादीलाई प ाताप रहेको भ नेसमेत
पनु रावेदनमा खल
ु ाएको देिख छ । ितवादी हितयार
िलई नगएको, भाइले आफूलाई हितयारले हा न
खोजेको अव थामा सोही हितयार योग गरेको
अव थाको समेत प रि थितलाई मू याङ् कन गदा
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गदा चक
पन हँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
१८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई १२ (बा ) वष कै द
सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त : महे साद पौड् याल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित सवंत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७३-CI-०९५४, िनषेधा ा
/ परमादेश, िवनोदमार उपा याय िव. अ णकुमार
ितवारीसमेत
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात
हेदा बाँके िज लाको कटकुईया गाउँ िवकास सिमित
लगायतका ९ वटा गाउँ िवकास सिमितमा २०५२
सालदेिख िव तु ीकरण गन कायको योजना बनी
थानीय गाउँ िवकास सिमितबाट पटकपटक गरी
हालस म .३,२२,६५,३११।- ज मा भई उ रकम
नेपाल िव तु ् ािधकरण सामदु ाियक िव तु ीकरण
िवभागको खातामा रहेकोमा िव तु ीकरणको काय
त काल सु गन रकम िहनािमना हन निदनको
लािग ततु िनवेदन दायर भएको पाइ छ ।
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ततु िनवेदन सावजिनक सरोकारको िवषय
भएको भनी िनवेदकह ले अ.बं. १० नं. बमोिजम
अदालतको अनमु ित िलएर ९ वटा गाउँ िवकास
सिमितका जनताह ले सहभािगतामूलक लोकत
सहभािगतामूलक िवकाससमेतको अिधकारबाट
वि चत हन नपरोस् भनी िव तु ीकरण र िवकासको
हकको िवषय सामूिहक हक िहत र सरोकारको िवषय
(Public Interest litigation, PIL, Social Action
Litigation SAL. Probono Publico) भएको भनी
िनवेदनमा उ लेख गरेको बेहोरालाई िवप ीह ले
आ-आ नो िलिखत जवाफमा अ यथा भ न सके को
नदेिखँदा वतमान समयमा िव तु ्को अप रहाय
आव यकतालाई दवु ै प ले वीकार गरेको नै देिखने ।
िनवेदकह को िनवेदन बेहोरामा उि लिखत
९ वटा गाउँ िवकास सिमितमा २०५२ सालदेिख
हालस म िव तु ीकरणको काम स प न हन
नसके बाट यहाँका थानीय बािस दाह ले आधिु नक
िवकासको समेत उपभोग गन वि चत हँदै आएको
देिख छ । यसैगरी िव तु ीकरणको अभावमा सो ठाउँको
सावजिनक िव ालय, सरकारी एवम् गैरसरकारक
कायालय र संघ संथा तथा वा य चौक ह मा
पिन अ याधिु नक सेवा सिु वधा पु याउनसमेत बाधा
यवधान उ प न भएको भ ने देिख छ । समयमा
िव तु ीकरणको काम स प न नहँदा नेपाल सरकार
िव य ता िनवेदनह पद जाने ि थित िसजना हने
देिख छ । साथै सरकार र सशु ासनको स ब धमा पिन
कय नह उठने ि थित देिखँदा य तो वृि लाई
बढ् न निदन समयमा नै यवि थत गद जानु उपयु हने
नै देिख छ । िनवेदकह ले पिन िनवेदन दता गदमा वा
अदालतबाट आदेश िलँदमै ा स पूण काम सरकारको हो
भनी आ नो दािय वबाट पि छन पाउने भ ने हँदैन ।

ततु िनवेदनको िवषय सावजिनक सरोकारको िवषय
भएकोले िनर तर अनगु मन, िनरी ण र िनगरानी राखेर
समय समयमा सबै सरोकारवाला प ह सस
ु ूिचत भई
िनवेदनको सफल काया वयन गनु गराउनु पन ।
िवप ीम येको िज ला शासन कायालय,
नेपाल सरकारको र िज ला थानीय बािस दाको
यादै ठुलो आड भरोसा भएको कायालय हो ।
उ कायालयमा दता भएको ८४३।०६३-०६४
को िव तु ीकरण िव तारको ममा रेखदेख गन
सोनारी बघौडा सामदु ाियक ामीण िव तु ीकरण मूल
सिमितको काम कारबाही तथा सं था नवीकरण एवम्
उ सिमित ित िनगरानी रा ने र िनर तर अनगु मन
गन कानूनी दािय वसमेत उ िज ला शासन
कायालयलाई तोिकएको अव थामा आ नो काम
शाि त सरु ामा मा सीिमत राखी िज लािभ का
िवकास िनमाणका काय, शाि त तथा अमनचयनज ता
कुरालाई अनदेखा गरी िफराएको िलिखत जवाफले
आ नो िज मेवारी तथा दािय वलाई िनर तर अगािड
बढाएको भ ने नदेिखने ।
िवप ीम येका सोनारी बघौडा ामीण
सामदु ाियक िव तु ीकरण िवकास मूलक सिमितमाफत
ज मा भएको रकमको दु पयोग हन नपाउने गरी
नेपाल सरकारसँग आव यक पन बजेट माग गरी
सावजिनक सरोकारको िवषय रहेको भनी िनवेदन
मागदाबीबमोिजम िव तु ीकरणको काम िछटो स प न
गन गराउने यव था गन गराउनु िवप ीम येका िज ला
िवकास सिमित बाँकेका मख
ु को संयोजक वमा
रहने गरी िवप ीम येका नेपाल िव तु ािधकरण
े ीय कायालय, नेपालग जका मख
ु तथा सोनारी
बघौडा ामीण सामदु ाियक िव तु ीकरण िवकास मूल
सिमितका अ य समेत रहेको अनगु मन सिमित गठन
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भएको र उ सिमितले हाल स म थानीय गाउँ िवकास
सिमितह बाट समेत के कित रकम उठी कित रकम
कहाँ र कसरी खच भई के , कित रकम कहाँ बाँक रहेको
भ ने िहसाब राखेको स ब धमा खोजी गरी येक तीन
तीन मिहनामा िव तु ीकरणको लािग भए गरेका आ नो
कामको आविधक ितवेदन िनवेदकह लाई स-ु सूिचत
हने योजनको लािगसमेत सु पनु रावेदन अदालतमा
पठाउने यव था गनू गराउनू भनी िवप ीह को
नाममा जारी भएको परमादेशको आदेश मनािसब नै
देिखयो । िनवेदन मागदाबीबमोिजम रकम िहनािमना
भएको देिखन आएन । नेपाल सरकारबाट िनकासा
हनपु न ९०% रकम ा भएपिछ र िव तु ािधकरणिबच
एकापसमा स झौता भएपिछ मा िनवेदन मागबमोिजम
ि या अगािड बढ् ने नै हँदा सु पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट जारी भएको परमादेशको आदेशलाई
िनर तरता िदई काया वयन गनू गराउनू भ ने आदेश
िु टपूण हँदा सो आदेश उ टी ग रपाऊँ भनी िलएको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
ततु मु ा सावजिनक सरोकारको िवषय भएकोले
िनवेदन मागबमोिजम िव तु ीकरण गन काम कारबाही
अगािड बढाउने कायको लािग िनषेधा ाको आदेश
जारी गरी खातामा रहेको रकम रो का राखेमा िनवेदन
मागदाबीबमोिजम िव तु ीकरणको काममा अवरोध पु ने
हँदा िनषेधा ाको आदेश जारी नगरी नेपाल सरकारबाट
बजेट ा भएमा अथात् पूवाधार तयार भएको
ख डमा पनु रावेदन अदालतको आदेश काया वयन
हन स ने देिखँदा ज मा भएको रकम दु पयोग हन
निदई सही पमा सदपु योग गरी िव तु ीकरणको
काम कारबाहीलाई िनर तर अगािड बढाउनु भनी
परमादेशको आदेश जारी गन गरी पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट िमित २०७३।१।२२ मा भएको आदेश

िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७३-CI-१२८३, िनषेधा ा,
लविसंह थापा े ी िव. बुधराम था समेत
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात
हेदा, यसमा बिदया नेउलापरु गा.िव.स. वडा नं. ४ख
को िक.नं. २८६५ को ज.िव. ०-०-५१/२, ऐ. िक.नं.
२८६९ को ज.िव. ०-०-६ ज गा िनवेदक लविसंह
थापा े ी र िक.नं. २७० िवप ी वधरु ाम था को
भ ने कुरामा िववाद देिखँदैन । िनवेदकले िक.नं.
२८६५ र २८६९ को ज गा यापी रेखाङ् कन गरेबाट
अनािधकार मेरो हकभोगको ज गा हटक क जा
गन बल आशङ् का देिखएको भनी दाबी िलए पिन
िक.नं. २७० को मल
ु दाता वयम् लविसंह थापा
नै भई राजीनामाको मा यमले शेषका त शमालाई
हक छािडिदएको र तत्प ात् शेषका त शमाबाट
िवप ी बधु राम था ले राजीनामा ारा िलएको भ ने
राजीनामाको ितिलिपह बाट देिखने ।
िनवेदकले आ नो िनवेदनको करण नं. ४
मा मेरो ज गामा समेत रेखाङ् कन गरेको िवषयलाई
िलएर िमित २०७३।२।९ मा सािबक ज गाधनी
कुशबहादरु थापा े ीले र मसमेतले त काल िववाद
उठाई बबई नगरपािलका कायालयमा िनवेदन दता
गराएको कुरा उ लेख गरेको पाइ छ । जनु कुरा
िनवेदनको स दभमा िववाद समाधानको उ े यले
िनवेदक लविसंह थापा तथा कुशबहादरु थापालाई र
बधु राम था , स तराम था समेतलाई उपि थत हन
आउनु भनी बबई नगरपािलका कायालयले प ाचार
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गरेको भ ने िमिसलमा ेिषत भई संल न रहेको भ ने
प को छाँया ितबाट देिखन आएको तर सो प ानस
ु ार
यी िनवेदकसमेतले उपि थत भई िववाद समाधानका
लािग कही ँकतै यास गरेको भ ने नदेिखने ।
िनवेदक लविसंह थापा े ी आफै ँ ले िदएको
िनवेदनको िवषयमा यी िनवेदक नगरपािलकमा
उपि थत नभएकोले िनवेदनमा उ लेख भएअनस
ु ार
िनवेदन दाबीअनस
ु ार आशङ् काको अव था रही रहेको
भ ने नदेिखने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
िवप ीका नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाऊँ
भ ने िनवेदकको िनवेदन माग दाबी पु न नस ने
ठह याई भएको पनु रावदेन अदालत नेपालग जको
िमित २०७३।४।२३ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७५-RC-०११८, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. मेहताव आलम मुसलमान
मेहताव आलम मस
ु लमानको अनस
ु धान
अिधकारी एवम् अदालतसम को बयानलाई सह
ितवादीह को बयान र मतृ क मौराजनु िनशाको
बायाँ कोखमा १ से.मी. वगाकारको छाला खइु िलएको
िनलो डाम, दायाँ आँखा तल १ से.मी.को िनलो डाम,
दायाँ आिखभौमा १/२x१/२ से.मी.को िनलो डाम,
पछािड घाँटीको दायाँ तलप ी िचथो रएको ज तो
देिखने स-सानो िनलो डाम देिखएको भ ने घटना थल
लासजाँच मचु ु का तथा ितवादी मेहताव आलम
मस
ु लमानसमेत भई मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने

िकटानी जाहेरी एवम् जाहेरवाला र विु झएका मािनसले
गरी िदएको बकप समेतबाट पिु हन आएकोले िनज
ितवादी मेहताव आलम मस
ु लमानले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको काय गरी
अिभयोग दाबीको कसरु गरेको देिखँदा सु अदालतले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको
फै सला सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासको फै सला अ यथा नदेिखने ।
अब ितवादी मेहताव आलम मस
ु लमान
र मतृ कको िबचमा िववाह भएको दईु मिहना नपु दै
ततु घटना भएको देिखएको हँदा िनज ितवादीले
मतृ कलाई मानु पन कारण मतृ कको परपु षसँगको
स ब ध रहेको भ ने आशङ् काबाट भएको
देिख छ । मृतकलाई ितवादीले मानको लािग
पूवतयारी गरी मारेको नदेिखई मतृ कले मोबाइलमा अ य
यि सँग गन गरेको कुरालाई रातको समयमा मनमा
खेलाई त काल आ नो मनि थितलाई िनय ण गन
नसक मतृ कको मख
ु र घाटी िथची मारेको भ ने देिखन
आउँछ । दाइजोको िवषयमा मतृ क र यी ितवादीको
िबचमा पिहलादेिखनै वादिववाद रहेको भ ने र सोही
िववादको कारणले ततु वारदात भएको भ ने कुरा
िमिसल संल न रहेका माणह बाट पिु नभएको र यी
ितवादीले आफूले गरेको कसरु को स ब धमा यथाथ
कुरा खल
ु ाई बयान गरी याियक ि यामा सहयोग
पु याएको देिखने ।
अत: ितवादी मेहताव आलम मस
ु लमानले
मतृ कको परपु षसँगको स ब धको आशङ् का गरी
सोही कुरा मनमा खेलाई आ नो मनि थितलाई
िनय ण गन नसक मृतक प नीलाई मख
ु र घाटी िथची
मारेको भ ने पिु भएको देिखँदा िनजलाई सव वसिहत
ज मकै द गदा चक पन देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
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अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई १०(दश)
वष कै द मा सजाय हने ठहर गरेको सु किपलव तु
िज ला अदालतको िमित २०७२।१२।२४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ठहछ भनी
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट िमित
२०७४।९।४ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई, स रता
रजाल (शा.अ.)
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ मा शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७५-RC-०१२०, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. मनकुमारी ह रजन (चमार)
ितवादी मनकुमारी ह रजनले मतृ क िबजु
चमार आ नो पित भएको र िमित २०७३।१।१६ गते
समान िलन भनी भारतको बजारमा जानु भएकोमा
राित फकर आउँदा र सी सेवन गरी आई मलाई गाली
गन, कुटिपट गन, कपाल समाएर लु ने गन थालेपिछ
मलाई िनकै रस उठ् यो र मैले यही घरमा भएको दाउरो
समाएर दईु पटक टाउकोमा हानेपिछ उनी यही ँ बािहर
पि टए, अिन म घरिभ गएर छोरीह सँग सतु कोमा
िबहान उठेर हेदा उनको मृ यु भइसके को िथयो । मैले
मान मनसायले हानेको होइन । रसको आवेगमा हा दा
मृ यु हन गएको हो भनी अनस
ु धान अिधकारी र
अदालतमा समेत वीकार गरी बयान गरेकोलाई लास
जाँच मचु ु का, व तिु थित मचु ु का, घटना िववरण
कागज, शव परी ण ितवेदन तथा ितवादी मनकुमारी
ह रजनले मृतक िबजु चमारलाई कत य गरी मारेको
भ ने िकटानी जाहेरी एवम् जाहेरवाला र बिु झएका
मािनसले गरी िदएको बकप समेतबाट ितवादी

मनकुमारी ह रजनले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीतको काय गरी अिभयोग दाबीको
कसरु गरेको पिु भएको देिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणसमेतबाट
ितवादी मनकुमारी ह रजनले मतृ क िबजु चमारलाई
कत य गरी मारेको पिु भएकोले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. मा विणत कसरु
अपराधमा ऐ को १३(३) नं. बमोिजम िनज ितवादी
मन कुमारी ह रजनलाई सव वसिहत ज मकै द
हने ठह याएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासको िमित २०७४।३।२० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
अब ितवादी मनकुमारी ह रजन (चमार)
ले अपराध गरेको अव था र प रि थितलाई िवचार
गदा ितवादी मनकुमारी ह रजनको मृतक आ नै
पित भएको र ितवादीले आ नै पित मतृ कलाई मानु
पनस मको पिहलेदेिखकै रसइबी भएको भ नेसमेत
देिखन आउँदैन । मृतक पित तथा बालब चासिहत
इँटाभ ा ज तो थानमा रोजगारी गरी जीिवकोपाजन
गरी आएको र पित समान िलन भारतको बजारमा
गएकोमा राित फकर आउँदा र सी सेवन गरी आई
आफूलाई गाली गन, कुटिपट गन, कपाल समाएर
लु ने गन थालेपिछ ितवादीलाई त काल उठेको
रसको कारणले घरमा भएको दाउरो उठाई मृतक
िबजु ह रजनको टाउकोमा हार गरेपिछ िनज िबजु
ह रजन यही ँ ढलेको र िनजलाई यही ँ छोडी ितवादी
घरिभ गएर छोरीह सँग सतु ेकोमा िबहान उठेर हेदा
मतृ क िबजु ह रजनको मृ यु भइसके को भ ने देिखन
आउँछ । घटना थलमा फुटेको चरु ा य त छ रएर
रहेको भ ने देिखएको हँदा यी ितवादीउपर मृतक िबजु
ह रजनबाट कुटिपट भएको भ ने देिख छ । ितवादीले
िबजु ह रजनलाई घातक हितयारको योग गरी
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कुटिपट गरेको भ नेसमेत नदेिखएको र ितवादीको
शैि क एवम् सामािजक तरसमेत यनु रहनक
ु ो साथै
इँटाभ ामा मजदरु को पमा कामगरी जीवन िनवाह गरी
आ तृ बालब चासमेतको लालन पालनको िज मेवारी
यी ितवादीले नै बेह नु पनस मको अव था देिखन
आउँछ । मृतक आफै ँले वारदात भएको िमितसमयमा
र सी सेवन गरी ितवादीलाई कुटिपट गरेकोले
वारदात हनका लािग मतृ कले ितवादीलाई उ े रत
गरेको हँदा यी ितवादीले मान मनसायले मृतक िबजु
ह रजनलाई दाउराले हानेको नदेिखई रसको आवेगमा
ितकार व प हानी ढलेको र यही ँ चोटको कारणले
राित मृतक िबजु ह रजनको मृ यु हन गएको हो भ ने
देिखन आएको छ । यी ितवादीले आफूले गरेको
कसरु को स ब धमा यथाथ कुरा खल
ु ाई बयान गरी
याियक ि यामा सहयोग पु याएको पिन देिखने ।
अतएवः मािथ उि लिखत आधार
माणसमेतलाई िवचार गदा ततु मु ामा मतृ क
िबजु ह रजनले र सी सेवन गरी ितवादी मनकुमारी
ह रजनलाई गाली गन, कुटिपट गन, कपाल समाएर
लु नेसमेतको काय गन थालेपिछ ितवादी मनकुमारी
ह रजनले त काल उठेको रसको कारणले आवेगमा
आई मतृ क पितलाई घरमा भएको दाउरो उठाई मतृ क
िबजु ह रजनको टाउकोमा हार गरेपिछ मतृ क ढलेको
र राित मृतकको मृ यु भएको भ ने पिु भएको देिखँदा
िनज ितवादी मनकुमारी ह रजनलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
गदा चक पन देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम ६(छ) वष मा कै द सजाय गनु यायोिचत
हने देिखँदा सोहीबमोिजम ६(छ) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त : नारद साद भ राई, स रता
रजाल (शा.अ.)
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् ।

५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-१२९६,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. करे कामी
पीिडत दैलेख “ग” र िनजका बाबु जाहेरवाला
कालु िव.क.को अनस
ु धान अिधकारीसम भएको
कागज िनजह ले अदालतमा गरेको बकप बाट
पीिडतको शारी रक जाँच ितवेदन एवम् ितवादीको
बयानसमेतबाट जबरज ती करणी भएको पिु भएको
देिखएकोले िनज ितवादी करे कामीले अिभयोग
दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको कसरु गरेको ठहन ।
तसथ, अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती
करणीको कसरु ठहर गरी ितवादीलाई जबरज ती
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द
गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम ितपूितबापत
.५०,०००।- पीिडतलाई भराई िदने ठह याई भएको
सु दैलेख िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी
जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु स म ठहर गरी
ितवादी करे कामीलाई ५(पाँच) वष कै द गन गरेको
पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित २०६८।१०।३ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीलाई
जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. अनस
ु ार १०
(दश) वष कै द हने र सोही महलको १० नं. अनस
ु ार
ितपूितबापत ितवादीबाट .२५,०००।- (प चीस
हजार पैयाँ) पीिडतलाई भराई िदनपु न ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल चैत ७ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७४-CR-१५५०, लागु औषध ( ाउन
सुगर), नेपाल सरकार िव. सिमर पोखरेलसमेत
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ितवादी सिमर पोखरेलको साथबाट लागु
औषध बरामद भएको देिखँदैन । अका ितवादी समु न
िल बूबाट ०.१३ िमिल ाम लागु औषध ाउन सगु र
बरामद भएको देिखएको छ । यी दवु ै ितवादीह
अलगअलग थानबाट काउ परेको भ ने बरामदी
मचु ु काबाट देिखएको छ । बरामदी मचु ु का हेदा
ितवादी समु न िल बू दमक नगरपािलका, वडा नं.
११ ि थत इलाका हरी कायालय, दमक झापाको
िहरासत क अगािड र ितवादी सिमर पोखरेल
वडा नं. १० ि थत धनबहादरु राईको २ तले प क
घरको कोठािभ प ाउ गरेको भ ने देिख छ । यसरी
बरामदी मचु ु काबट समु न िल बूको साथबाट के वल
१३ िमिल ाम लागु औषध बरामद भएको र यी दवु ैजना
ितवादीह ले आफूह लागु औषध सेवन गन त य
वीकार गरी अनस
ु धानका ममा र अदालतमा बयान
गरेको र िनजह को सो बयान बरामदी लागु औषधबाट
पिु भइरहेको देिखने ।
ितवादी समु न िल बूबाट बरामद भएको लागु
औषधको मा ा, िनज ितवादी समु न िल बू र सिमर
पोखरेललाई प ाउ गरेको थान र िनजह ले गरेको
बयानसमेतका त य एवम् माणह बाट िनजह ले
अिभयोगप मा िलएको दाबीअनस
ु ारको लागु औषध
िब िवतरण, िनकासी पैठारी, ओसारपसार गन
उ े यबाट ख रद गरी स चय गरेको भनी मािणत हन
सके को देिखएन । लागु औषध सेवन गन भ ने सािबती
बयान र बरामद भएको लागु औषधको मा ासमेतबाट
यी ितवादीह ले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा ४ को ख ड (छ) ले िनषेध गरेको गाँजाबाहेक
अ य लागु औषध सेवन गन कसरु गरेको देिखने ।
यसरी लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३
को दफा १४(१)(ङ) र ने.का.प. २०७५, अङक ५,
िन.नं. १०००३ (नेपाल सरकार िव राजेशकुमार

लामा भएको लागु औषध खैरो िहरोइन मु ामा
यस अदालतबाट भएको या यासमेतबाट यी
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) (ङ)
र (च) कसरु मा सोही ऐनको दफा १४ (१) को देहाय
(छ) (१) बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द र .२५,०००।पि चस हजार ज रवाना हने ठहर गरेको सु झापा
िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी उ
ऐनको दफा ४ को ख ड (छ) को कसरु कायम गरी
सोही ऐनको १४(१)(ङ) बमोिजम जनही दईु मिहना
कै द हने ठह याई उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासबाट भएको फै सला अ यथा गनपन
ु देिखन
नआउने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था, ितपािदत
िस ा तलगायत िमिसल संल न माणह समेतबाट यी
ितवादीह सिमर पोखरेल र समु न िल बूले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु कायम नगरी लागु औषध
सेवनस मको कसरु गरेको ठह याएको उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७३।१०।०५
को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०१११, परमादेश,
सामािजक यायको लािग कानून तथा नीित िनयम
म चको तफबाट अि तयार ा त ऐ.का कायकारी
िनदशक अिधव ा ेमच राईसमेत िव. नेपाल
सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
नेपाल सरकार म तथा रोजगार िवभाग
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तथा वैदिे शक रोजगार व न बोडले ग त य
मल
ु क
ु मा रोजगारीका लािग जाने कामदारह मािथ
इजाजतप वाला सं थाह बाट हने ठगी र आिथक
शोषणबाट कामदारह लाई संर ण गन वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ बमोिजम खाडीका ६ मल
ु क
ु
(बहराइन, कतार, साउदी, संय अरब इिमरेटस,
ओमन, कुवेत) र मलेिसया जाने कामदारह लाई
यूनतम् शु कमा वैदेिशक रोजगारमा पठाउनका
लािग ि िभसा, ि िटकट यव था लागु गरेकोमा
िववाद देिखँदनै । ऐनमा उ लेख भएबमोिजमका
यव था भावकारी पमा काया वयन गद आएको
भ ने िवप ी वैदेिशक रोजगार ब न बोडको िलखत
जवाफ रहेको छ । रट िनवेदकले िनवेदनप िवप ी
िनकायबाट उि लिखत ऐनमा भएको यव था
काया वयन नभएको भनी व तपु रक पमा उ लेख
गनस नु भएको नदेिखने ।
नेपाल सरकारबाट िमित २०७२।२।२६ मा
भएको िनणयबमोिजम यूनतम् लागतमा साउदी अरब,
दवु ई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमन र मलेिसया गरी
७ वटा मल
ु क
ु ह मा पठाउने कामदारह को हकमा
िमित २०७३।३।२१ गतेदेिख यूनतम लागतको
यव था लागु भएबमोिजम यानपावर क पनीह बाट
उ ग त य मल
ु क
ु ह मा सोही यव थाबमोिजम
नै हाल कामदारह पठाउने काय भइरहेको भ ने
िलिखत जवाफबाट देिख छ । वैदिे शक रोजगार
यवसायलाई सरु ि त, यवि थत एवम् मयािदत
बनाउन तथा वैदेिशक रोजगारमा जाने कामदार र
वैदेिशक रोजगार यवसायी हक िहतको संर ण गन
उ े यले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ एवम् वैदेिशक
रोजगार िनयमावली, २०६४ जारी भई काया वयनमा
रहे भएको अव थामा रट िनवेदकले सरकार ारा
लागु ग रएको ि िभसा र ि िटकटको िनणयको

प रपालन गनको लािग थप कानूनी यव था एवम्
सोसँग स बि धत संरचनाको मागसिहत परमादेश
मागदाबी िलनु भएको छ । मूलतः परमादेश जारी हनका
लािग कानून ारा कत य िनधारण ग रएको िनकाय वा
पदािधकारीले आ नो कानूनबमोिजमको कत य पूरा
गन इ कार गरेको अव था िव मान हनपु छ । यसरी
आ नो कत य पालना गन इ कार गरेको अव थामा
परमादेश जारी हने हो । यसका अित र िनवेदकले
माग गरे ज तो कानूनी ब ध एवम् संरचनाको िनमाण
गन भ ने कुरा रा यको नीितगत िवषयिभ पन कुरा
भएको र रा यले औिच य र आव यकताको आधारमा
नीितगत यव था तय गन भएकाले यस अदालतको
असाधारण अिधकार े बाट य तो िवषयमा ह त ेप
गनपन
ु अव था िव मान रहेको नदेिखने ।
मािथ उि लिखत कानूनी यव था एवम्
िवप ी िनकायह बाट
ततु भएको िलिखत
जवाफसमेतबाट रट िनवेदकले माग गरेको िवषयमा
िवप ी िनकायबाट कानून ारा तोिकएको कत य
पालना गनबाट ई कार ग रएको नदेिखएकोले िनवेदन
मागबमोिजम परमादेश जारी गनपन
ु अव था िव मान
नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
हाल नेपालको आिथक ि थितमा सु िढकरण
गनमा वैदिे शक रोजगारबाट ा त हने िव ेषणको
मह वपूण योगदान रहेको स दभमा नेपाल सरकारबाट
समेत यसको संवेदनशीलतालाई मनन् गरी वैदेिशक
रोजगारमा जान चाहने यि को लािग ि िभसा र
ि िटकटको यव था ग रएको भ ने कुरामा िववाद
छै न । यसका लािग नेपाल सरकारले गरेको सो िनणय
भावकारी काया वयन हन आव यक छ । नेपाल
सरकारबाट भएका उ िनणयको काया वयनबाट
वैदेिशक रोजगारमा जाने नेपालीलाई आिथक सिु वधा
उपल ध ह छ । उि लिखत स दभमा वैदेिशक
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रोजगारसँग स बि धत सरकारी िनकायले वैदेिशक
रोजगारसँग स बि धत कानूनको भावकारी पमा
पालना एवम् काया वयन गरी वैदिे शक रोजगारमा
जाने यि को लािग नेपाल सरकारबाट ग रएको ि
िभसा, ि िटकटको स ब धमा िमित २०७२।०२।२६
मा भएको िनणय भावकारी पमा काया वयन गनू
गराउनू भनी िवप ीह को नाममा यो िनदशना मक
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः स रता रजाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १६ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०२३९, उ ेषण
/ परमादेश, भुवन बरामुसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
उ ेषणको रटले याियक, अध याियक
एवम् शासक य िनणयको वै ता परी ण गन र कानूनी
िु ट, अिधकारको िु ट, अभाव वा दु पयोग गरेको
अव थामा मा उ ेषणको रट जारी हने अव थाको
िव मानता देिखँदा ततु रटको स दभमा नेपालको
संिवधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा “िनवाचन
े िनधारण आयोग ारा िनवाचन े िनधारण ग रएको
र पनु रावलोकन ग रएको िवषयमा कुनै अदालतमा न
उठाउन पाइने छै न” भ ने ट उ लेख भएको छ ।
यसरी िनवाचन े िनधारण आयोगले े िनधारण गन
स ब धमा भए गरेका िनणयउपर कुनै पिन अदालतमा
न उठाउन नसिकने देिख छ । नेपाल सरकार
अ पसङ् यक समदु ायको सम हक िहत र सरोकार
संर ण गन स ब धमा ितब रहेकै छ । संिवधानले
िनधारण गरेको समयाविधिभ तीनै तहको िनवाचन
स पन भइसके को अव था छ । संिवधानले िनिद

गरेका यव थाह को काया वयन आगामी िदनमा
मश: हँदै जाने नै देिख छ । नेपालको संिवधानको
धारा २८६ मा उ लेख भएको यव थालाई िनवेदक
वयम्ले वीकार गरेको र िनवाचन े िनधारण
आयोगले संिवधानतः ा आ नो िज मेवारी पूरा गरी
भए गरेको िनणयलाई उ ेषणको आदेशले बदर गन
िम ने नदेिखने ।
संवैधािनक एवम् कानूनी यव था हेदा, देश
सरकार र थानीय तहलाई नै सा कृ ितक संर ण गन
स ने कानूनी अिधकार िदएकोले गोरखा िज लाको
थमु ी, आ अबाङ, आ चनोटे, आ पोखरी, पाँचखवु ा,
देउराली, वाँरा, सौरापानी, ताकुमाझ, लाकुरीबोट,
ताकुकोट, पा ङ
ु , मसेल, बगवु ा, याङ् ली,
धवु ाँकोट, फुजेल, ना जङ
ु , ीनाकोट, नारे र,
छो ाक, थालाङ गा.िव.स. र गोरखा नगरपािलकामा
बरामह को इलाकालाई देश तथा थानीय तहको
आव यकता र औिच यताको आधारमा सां कृितक
े घोषणा गन स ने नै देिखन आयो । गोरखाका
बराम जाितह को सघन बसोबास रहेको े ह लाई
समेटेर बराम िवशेष, संरि त वा वाय े घोषणा
गन िवषय नेपाल सरकार कानून, याय तथा संसदीय
मािमला म ालयको े ािधकारिभ पन देिखन
आएन । यसरी नै कानूनले तोके को दािय व पूरा
नगन सावजिनक िनकाय वा अिधकारीका िव मा
परमादेश जारी हने स दभमा ततु रट िनवेदनमा
िवप ीले संिवधान द अिधकार नै योग गरेको
देिख छ । नेपाल सरकारले आव यकता र
औिच यताको आधारमा कुनै पिन े ह लाई िवशेष,
संरि त वा वाय े को पमा गठन गन िवषय
राजनीितक एवम् िवशु यव थापक य एवम् नीितगत
िवषयसमेत भएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजमको
परमादेशको आदेश जारी हनपु न नदेिखँदा परमादेश
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खारेज हने ।
अतः संिवधानको धारा २९५(३) बमोिजमको
गोरखा िज लाको मािथ उि लिखत े ह लाई
िवशेष, संरि त वा वाय े घोषणा नगदा बराम
जाितको मौिलकता हराउने, सं कृितह लोप हने
र बराम जाित नेपालको अ पसङ् यक समदु ायको
जाित भएको अ पसङ् यकको सूचीमा यो जाित ५६
औ ं न बरमा रहेको, ९०% जनसङ् या रहेको गोरखा
िज लाको िविभ न थानमा छ रएर रहेकोमा िववाद
देखन आएन । संिवधानमा उि लिखत मौिलक हकको
काया वयनको लािग आव यकताअनस
ु ार रा यले यो
संिवधान ार भ भएको तीन वषिभ कानूनी यव था
गनछ भ ने ावधानअनस
ु ार कानूनह िनमाण भई
काया वयनमा रहेको अव थाको िव मानता रहेको
पाइ छ । संिवधानमा उि लिखत ावधान के वल
आलङ् का रक िवषयव तु मा नभएर जनताको य
सरोकार रहेको िवषयव तस
ु मेत भएको हँदा उ बराम
जाितको संर णको लािग आव यक कानूनसमेत
बनाउन पन देिखँदा मािथ उि लिखत े ह लाई
िवशेष, संरि त वा वाय
े को िनमाण गन
आव यक कानून बनाउनू भनी िवप ीह को नाममा
िनदशना मक आदेश जारी हने
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १६ गते रोज २ शभु म् ।

ततु मु ामा िक.नं ४८ को जोताहा महलमा
२०२४ सालको नापी हँदाकै समयमा नै वादीका िपता
बल
ु ाक साहको नाम उ लेख भई मोहीयानी हक कायम
भइसके को देिखँदा अनस
ु ूची २ नं. र ४ नं. फारामको
सा दिभकता देिखन आएन । िक.नं ४८ को सािबक
ज गाधनी ितथराज िशलवालबाट हालका ज गा धनी
जयलस देवी कायम हन आएको र उ ज गाका
सािबक मोही बल
ु ाक साह हालसमेत मोही कायम रहेकै
देिख छ । ज गा धनी प रवतन हने िबि कै सोही मोही
हक समा त ह छ भ न िम ने हँदैन । ब ज गाधनी
हक ह ता तरण हँदा मोही महलमा बल
ु ाक साहको
नाम छ भने सो कुरालाई वीकार गरेर नै ज गाधनी
हक ख रद गरेको मा नु पन ह छ । साथै एकपटक
रतपूवक कायम भइसके को मोहीयानी हकको लगत
कानूनबमोिजम नै क ा नग रएस म उ लगत यथावत्
कायम रहेको मा नपु न ह छ । वादीका िपताको नाममा
कायम मोहीयानी हक िनजको मृ यपु ात् िनजको
हक खाने अ कोही नभएका कारण िनजका छोरा
वादी पलट साह तेलीले आ नो नाममा नामसारी गरी
माणप पाऊँ भनी िदएको िफरादसाथ बबु ाको मृ यु
दता माणप , नाता मािणतस ब धी प , उ ज गा
िनजको बबु ा र िनजको शेषपिछ वादी पलट साहले
जोती कमाई आएका छन भनी उ लेख भएको सजिमन
मचु ु कासिहतको गा.िव.स.को िसफा रससमेतका
आव यक माणसिहत िनवेदन िदएको अव थामा
इजलास नं. ५
िनजको नाउँमा मोहीयानी हक नामसारी ग रिदनु नपन
कुनै कारण नदेिखने ।
१
ियनै िफ डबक
ु समेतका माणह रहेको
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ी िक.नं. ४७ को ज.िव. १-४-२ ज गाको ज गाधनी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CI-०२१८, मोही सधु ादेवी िघिमरेले मोहीहकबापत .१,०४,०००।माणप र नामसारी, पलट साह तेली िव. जयलस नगद मोहीलाई बझ
ु ाई उ िक.नं. ४७ को ज गाको
देवी तेलीसमेत
मोही लगत क ा गन म जरु भई िमित २०६६।११।९
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मा भूिमसधु ार कायालय, सलाहीमा िमलाप भएको
िमिसल संल न िमलाप को माणीत ितिलिपबाट
देिख छ । यसरी एकै कृ ितका माणह को आधारमा
िक.नं. ४७ मा मोहीहकबापत रकम ा त गरेका वादीले
ततु िक.नं. ४८ का हकमा मोहीहक नामसारी गराई
िलन पाउने होइनन् भ न निम ने ।
ततु मु ाका वादीका िपता बल
ु ाक साहले
िक.नं ४८ को मोही आफूलाई कायम गराइसके को
अव थामा िनजको मृ यपु ात् िनजका हकवाला छोरा
पलट साह तेलीले पनु : मोहीयानी हक कायम गराउनका
लािग २ नं. र ४ नं. लगायतका फारामह भरी माण
पु याउनु पन दािय व िनजको हन आउने नदेिखने ।
तसथ मािथ उि लिखत आधार
कारणह समेतबाट वादीका िपताले िक.नं.४८
मा रतपूवक मोहीयानी हक कायम गराइसके को
अव थामा िनजको नाउँमा मोहीयानी हक नामसारी
हन नस ने गरी भएको सु भूिमसधु ार कायालय
तथा सोही िनणय सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला चिलत भूिमस ब धी ऐन तथा
मािथ उि लिखत िस ा तसमेतका आधारमा िमलेको
देिखन आएन । अत: वादी दाबी नपु ने ठह याई गरेको
भूिमसधु ार कायालय, सलाहीको िनणय सदर गन
गरी भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०७०।११।२७ को फै सला उ टी भई िज ला सलाही
व वा सोकनाह गा.िव.स. वडा नं २ (क) िक.नं. ४८
को ज.िव. ०-३-१८ को ज गाको मोहीयानी हक वादी
पलट साह तेलीका नाममा नामसारी हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
इित संवत् २०७५ साल असार २१ रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०१६३, कत य

यान, अजुन आचाय िव. नेपाल सरकार
आ मर ा कुनै पिन यि ले त काल हारगहु ार
गन अव था नरही यानै नरहने जोिखममा परेमा आ नो
यान आफै ँ सरु ि त गन अि तम उपाय हो । कसैले
आफूउपर गरेको जोरजल
ु मु बाट आ नो यानै नरहेने
ि थितमा क ैबाट म त पाउन नसिकने अव थामा
आ नो यान बचाउने योजनाथ उसै बखत के ही गदा
जल
ु मु ी मन गएमा खतबात नला ने भ ने हो । आ मर ा
जसको यान जोरजमु मु मा परी खतरामा रहेको हो,
उसैको हकमा आकषण हने हो । जोरजल
ु मु मा नपरेको
यि मा य तो आ मर ा आकषण हने देिखँदनै ।
ततु वारदातमा जाहेरवाली धना दाहाल आचायलाई
मतृ कले हँिसया हार गन लागेको भ ने त य रहेको
छ । सो अव थामा ितवादीले मतृ कलाई पछािडबाट
च कु हार गरी हँिसयासमेत खोसी मृतकलाई मारेको
देिखन आएको छ । ितवादीको य तो कायलाई उ
७(१) नं. आकषण हने भ न निम ने ।
मृतकउपर कसैले गरेको काय भिवत य हन
िनजले गरेको काय इबीलागरिहत सामा यतः मािनस
नमला ज तो काय देिखनु पन भ ने ह छ । िवना
कुनै इबीलाग सामा यतः मािनस नमला ज तो काय
गरेकोमा मािनस मन गएको अव थामा मा भिवत य
हने देिख छ । मतृ कको टाउको, घाँटी र छातीसमेतको
संवेदनशील अङ् गमा धा रलो हितयार हँिसया र च कु
हार भई सोही कारण मृ यु भएको त य पिु हन
आएको ि थितमा ितवादी अजनु आचायको कसरु
भिवत य हो भ न िम ने नदेिखने ।
ितवादी अजनु आचायको कसरु मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको ावधानसँग तादा यत
गरी हेरी, मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. मा धार भएको वा नभएको जोखमी हितयार गै ले
हानी, रोपी, घोची यान मारेमा जितजना भई हितयार
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छाडेको छ उितजना यानमारा ठहछन् । सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गनपछ
ु भ ने यव था रहेको
देिख छ । ितवादी अजनु आचायले आ नो बाबु
मतृ क ह रलाल आचायलाई धा रलो हितयार हँिसया
र च कुसमेत हार गरी मारेको त य पिु भएको
हँदा िनजको कसरु उ १३(१) नं. अ तगतको
रहेको देिखन आयो । तसथ, पनु रावेदन अदालत
महे नगराबाट भएको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
अतः ितवादी अजनु आचायलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हनेमा िनज ितवादी नाबािलग
रहेको देिखँदा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
को दफा ११(३) बमोिजम १० वष मा कै द सजाय
हने ठहर भएकोमा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज
ितवादीलाई ५ वष कै द सजाय हने रायसमेत पेस भई
सु क चनपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट सदर हने ठह याई
राय कायम हने गरी िमित २०७२।०९।२१ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र : देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०२८४, कत य
यान, संतन चौरिसया िव. नेपाल सरकार
प रि थितज य माण तथा घाँटी िथची
वरय फुटाई मतृ कको ह या भएको भ ने शव परी ण
ितवेदन रहेको देिखँदा ितवादी संतन चौरिसयाले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयानलाई माण
ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोिजम माणमा

िलन िम ने नै देिखन आयो ।
मतृ कउपर कसैले गरेको काय भिवत य हन
िनजले गरेको काय इबीलागरिहत सामा यतः मािनस
नमला ज तो काय देिखनु पन भ ने ह छ । िवना
कुनै इबीलाग सामा यतः मािनस नमला ज तो काय
गरेकोमा मािनस मन गएको अव थामा मा भिवत य
हने देिख छ । मतृ कको वरय फुटी घाँटीको
मांसपेशीमा समेत द खल परी मृ यु भएको त य
शव परी ण ितवेदनबाट पिु हन आएको ि थितमा
ितवादी संतन चौरिसयाले आफूले मतृ कको घाँटीमा
धके लेकै कारण भिवत य परी मतृ कको मृ यु भएको हो
भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
ितवादी संतन चौरिसयाले मतृ कको
घाँटी िथची यान मान गै कुरा गरी मतृ कको ह या
गरेको पिु ट हन आएको छ । मृतकको ह यामा िनज
ितवादीको एकल संल नता रहेको देिखँदा िनजको
काय ततु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजमको देिखने ।
अतः ितवादी संतन चौरिसयालाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी अ.बं.१८८
नं. बमोिजमको १० वष कै द हने राय पेस गरी सु
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सलामा राय
सदर नहने गरी िनज ितवादी संतन चौरिसयालाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर भई
पनु रावेदन आदालत पाटनबाट िमित २०७२।६।१९
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
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कारणह समेतबाट ितवादीह िललाराम यादव,
तल
ु सापित यादव तथा रामराज यादवलाई जनही
.५००।- (पाँच सय पैयाँ) ज रवाना हने तथा
वादीले ितवादीह बाट जनही .४,०००।- (चार
हजार पैयाँ) ितपूित भरी पाउने ठहर गरी दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित २०७३।१२।१३
मा भएको फै सला ितवादी िललाराम यादवको हकमा
स म सु फै सला सदर हने ठह याई उ च अदालत
तल
ु सीपरु बाट िमित २०७५।२।२ मा भएको फै सला सो
हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई पनु रावेदक
ितवादी िललाराम यादवका हकमा वादी दाबी पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृत : म जु शमा
इित संवत् २०७६ साल पस
ु ४ रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी कुमार रे मी,
०७४-CR-०७९८, जबरज ती करणी उ ोग, िदपक
प रयार िव. नेपाल सरकार
ितवादी िदपक प रयारले अदालतमा
उपि थत भई बयान गदा आफूले पीिडत उिमला
रसाइलीलाई निचनेको एउटै घरमा डेरा गरी ब ने
पीिडतको िददी नाता पन कमलालाई सापटी िदएको
पैयाँ नितरेकोले सो असल
ु गन ममा हरीलाई
थनु ाएर भएपिन असल
ु गन भनेकोले सो रसइबीबाट
मलाई जबरज ती करणीको झु ा आरोपमा फसाएका
हन् भनी कसरु मा पूण पले इकार रही बयान गरेको
भए तापिन ितवादीले आ नो इ कारी बयान
समथनमा माणमा िलएको सा ीको बकप गराउन
सके को देिखँदैन । ितवादीले दाबीको कसरु नगरेको
भए नाबािलग छोरीलाई जबरज ती करणी गन उ ोग
गरेको भनी आमा वयम्ले जाहेरी िदनपु न अव था
सामा यतः रहँदैन । वादीको सा ी जाहेरवाली

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी काशकुमार
ढु ंगाना, ०७५-CR-१९६५, गाली बेइ जती,
िललाराम यादव िव. धम यादव
ततु िववादमा ितवादीले वादी धम
यादवलाई इ जतमा ध का पु याउने तथा मिहला
भएकै कारण अपमािनत गन िनयतले हात मु काले
हानी अपश द बोली इ जत ित ामा आँच पु ने
गरी गाली बेइ जती गरेको भ ने िफराद दाबी
भएपिन वादी धम यादवलगायतका मािनसह ले
सामदु ाियक वनबाट साल जातको ध पु काटी
िलएर आउँदै गदा फे ला पारी ितवादी सामदु ाियक
वनको अ य भएकोले िनजह लाई रो न खो दा
वादी ितवादीिबच सामा य भनाभनस म भएको
देिखयो । यसरी िनजह ले बोक याएको ध पु फाली
भागी गएको र समूहमा छलफल भई बरामद ध पु
समूहको िज मामा रा ने र सामदु ाियक वन जङ् गल
दु पयोग गन यि लाई कारबाही गन भनी िनणय
गरेको काय सामदु ाियक वनको संर णको लािग ग रएको
र उ काय गनु िनज पनु रावेदक ितवादी अ य को
कत य हने भई सवसाधारणको िहतअ तगत पन हँदा
यी पनु रावेदक ितवादीले वादी धम यादवलाई गाली
बेइ जती गरेको भ न िम ने देिखएन । यथ वादीले
आ नो दाबी व तिु न माण ारा पिु गन सके को
नदेिखएको र वादीका सा ी जमनु ा साद यादवको
बकप लाई मा वादीको मख
ु माणको आधार बनाई
उ च अदालत तल
ु सीपरु ले ितवादीलाई सजाय गरेको
कानूनस मत िमलेको नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार र
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िव णमु ाया रसाइली, पीिडत उिमला रसाइली र
सा ी िमला रसाइलीसमेतले अदालतमा उपि थत
भई माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम
मौकामा आफूले य गरेको कुरालाई समथन हने
गरी अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको देिखँदा
िमिसल संल न कागज माणह बाट यी ितवादीले
पीिडतलाई जबरज ती करणी उ ोग गरेको भ ने
अिभयोग दाबी पिु ट भएको देिखने ।
ततु मु ामा ितवादी िदपक प रयारले
पीिडत उिमला रसाइलीलाई जबरज ती करणी
उ ोग गरेका होइनन् भ ने त ययु माण पेस गरी
पिु ट गन सके को नदेिखँदा यी ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार कारणह बाट
ितवादी िदपक प रयारले ११ वषक नाबािलग
उिमला रसाइलीलाई घर पु याइिद छु भनी एका त
थलमा चु बन गद करणी गन उ े यले भइु मँ ा लडाई
िनज बािलकामािथ चढ् दाको अव थामा साथमा
रहेक पीिडतक बिहनी िमला रसाइली िच याएको
कारणबाट करणी गन नपाएको अव था मािणत
भएकोले िनज ितवादी िदपक प रयारलाई आरोिपत
कसरु बमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १, ३(२) र ५ नं. अ तगतको कसरु मा
ऐ. को ३(२) र ५ नं. बमोिजम ३ वष ६ मिहना कै द
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०६५।०५।१२ भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : वु बहादरु कुँवर
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ काि क २४ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६७-CR-१३१४, लागु
औषध, नेपाल सरकार िव. खगे राज आङद बे
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ
हेदा, िमित २०६६।०३।२३ गते बेलक
ु ा अं २१ बजेको
समयमा या क
ु ो िवषयमा वादिववाद भई झगडा परी
होह ला भएपिछ हरी आई ितवादी खगे राज
आङ् गदे बेलाई िनय णमा िलएपिछ िनजको शरीर
तथा गाडी खानतलासी गदा गाडीबाट खक
ु ु री १
थान, कोरे स लेिखएको िससी १ थान, र ११०६
ाम गाँजा बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु का
देिख छ । मैले चलाउने गरेको गाडीबाट खक
ु ु री र
कोरे स िससी थान १ बरामद भएकोमा वीकार गरी
गाँजा मेरो होइन भनी अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गरेको देिख छ । ितवादीले अदालतमा आई
बरामद खक
ु ु री आ मर ाको लािग गाडीमा राखेको
र कोरे स औषधी मैले भारत न सालमा जँचाई
डा टरको स लाहअनस
ु ार खोक को औषधीको
पमा िदनको ३ पटक खाने गरेको छु भनी बयान
गरेको देिख छ । यसरी बरामद भएको कोरे स १ िससी
मा भई सोकोरे स ितवादीले खोक को औषधीको
पपा डा टरको स लाहबमोिजम योग गरेको
देिखएको र सोकोरे सको मा ा १ िससी मा हँदा
सोकोरे स औषधीको पमा योग गन सिकने नै ह छ
यी ितवादीले कोरे सको मा ा बढी नै देिखएको भए
सो लागु औषध भिनएको कोरे स ओसारपसार गरी
स चय गरेको भनी अनमु ान गन सिकने नै ह छ, तर
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सोकोरे स १ िससी ितवादीले खोक को औषधीको
पमा योग गरेको देिखएको हँदा सोतफ सजाय
गन यायोिचत नहने हँदा सजाय ग रपाऊँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादीले चलाएको मे १ ज ६९१ नं.को
गाडीबाट लागु औषध गाँजा ११०६ ाम बरामद
भएको बरामदी मचु ु काबाट देिखएको अव थामा उ
गाडी लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
१८ बमोिजम उ गाडी जफत गनु पनमा सोतफ
के ही नबोली पनु रावेदन अदालत इलामबाट भएको
फै सला िु टपूण छ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रवेदन िजिकरतफ हेदा, लागु औषध िनय ण ऐन,
२०३३ को दफा १८ को िव मान कानूनी यव था
हेदा, “यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराधिसत
स बि धत सबै लागु औषध तथा य तो लागु औषध
िनमाण वा उ पादन गन योग ग रएका सबै माल
सामान तथा य ह जफत हनेछन् र य तो लागु
औषध राखी ओसारपसार गन योग ग रएका रेल
तथा हवाइजहाजबाहेक जनु सक
ु ै सवारीसमेत जफत
हनेछ । तर सो सवारी य तो अपराध गन योग ग रने
वा ग रएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा िथएन भ ने
कुराको माण िनजले पेस गन सके मा भने य तो
सवारी साधन जफत ग रने छै न” भ ने कानूनी यव था
रहेको देिखने ।
लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को
दफा १८ मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार, लागु
औषधको कारोबार गन िसलिसलामा लागु औषध
ओसारपसार गनको लािग योग भएको सवारी जफत
गन भ ने रहेको देिख छ । ितवादीले चलाउने गरेको
मे १ ज ६९१ नं.को का या ु ओसारपसार गन काय
गरेको भ ने देिख छ । िबहानदेिख या हु बोक

पु याउने काय गरेको भ ने खु न आएको छ । सो गाडी
िबतामोडमा रोक या स
ु मेत रहेको अव थामा आ नो
या ल
ु ाई माइ ोबसले लगेको िनहँमा ितवादीले
झैझगडा गन पगु ेको देिख छ । सो थानबाट हरीले
ितवादी र गाडी िनय णमा िलई सो थानबाट इलाका
हरी कायलयमा लगेको भ ने देिख छ । ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारी तथा सु अदालतमा बयान गदा
लागऔ
ु षध गाँजा कसले राखी िदयो मलाई थाहा भएन
भनी बयान गरेको देिखयो । यसैगरी मौकामा कागज गन
धनीकला राई र गोिव द कटुवालले यी ितवादी लागु
औषध गाँजा ओसारपसार गन मािनस होइनन्, गाडी
चलाई जीिवकोपाजन गन मािनस हन् । उ बरामद
भएको लागु औषध गाँजा र कोरे स घटना थलमा
खान तलासी िलई बरामद भएको होइन । पिछ इलाका
हरी कायालयमा चेकजाँच हँदा गाँजासमेत फे ला
परेको हो भ नेसमेत सनु ेको ह भनी सु अदालतमा
बकप गरेको देिखयो । गाडी या बु ाहक रहेको र लागु
औषध बरामद पिन घटना थलमा नभई भ ने बरामदी
मचु ु कामा कागज गन यि ह ले अदालतमा आई
बकप गरेको देिखँदा य ता िववादा पद माणका
आधारमा जीिवकोपाजनका लािग योग भएको गाडी
जफत गनु यायोिचत देिखन आएन । यी ितवादीलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(घ)(३) बमोिजम ६ मिहना कै द र .२,०००।– (दईु
हजार) ज रवाना हने ठहरी फै सला भएको अव थामा
गाडी जफत ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
ितवादी खगे राज आङ् गद बेलाई सु झापा
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।०९।२६ मा सफाइ
िदने ठहरी भएको फै सला उ टी हने भई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(३)
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बमोिजम ६(छ) मिहना कै द र .२,०००।– ज रवाना
हने ठह याई कोरे सतफ सजाय नगन र गाडी जफतको
स ब धमा नबोली पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित
२०६७।११।१६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव भर साद े ठ, ०७३-CR-१६४३, कत य
यान, रामच जापित िव. नेपाल सरकार
ितवादी रामच
जापितले बयानको
ममा मतृ कलाई अनहु ारमा मु काले हार गरेको
त यलाई वीकार नै गरी बयान बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । ितवादीको उ वीकारोि लास कृ ित
मचु ु का तथा शवपरी ण ितवेदनसमेतबाट पिु
भइरहेको देिख छ । सो त यलाई आमा र बबु ाको
िबचमा झगडा भइरह यो भ ने जाहेरी बेहोरालाई
बकप ारा पिु ग रिदएको देिख छ । ितवादी
वयम्ले पनु रावेदनप मा भिवत य ठहर ग रपाऊँ भनी
िजिकर िलएको देिखँदा िनजले मृतकलाई कुटिपट
गरेको त यलाई वीकार नै गरेको देिखने ।
कुनै वारदात भिवत यबाट घट् न गएको
हो भनी िजिकर िलने प ले सो काय दघु टना िथयो,
आपरािधक मनसाय र ानले ग रएको िथएन । उिचत
सतकता र सावधानी रािखएको िथयो भ ने कुरा
मािणत गनु पदछ । य तो अव थामा यानस ब धी
महलको ५ नं. बमोिजमको भिवत यको कसरु थािपत
हन स ने ।
तर ततु वारदातमा ितवादी रामच
जापितले अदालतसम को बयानको ममा मतृ क
गीता काक लाई कुटिपट गरेकोमा सािबत रही बयान

गरेको देिख छ । आफूले मतृ कलाई पाइपले कुटिपट
गरेको होइन भ न नसक के वल नशाको सरु मा
भएकोले कुटिपट गरे नगरेको थाहा भएन भनी उ लेख
गरेको देिख छ । मतृ कको लासजाँच मचु ु कामा पिन
मतृ कको अनहु ारमा धेरै चोटपटक रहेको भनी उ लेख
भएको तथा मृ यक
ु ो कारण कुटिपटबाट भएको भनी
शव परी ण ितवेदन (Autopsy Report) बाट
समेत देिखएको अव थामा ितवादीको पटकपटकको
हारबाट गीता काक को मृ यु हन गएको देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको ५ नं. बमोिजम भिवत य तफमा
सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादी रामच जापितको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः ितवादी रामच जापितलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७३।८।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : तीथराज भ राई
इित संवत् २०७५ साल काि क १३ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०६९-WO-१४१३, उ ेषण / परमादेश,
पावती देवी िव. भूिमसुधार तथा यव था म ालय,
िसंहदरबारसमेत
ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न
कागजात हेदा िज ला सलाही, गा.िव.स. सेखौना
वडा नं. ८ िक.नं. २९२ बाट िक ाकाट भई कायम
भएको हालको िक.नं. ४१८ को े फल िव. ०-०१३१/२ ज गाको मोही सीताराम महतो कोइरी परलोक
भइसके पिछ रट िनवेिदका पावती देवीले भूिमसधु ार
कायालय, सलाहीमा मोही नामसारीको िनवेदन गरेको
देिखयो । उ कायालयबाट िमित २०६७।०४।१६
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मा मोही नामसारी हने गरी फै सला भएकोमा सो
फै सलाउपर ज गाधनी जनक महतो कोइरीले
पनु रावेदन अदालत जनकपरु मा पनु रावेदन गरेको
देिखयो । सो अदालतबाट िमित २०६९।०१।०८ मा
िनवेिदकाका पितको नाम मोही महलमा नदेिखएको,
बाली बझ
ु ाएको भरपाई पेस गन नसके को, १ नं. लगत
र २ नं. अनस
ु ूचीसमेत नभएको, ३ नं. मोहीयानी हकको
माणप कुन ज गाको भ ने कुरा उ लेख नभएको
अव थामा मोही नामसारी हने ठहर गरेको भूिमसधु ार
कायालय, सलाहीको िमित २०६७।०४।१६ को िनणय
िु टपूण देिखँदा उि ट भई वादी दाबी पु न नस ने ठहरी
फै सला भएको देिखने । सो फै सलाउपर रट िनवेिदका
पावती देवीले यस अदालतमा पनु रावेदन गरेकोमा
िमित २०७०।०२।०३ मा भूिमसधु ार कायालय,
सलाहीको िमित २०६७।०४।१६ को िनणय उ टी
भई वादी दाबी नपु ने भनी फै सला भएको पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भनी यस अदालतबाट फै सलासमेत भइसके को
देिख छ । यसरी मािथ उि लिखत बेहोराबाट
स बि धत भूिमसधु ार कायालय, सलाही र पनु रावेदन
ला ने अदालतह समेतबाट तहतह भएका फै सलाको
प रणाम व प िववादको िन पण भइसके को पाइयो
रट िनवेिदकाले िनयिमत कानूनी ि याबाट दाबीगरी
हारिजत भइसके को देिखने ।
व ततु : उ ेषणको रट भनेको मातहत
अदालत वा अिधकारीले गरेको िनणय वा अि तम
आदेश िु टपूण भई य तो िनणय वा आदेशबाट
कुनै यि को हक अिधकारमा असर परेको छ, तर
सो िनणय वा अि तम आदेशउपर पनु रावेदन ला ने
यव था छै न वा य तो उपचारको यव था भए
पिन अपया र भावहीन छ भने य तो िनणय वा
अि तम आदेश बदर गन योजनका लािग आकिषत

हने । रट िनवेिदकाले िनयिमत कानूनी ि याबाट
पनु रावेदन ला ने अदालतह समेतबाट सनु वु ाइको
अवसर ा गरी फै सलासमेत अि तम भएर रहेको
अव थामा ज गाको े ता र ज गाधनी माणपज
ु ाको
मोही महलमा रट िनवेिदकाका पित सीताराम महतो
कोइरीको नाउँ यथावत पमा ले नु लेखाउनु भ ने
उ ेषणयु परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी
िलई रट े मा वेश गरेको पाइयो । यसरी सामा य
कानूनी मागबाट िन पण भइसके को िवषयलाई रट
े बाट हेरी इ साफ गन िम ने नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार एवम्
कारणसमेतबाट यही िववािदत ज गाको मोही नामसारी
मु ा परी यस अदालतबाट िमित २०७०।२।३ मा यी
िनवेिदकाको मोही नामसारी नहने गरी फै सला भई
अि तम भएर रहेको हँदा सो फै सलाको प रणाम व प
िववादको िन पण भइसके को देिखएकोले िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७३-CR-०४८७, ११९०, कत य
यान, धनबहादुर थापामगर िव. नेपाल सरकार
यसरी मतृ क फै जाद अहमदको मृ यु
गोली हारबाट भएको लासको कृित एवम्
लासजाँच मचु ु काबाट देिख छ । मृतकलाई हार
भएको गोलीसिहतको पे तोल ितवादी धनबहादरु
थापामगरको डेराकोठाबाट बरामद भएको र वारदातको
िदन र समयमा ितवादीले चलाएको ट् या सी योग
गरी गोली हार भएको िमिसल माणबाट देिखने ।
ितवादी धनबहादरु थापाले वारदातको
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िदन काठमाड को कािलमाटीि थत सो टीमोडबाट
दरबारमागस म याएको र सोभ दा अगािड पिन
फोन स पक गरी पटकपटक सोही ट् या सी योग
गरको देिखएको र घटनाप ात् पिन सोही ट् या सीमा
चढी भ कालीस म गएको तथा वारदातमा योग
भएको हितयार (Pestol) र सोमा जाने गोलीसमेत
िनजकै कोठाबाट बरामद भएको हँदा ितवादी
धनबहादरु मगरसमेतको संल नता र िमलेमतो एवम्
योजनामा फै जन अहमदको दैिनक ि याकलापह को
अवलोकन गरी वारदात घटाएको हँदा यानस ब धी
महलको १३(१) नं. को कसरु अपराधमा सजाय
ग रपाऊँ भनी अिभयोग दाबी िलएको पाइ छ । धार
भएको वा नभएको जोिखमी हितयार गै ले हानी रोपी
घोची यान मारेमा यानस ब धीको १३(१) नं.,
िवष वाई यान मारेकोमा १३(२), लाठा ढुंगा र
सानाितना हातहितयारले कुटी हानी रोपी घोची यान
मारेमा १३(३), जनु सक
ु ै कुरा ग रकन पिन यान
मान वचन िदनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा
गई यान मानलाई संयोग पा रिदन िनिम मान
मािनसको िजउमा हात हाली प समाती िदनेलाई
१३(४) बमोिजम कसरु ठहर भई सजाय हने यव था
देिख छ । मािथ विणत कुनै पिन काय यी ितवादीबाट
भएको भनी अिभयोजन प ले अिभयोगसमेत पिन
लगाउन नसके को अव थामा अिभयोग दाबीबमोिजम
१३(३) नं. बमोिजम सजाय हनपु दछ भ ने नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(१)
नं. बमोिजम सजाय गनको लिग बा द, िवष िदने वा
यान मानको िनिम वारदात ग ररहेको थानमा
हितयार साथमा िलई मौजदु रहेको अव था िव मान
हनपु दछ । ततु मु ामा अिभयोजन प ले ितवादी
धनबहादरु थापा मगरबाट १७(१) मा उि लिखत कुनै

पिन कायमा संल न भएको भनी अिभयोग लगाउन
सके को पाइँदैन । १७(१) नं. आकिषत हनका लिग
यान मानलाई भनी हितयार मागेमा जानीजानी
हितयार िदएको अव था वारदात थलमा हितयार
साथमा िलई मौजदु रहेको अव था हनु पदछ । िमिसल
संल न माणह बाट यी ितवादीले हितयार िदएको
वा वारदात थलमा हातहितयार साथमा िलई मौजदु
रहेको भ ने पिु गरेको अव था पिन देिखँदैन । यस
ि थितमा यी ितवादीलाई १७(१) नं. बमोिजमको
सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला मनु ािसब रहेछ भ न िम ने देिखएन । १७(२)
नं. आकिषत ह छ िक भ नलाई घेरा िदने, बाटो
ग डा छे ने वा भा न उ कन नपाउनेसमेत गै काम
गरी संयोग पा रिदएको अव था ततु मु ामा यी
ितवादीले गरेको भनी िमिसल संल न माणह बाट
पिु भएको वा सो स ब धमा कुनै अिभयोग लगाएको
अव था पिन नदेिखने ।
ितवादी धनबहादरु थापामगरले फै जान
अहमदको ह यामा संल न हितयारधारी यि ह लाई
आ नो ट् या सीमा राखी कािलमाटीबाट वारदात थल
छे उस म याएको र पखर बसी ह या गरी फकने
ममा सोही ट् या सीमा राखी भ कालीस म लगेर
छािडिदएको र ती यि ह ले आ नो ट् या सीमा
छाडी गएको पे तोल तथा गोलीह आ नो कोठामा
लगी राखेको त यमा सािबत नै भएको पाइने ।
यसरी ितवादी वारदात िमितभ दा
अगािडदेिख नै फै जान अहमदको ह यामा संल न
हितयारधारी यि ह लाई आ नो ट् या सीमा
राखी याउने लाने गरेको र वारदात िमितमा समेत
वारदात थलस म उनीह लाई साथमा िलई गएको
देिख छ । वारदातप ात् फे ला परेको हितयार
सरु ा िनकायमा खबर गरी बझ
ु ाउनक
ु ो स ा आ नो
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घरमा लक
ु ाई िछपाई राखी आफूसमेत फरार रहेको
र वारदातप ात् समेत आरोपीह लाई आ नो
ट् या सीमा राखी फरार हन सहयोग गरेकोसमेतका
ितवादीका कायह मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १७(३) नं. बमोिजम अ िकिसमसँग मत
स लाहमा पसेको थािपत हन आएको देिखँदा
ितवादी धनबहादरु थापामगरलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(१) नं. बमोिजम १०
वष कै दको सजाय हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको िमित २०७३।१।२१ को फै सला
के ही उ टी भई ितवादी धनबहादरु थापामगरलाई
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम तीन वष
कै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
इित संवत् २०७५ साल काि क १२ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७५-WO-०५३५, उ ेषण / परमादेश,
कै लाशनाथ पा डे िव. भूिम यव था, सहकारी तथा
ग रबी िनवारण म ालयसमेत
रट िनवेदक नेपाल इि जिनय रङ सेवा, सव
समूहको रा.प.ततृ ीय ेणीको िनजामती कमचारी रहेको
र िनवेदकलाई िमित २०७५।६।१८ को िनणयले नापी
कायालय, बटु वलमा कामकाज गन खटाएकोमा भूिम
यव था, सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयको
िमित २०७५।८।२१ को िनणयानस
ु ार नापी कायालय,
रामपरु , पा पामा काज खटाएको देिखने ।
िनवेदक के लाशनाथ पा डेलाई िमित
२०७५।६।१८ को िनणयले नापी कायालय, बटु वलमा
कामकाज गन खटाएकोमा भूिम यव था, सहकारी
तथा ग रबी िनवारण म ालयको िमित २०७५।८।२१
को िनणयानस
ु ार नापी कायालय, रामपरु , पा पामा

काजमा खटाएको देिखँदा िनजले अविध नपगु ी स वा
ग रएको भ ने िनवेदन दाबी यिु यु र त यमा
आधा रत भई िलएको नदेिखने ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
१८क मा काजस ब धी यव थाअ तगत “िनजामती
कमचारीलाई िनज कायरत रहेको म ालय,
सिचवालय, आयोग, िवभाग वा कायालयबाट
सोही िनकायको काममा मा अ य थानमा काज
खटाउन सिकनेछ ।” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । यसरी हेदा रट िनवेदकलाई नापी कायालय,
बटु वलबाट नापी कायालय, रामपरु , पा पामा समान
पदमा कामकाज गन खटाई पठाएको देिखयो । यसरी
काज स वा गनु पन कारणको पमा को कारण
ित त भूिम लगत र नाप न सा गरी पनु ः थापनाको
कायको लािग रट िनवेदकको अनभु व, ान र सीपको
उपयोग गरी ज गा नापजाँचको कायलाई गणु तरीय
बनाउने भ ने कारणसमेत खल
ु ाई काज स वाको
िनणय भएको भ ने भूिम यव था, सहकारी तथा ग रबी
िनवारण म ालयको िलिखत जवाफसमेतबाट देिखँदा
उ काजस ब धी िनणय अनािधकृत, दरु ाशययु
र गैरकानूनी रहेको भ ने िनवेदन दाबी कानूनस मत
नदेिखने ।
अतः िनजामती सेवा ऐन तथा
िनयमावलीबमोिजम शु
शासिनक अिधकारको
योग गरी तोिकएबमोिजमको कामकाज गन खटाउन
चिलत कानूनले ब देज लगाएको नदेिखएको
अव थामा कानूनबमोिजम भए गरेको काजस ब धी
िनणयबाट रटिनवेदकको नेपालको संिवधान, २०७२
ारा द मौिलक हकको हनन भएको मा न िमलेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तीथराज भ राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ५ गते रोज १ शभु म् ।
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इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-WO-०१८५, उ ेषण
/ परमादेश, धमराज भुसाल िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िज ला हरी कायालय, पा पाबाट
च.नं.७५२, िमित २०५८।०६।०२ मा पा पा िज ला,
हँगी गा.िव.स., वडा नं.२ ि थत िनवेदक धमराज
भस
ु ालको घरदैलोमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं.
बमोिजम कायालयमा हािजर हन आउनेस ब धी
सूचना टाँस गरेको मचु ु का हरी धान कायालयमा
पठाएको पाइ छ । .ना.िन. धमराज भस
ु ाल िमित
२०५८।०३।१८ को प साथ आ नो दरब दीमा
७ िदनिभ हािजर हन गएकोमा िनज कायालमा
हािजर नभई लामो समयस म गैरहािजर रही
खोजतलास गदासमेत स पकमा नरहेको हँदा
िनजलाई सेवाबाट हटाउन हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८९(२) बमोिजम रत पु याई रहन नपन
भनी सफाइको मौका िदन नपन भनी हरी धान
कायालयबाट िमित २०५८।०६।२३ मा िनणय भएको
देिख छ । सोही िमितमा रट िनवेदक धमराज
भस
ु ाललाई हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८८(ग), (ङ) र (झ) को कसरु मा ऐ.को िनयम ८४(छ)
बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य
नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय हरी
महािनरी कबाट भएको देिखने ।
रट िनवेदकले आफू िमित २०५८।३।१६
देिख हेपाटाइिटस रोगले िसत भएको भ ने दाबी
िलएको पाइ छ । आफू रोगले िबरामी भए समयमा नै

स बि धत िनकायमा जानकारी गराई कानूनस मत
िबदा तथा उपचारको यव था िमलाउने य न गनपन
ु
देिख छ । थम पटक ८२ िदनस म कुनै सूचना िवना
आ नो दरब दी रहेको कायालयमा गैरहािजर रहेको
र आफूलाई थम पटक कारबारी भई पनु ः दरब दी
रहेको कायालयमा ७ िदनिभ हािजर हन भनी रमाना
िदएप ात् मा िनवेदकले आफू िबरामी भएको भ ने
दाबी िलएको पाइने ।
रट िनवेदक पिहलो पटक ८२ िदन
कायालयमा अनपु ि थत रिह पिछ हरी धान
कायलयमा हािजर हन आएप ात् उ ८२ िदन
िनजको सि चत िबदाबाट क ा गरी २ ेड तलब वृि
रो का गन गरी िनणय भई ७ िदनिभ दरब दी रहेको
िज ला हरी कायालय, बाजरु ामा हािजर हनु भनी
रमाना पठाएको देिख छ । एक पटक िवभागीय सजाय
पाई दो ो पटकको रमानाप ात् पिन िनज िनवेदक
आ नो दरब दी रहेको कायालयमा हािजर हन गएको
देिखँदनै । सदु ूरपि म े ीय हरी कायालय,
िदपायलबाट िनवेदकउपर नोकरीबाट हटाउनेतफ हरी
धान कायालय, काठमाड मा कारबाही िसफा रस
गरेकोमा िनज िनवेदक हािजर हन नआएमा नोकरीबाट
हटाउने कारबाही ग रने भ ने सूचना िनजको घर दैलोमा
टाँस भई तामेलसमेत भएको देिख छ । सो यादमा िनज
कायालयमा हािजर नै हन नआएको र िनज आ नो
कायालय तथा तालक
ु कायालयमा स पकस म पिन
गन नआई गैरहािजर भएको हँदा िनजसँग स पक हने
आधार पिन देिखँदैन । िनवेदकलाई आ नो भनाइ
रा ने अवसर िवप ी िनकायबाट िदएकै देिख छ । तर
िनवेदकले आ नोतफबाट हरी सङ् गठन ित गनपन
ु
कत य तथा िज मेवारी बहन गरेको नदेिखने ।
रट िनवेदक कायरत हरी सङ् गठन
जनताको िजउ, धन तथा शाि त सरु ासँग य
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सरोकार रहेको सङ् गठन हो । य तो सङ् गठनमा
कायरत कमचारीले हरी ऐन तथा िनयमावलीमा
उ लेख भएको कानून एवम् िनयम कठोरताका साथ
आ मसाथ गरी प रपालना गनपन
ु ह छ । हरी
कमचारी अनशु ासनमा नरहने हो भने हरी सङ् गठनको
Chain of Command कायम रहन स दैन । हरी
सङ् गठनको Chain of Command कायम नरहेमा
िसङ् गो हरी सङ् गठनको उ े य पूरा हन स दैन ।
यिद हरी सङ् गठनमा कायरत हरी कमचारी िबरामी
भएमा समयमा नै स बि धत िनकायमा स पक गरी
िविधस मत िबदा तथा उपचारको यव थातफ
आव यक पहल हनपु न ह छ । आफू िबरामी भएको
कुरा समयमै जानकारी नगराई पिछ कारबाहीको उठान
भएको अव थामा िबरामी भएको भनी रट िनवेदकले
दाबी िलनु मनािसब देिखन नआउने ।
अतः रट िनवेदकलाई िमित २०५८।०६।२३
मा हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(ग), (ङ)
र (छ) को कसरु मा ऐ.को िनयम ८४(छ) बमोिजम
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
गरी हरी महािनरी कबाट भएको िनणय र सो
िनणयलाई सदर गन गरी गृह म ालयको िमित
२०६६।०९।१९ को िनणय कानूनबमोिजम नै रहेको
देिखयो । उ िनणयह बदर गरी सेवामा पनु बहाली
ग रपाऊँ भ ने िनवेदन दाबी मनािसब नदेिखँदा ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CI-१६४८ र ०६७-CI-१५२२,
करारबमोिजम दािय व पूरा ग रपाऊँ, अ नीिवलास
अिधकारी िव. सुरे काश मान धर र सुरे काश

मान धर िव. अ नीिवलास अिधकारी
मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको महलको १
नं. हेदा अचल स पि लाई िब गरी वा अ कुनै
िकिसमले आ नो हक छािडिदएको िलखत अिनवाय
पमा रिज ेसन पा रत गराउनु पन बा या मक
कानूनी यव था रहेको देिख छ । करार ऐन, २०५६
को दफा ८८ ले यव था गरेको रिज ेसन पा रत
गराउनु पन अिनवायताको प र े यमा य तो रत
पूरा नगरी भए गरेको िमित २०६४।११।२६ को
करारको आधारमा वादी दाबीअनस
ु ारको ज गाको
रिज ेसन पा रत गराई िदन िम ने देिखँदैन । यस
कानूनी यव थाको रोहमा वादी दाबीअनस
ु ारको
अचल स पि पा रत गराई िदन निम ने भनी सु
अदालतले गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला सो हदस म िमलेकै देिखन
आयो । उि लिखत कानूनी यव थाको स दभमा
करारबमोिजम िफराद दाबीअनस
ु ारको ज गा नै
पा रत गराइपाऊँ भ ने पनु रावेदक वादी अ नीिवलास
अिधकारीको पनु रावेदन दाबी मनािसब देिखन
नआउने ।
रिज ेसनको महलको ६ नं. िवपरीत हने
गरी करार अनस
ु ारको थैली र सोको कानूनबमोिजम
याज वादीले ितवादीबाट भरी पाउने कानूनी
यव थाअनु प सो िवषयमा उपचार ा गन वादीको
िफराद परेमा हने नै हँदा भनी वादी दाबी र पनु रावेदन
िजिकर बािहर गई याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ८(१) िवपरीत हने गरी भएको हदस मको फै सला
उ टी ग रपाउँ भ ने सरु े काश मान धरको मु य
पनु रावेदन िजिकर रहेको देिख छ । ितवादी सरु े
काश मान धरका नाउँमा दता रहेको िक.नं. ३१६
को ज गाम ये पि मतफ मोही भागबापत आधा
ज गा छुट्याई बाँक आधा ज गा वादी अ नीिवलास
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अिधकारीलाई िब गन गरी िमित २०६४।११।२६ मा
बैनाबापत .२,००,०००।- बझ
ु ी िलई दईु मिहनािभ
िनजलाई ज गा रिज ेसन पा रत गरी िदने गरी दवु ै
प का िबच करारको िलखत खडा भएको त यमा कुनै
िववाद देिखँदैन । यी पनु रावेदक वादी ितवादीह का
िबचमा भएको िमित २०६४।११।२६ को करारको
सत नं. ६ मा करारका सतह कुनै प ले उ लङ् घन
गरेमा मका पन प ले उजरु बाजरु गरी आफूलाई परेको
ितबापत ितपूित माग गन पाउनेसमेत यव था
रहेको पाइ छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ४ अनस
ु ार
उि लिखत करार उ लङ् घन भएको अव थामा करार
उ लङ् घन भएबापत उपचारको कृ ित िनधारण गन र
करारबमोिजमको िववाद समाधान गन उपाय िनि त
गन स बि धत प ह वाय रहेको पाइने ।
दवु ै प ह को िबचमा करारमा उ लेख
भएको .२,००,०००।- बैनाबापत ितवादीले बझ
ु ी
िलएकोमा ितवादीले वीकार ग ररहेको अव था
देिख छ । यसै स दभमा रिज ेसनको महलको ६ नं.
हेदा रिज ेसन गराउनु पन घरायसको िलखतमा...
थैली परेकोमा सो थैली र िलखतबमोिजमको
स पि भोग गन नपाएकोमा भोग गन नपाए जितको
कानूनबमोिजमको याजसमेत साहले कपाली सरह
भराई िलन पाउँछ भनी साहले कपालीसरह भराई िलन
पाउने यव था रहेको पाइ छ । िबगो र ितपूिततफ
वादीले कानूनी उपचार माग गन आएमा उसै बखत
कानूनबमोिजम हने भनी पनु रावेदन अदालतको
फै सलामा उ लेख भएको पाइयो । स झौताबमोिजम
वादीले िबगो र ितपूित पाएको भ ने ितवादीको कुनै
िजिकर नरहेको अव थामा सो िवषयमा उपचार ा
गन वादीको हक बाँक नै रहेको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट करारमा
लेिखएको ज गा पा रत गराइ पाउँ भ ने वादी दाबी

पु न नस ने ठह याई काठमाड िज ला अदालतले
िमित २०६६।१।३ मा गरेको फै सला मािथका िविभ न
करणह मा िववेचना गरेअनस
ु ार सो हदस म िमलेको
देिखँदा सदर हने र बैनाबापतको िबगो र ितपूितसमेत
भराई िदने ठह याएको हदस मको फै सला िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६७।७।८ मा भएको फै सला
मनािसबै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ७ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CI-०१३४, ज गा िखचोला
मेटाई पखाल भ काई पाऊँ, शाि त यौपाने िव. ीराम
खी
न सा मचु ु काबाट न.नं.६, ८ र ९ वादीको
िक.नं.११६ को ज गा रहेको देिख छ । यी ३ वटा
न.नं.को कुल े फल ०-६-२-० हने देिख छ भने
ितवादीले आ नै छोरालाई हक ह ता तरण गरेको
िक.नं.११८ मा न.नं.१० को ०-३-२-० ज गा रहेको
पाइ छ । ितवादीको िक.नं.११८ मा ०-०-२-० ज गा
बढी नै रहेको देिख छ भने िववािदत न.नं.९ को ज गा
जोड् दा मा िक.नं.११६ को दता े ताबमोिजमको
ज गाको े फल हन आएको पाइ छ । तसथ, िववािदत
न.नं.९ को ०-०-२-० ज गा वादीको िक.नं.११६ को
ज गा भई ितवादीले िखचोला गरेको ठहर गरेको
हदस म पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला अ यथा
भ न निम ने ।
अब, ितवादीले दाबीको ज गा िखचोला
गरेको त य ठहर भएको ज गामा वादीको भोग
किहलेबाट कायम हने हो ? भ ने स ब धमा िवचार
गदा, ने.का.प.२०५२, अङ् क ४, िन.नं. ५०७९
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मा ठोस माणको अभावमा पर परादेिख प चदान
तथा पूजा गद आएको भ दैमा अकाको स पि मा
भोग गन िम ने होइन1 भनी यस अदालतबाट
याियक िस ा त ितपादन भएको देिख छ । यस
िस ा तको रोहमा ज गा िखचोला ठहर भइसके प ात्
ितवादीबाट गाईगोठको लािग िनमाण भएको पखाल
तथा टहरो भ के पिछ दाबीले चलन गन पाउने भ ने
पनु रावेदन अदालतको फै सलाबाट स पि मा भोगको
अिधकारबाट वि चत हनपु न अव था िसजना हन
जाने देिख छ । यि को स पि स ब धी हक
मौिलक हक भई स पि को हकलाई कानूनबमोिजम
बाहेक अित मण तथा हरण गन िम ने पिन
नदेिखने ।
मूलत: न.नं.९ को ज गा वादीको िक.नं.११६
को ज गाअ तगत रहेको न सा मचु ु कामा जिनएको र
ितवादीले िखचोला गरेको ठहरउपर िनज ितवादीको
पनु रावेदन परेको छै न । न.नं.९ मा अवि थत टहरा तथा
पखाल अ थायी कृ ितको संरचना रहेको देिख छ ।
सो िनमाण गदा कही ँकतैबाट न सा पास गरी बनाएको
पिन देिखँदनै । अ थायी कृितको संरचना जिहले पिन
िनमाण गन स ने र य तो संरचना िचरभोगको आधार
हन स ने पिन नहने ।
व ततु ः िववािदत न.नं.९ को ज गा वादीको
िक.नं.११६ अ तगत पन भई ितवादीले िखचोला
गरेको ठहरी अि तम भइरहेको छ । वादीको हक दता
वािम वको ज गा हो भनी ठहर भई फै सला भएपिछ सो
ज गा वादीले भोग गन नपाउने हो भने फै सलाको कुनै
अथ र औिच यसमेत रहँदनै । यि को वािम व रहेको
ज गामा भोगािधकार वतः िसजना हने हो । िववािदत
ज गामा भएको संरचना नहटेस म वादीले भोगै गन

नपाउनु स पि उपरको वािम वको िस ा तिवपरीत
हन जा छ । तसथ, िववािदत न.नं.९ को ज गा वादीको
ठहर भई फै सला अि तम रहेको ि थितमा उ न.नं.९
मा रहेको टहरा तथा पखाल भ काई वादीलाई चलन
चलाई िदनू नै यायोिचत हने देिखँदा ितवादीले
िनमाण गरेको टहरा तथा पखाल भ के प ात् वादीले
भोगचलन गन पाउने ठहछ भ ने हदस मको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला िमलेको देिखन आएन ।
यथ ितवादीको तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट वादी दाबी
पु न नस ने गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला उ टी गरी िववािदत न.नं.९ को
ज गा वादीको िक.नं.११६ को ज गा भई ितवादीले
िखचोला गरेको ठहर गरी उ न.नं.९ मा बनेको
टहरा तथा पखाल भ के प ात् वादीले भोगचलन
गन पाउने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२।०५।०६ मा भएको फै सलामा िववािदत न.नं.९
को ज गामा ितवादीले िनमाण गरेको टहरा तथा
पखाल भ के प ात् वादीले भोगचलन गन पाउने भ ने
हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई न.नं.९ को
ज गामा ितवादीले बनाएको पखाल र टहरा भ काई
वादीले भोगचलन गन पाउने ।
इजलास अिधकृ तः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल असार १९ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-CR-१३९१, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. च बहादुर िवरक ा
ितवादी च बहादरु िवरक ाले उ
वारदात भएको िमित २०७०।८।१८ गते िदनभर म र
रीतमान आलेसगँ ै िथय । िदनभर हामी सँगै घमु िफर

1 जोगमान द ब चाय िव. ेमधर तुलाधर, पूण इजलास, िखचोला
हक कायमसमेत, ने.का.प.२०५२, ावण, िन.नं.५०७९
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गरी साँझ हामी छु एर आआ नो घरमा गएका हौ ँ ।
मैले रीतमान आलेलाई खक
ु ु री हार गरी कुटिपट
गरेको होइन । मेरो िनजसँग कुनै रसइबी झगडा
िथएन । मैले रीतमानलाई यान मान मनसायले
धा रलो खक
ु ु री हार गरी घाइते बनाएको होइन भनी
अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतमा आफूले उ
घटना नघटाएको भनी दाबीको कसरु मा इ कारी गरी
बयान गरेको देिख छ । ितवादी च बहादरु िवरक ाले
रीतमान आलेलाई धा रलो हितयार योग गरी हानेको
होइनन् । ितवादी र रीतमान आलेको रा ै स ब ध
िथयो भनी ितवादीको सा ी िभमबहादरु साठी घरेले
ितवादीको बयानलाई थप पिु ट हने गरी बकप
गरेको देिखयो । वारदातमा योग भएको हितयार
वा अ य दशी माण ितवादीबाट बरामद भएको
पाइँदैन । पीिडत रीतमान आलेले अदालतमा आई
बकप गदा ितवादी र म दवु ैजना ितवादीको
मोटरसाइकलमा चढी मैले मोटरसाइकल चलाई
घु न गएका िथय तर मोटरसाइकल चलाउने
ममा मोटरसाइकल सामा य पमा पि टन पु यो।
ितपूितबापत मैले के ही रकम िदएँ । ितवादीले
मलाई उ मोटरसाइकल िक नको लािग आ ह गरेका
िथए । मैले अ वीकार गरेको िथए । घटना घट् ने राित
म, ीमती, छोरा सँगै सतु ेका िथयौ ँ । म चािहँ पलङको
छे उिनर सतु ेको िथएँ । च बहादरु को अनहु ार चािहँ
मैले देिखन भनी बकप गरेको देिख छ । ितवादी र
पीिडत िदनभर सँगै घमु ेको देिख छ । यसरी िदनभर
सँग साथ घमु ेको साथी च बहादरु िवरक ाले
यी पीिडत रीतमान आलेलाई राित आई खक
ु ु री
हार गनपन
ु कुनै कारण िमिसल संल न माणबाट
नदेिखने । घाइतेलाई ितवादीले नै खक
ु ु री हार गरेको
देखेको भएमा त काल जाहेरी हनपु नमा सो नगरी लामो
समयपिछ ितवादीलाई सावजिनक मु ामा प ाउ

िमित २०७०।८।२५ गतेप ात् जाहेरी र वारदात
स ब धमा अनस
ु धान हन पगु ेको छ । दाबीको कसरु मा
सु अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत यी
ितवादीले इ कारी बयान गरेको देिख छ । घाउ जाँच
के श फारामबाट Fatal भ ने देिखए तापिन हितयार
हार गनमा यी ितवादीको संल नता िथयो भनी
पिु गन आधार अिभयोजन प ले पेस गन सके को
देिखँदनै । अिभयोग दाबी मािणत गन दािय व वादी
अिभयोजनकताको हनेमा माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ बमोिजम कसरु मािणत गन सके को पिन िमिसल
संल न कागज माणबाट नदेिखने ।
यान मान उ ोगको ि यामा अिभयु को
काय मनसायसिहत काया वयन भएको हनपु दछ ।
ितवादी च बहादरु िवरक ाले आपरािधक उ ोगको
कुन ि या कुन कायसँग काया वयन भएको हो सो कुरा
िमिसल माणबाट पिु हन सके को पाइँदैन । रीतमान
आलेलाई मान मनसाय राखी योजना बनाई सो
काया वयन गन उ े यले ितवादी च बहादरु िवरक ा
गएको र सो योजनका लािग वारदातमा उपि थत
भएर कुनै काय गरेको मािणत नभएको अव थामा
अिभयोग मागदाबी एवम् पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
सजाय गनपन
ु अव था िव मान नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको माणबाट थािपत
हन सके को नदेिखँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइिदने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७१।७।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०९४४, परमादेश,
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राजे कुमार भुसालसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
िवप ी धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ
हेदा, भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको नं.९।२०७१।०३।०१ को ताव मं.प.बै.सं. १०।०७१, िमित
२०७१।०३।०२ को मि प रषदक
् ो बैठकमा पेस हँदा
सक
ु ु बासी सम या सामाधान आयोग गठन आदेश,
२०७१ वीकृ त गन तथा आयोगको अ य पदमा ी
शारदा साद सवु ेदी, हंसपरु -४ का क लाई िनयु गन
िनणय भएको हो भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उ
गठन आदेशको दफा ३ बमोिजम सक
ु ु बासी सम या
सामाधान आयोगमा नेपाल सरकारले तोके को यि
अ य हने, भूिमसधु ार तथा यव था म ालय, गहृ
म ालय, वन तथा भू-संर ण म ालय, सहरी िवकास
म ालयका सिचवह - सद य तथा भूिम सधु ार तथा
यव था म ालयले तोके को २ जना मिहलासिहत
५ जना-सद य तथा सोही म ालयले तोके को
राजप ाङ् िकत थम ेणीको अिधकृत- सद य सिचव
हने यव था गरेको छ । ऐ.को दफा ४ ले अनस
ु ूची१ मा उ लेख भएबमोिजमका ७२ वटा िज लालाई
आयोगको काय े तोके को, साथै सोही आदेशको
दफा ७ को उपदफा (१) मा सक
ु ु बासी, भूिमहीन र
अ यवि थत बसोबासस ब धी काय स प न गन
अनस
ु ूची-१ मा तोिकएका िज लामा िज ला सिमित
रहनेछ भनी यव था गरी य ता पदािधकारीह समेत
िकटान गरेको, रट िनवेदकले उ लेख गरेको
किपलव तु िज लाको हकमा िज ला तरीय
सिमितसमेत गठन भइसके को भ नेसमेत उ लेख भएको
पाइ छ । यसै गरी िनवेदकह का तफबाट उपि थत
कानून यवासयीसमेतले मागदाबीबमोिजमको आयोग
र िज ला सिमितसमेत गठन भइसके को भनी बहसका

ममा उ लेख गनु भएको देिखने ।
अतः िनवेदन दाबीबमोिजमको सिमित गठन
भइसके को भ ने िलिखत जवाफ रहेको, साथै आयोग
गठन गन काय सरकारको नीितगत िनणय हने हँदा
सोतफ रट े बाट ह त ेप गन िम ने नदेिखँदा रट
िनवेदन खारेज हने ।
साथै नेपालको संिवधानको धारा ३७ मा
आवासको हकः (१) येक नाग रकलाई उपयु
आवासको हक हनेछ भ ने नाग रकको मौिलक हकको
यव था भएको देिख छ । यस मौिलक हकको रोहमा
सक
ु ु बासी नाग रकह लाई बास थानको याभिु त
पाउने हक संवैधािनक हक भएको देिखने ।
सक
ु ु बासी नाग रकह को बसोबासको
यव थाको लािग गठन भएको आयोग स चालन भई
काय गनस ने नभएमा सो आयोग गठनको औिच य
रहँदैन । आयोगको अ य मा िनयिु भएर आयोगले
पूणता पाउने देिखएन । सो आयोगले काय ार भ गरेको
भए िनवेदकह अदालतमा आइरहनपु न अव था
रहँदैन । फल व प लामो समयस म िनवेदकह ले
वाि छत उपचारबाट वि चत हन परेको देिखन आएको
छ । अतः नाग रकको बास थानको याभूित पाउने
संवैधािनक हक चलनको सि यताको लािग आव यक
कदम चा न िवप ीह लाई यानाकषणसमेत गराइने ।
इजलास अिधकृ तः कालीबहादरु सा यू िल बू
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७५ साल भदौ २० गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७१-CR-०८२१, अपहरण
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तथा शरीर ब धक, ह रशंकर िम ासमेत िव. नेपाल
सरकार
मौकामा सािबत रहे तापिन अदालतसम को
बयानमा ितवादीह ले भी ा मागी साँझको खाना
बनाउन ला दा हा ो निजक ँ दै आएकोमा क को
ब चा हो भनी सो दा हामीले आफूह लाई थाहा
नभएको भनी बताएकोमा हामीलाई प ाउ गरेको
भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखए तापिन
उ बयान बेहोरा िनजह उपरको िकटानी जाहेरी
पीिडतक आमा तथा वयम् पीिडतसमेतका रोशन
अली अ सारी, अली अहमद अ सारी, रोशनबहादरु
रसाइली र नरबहादरु म लले यी ितवादीह ले
पीिडतलाई ललाई फकाई िब कुट चकलेटसमेत
िदई अपहरण गरी भारततफ लिगरहेको अव थामा
चौिलका चोकि थत हरीले फे ला पारी उ ार गरेका
हन भनी गरेको घटना िववरण कागज वयम् यी
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
सािबती बयानसमेतका आधारमा खि डत भइरहेको
देिखने ।
पीिडत नाबािलका नेपाल भारतको
सीमामा रहेको चौिलका चोकमा चेकजाँच गन ममा
शङ् का पद पमा िहँड्दै गरेका यी ितवादीम येक
समु न िम ा नाम गरेक मिहलाले आ नो साडीले
बेरी क मरमा राखी ीमान् ह रशंकर िम ासिहत भई
भारततफ लैजाँदै गदा प ाउ परेको भनी सश हरी
बल सीमा सरु ा कायालय, बाँकेले िज ला हरी
कायालय, बाँकेलाई च.नं. ११७२, िमित २०६९।१।५
को प ारा आव यक कारबाहीको लािग पठाएको
देिखएको र पेिडया भ सार निजक खाना बनाइरहेको
अव थामा ब चा आफूह निजक खेिलरहेको भ ने
कुरा दवु ै ितवादीह ले अदालतमा समेत वीकार
गरेको देिख छ । ितवादीह को मौकाको बयानलाई

अ य त य माणबाट समथन (Corroborate) नै
गरेको देिखने ।
आई.एन.एफ. अ पतालमा आ नी
हजरु आमाका साथ रहेक बािलका सोभ दा टाढा
रहेको नेपाल भारत सीमामा ितवादीह सँगै रहेको
अव थामा फे ला परेको देिखँदा ितवादीह ले ललाई
फकाई आफूह सँग लगेको बाहेक िनजह साथबाट
फे ला पनको
ु अ य कुनै तकयु आधार िमिसल
कागजातह बाट नदेिखने ।
ितवादीह उपर लगाइएको मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १ र २
नं.को कसरु मा ऐ.को ३ नं.बमोिजम सजाय गरी ७ र
९ नं. बमोिजम थप सजायसमेतको माग भएबमोिजम
नै सजाय भएको देिखँदा उ न बरह मा ग रएको
यव थाअनु पकै कसरु गरेको िमिसल माणबाट
शङ् कारिहत तवरले पिु भइरहेको अव थामा
पनु रावेदन अदालतबाट ितवादीह लाई कसरु दार
ठहर गरी सजाय भएको फै सला मनािसब नै
देिखयो । अदालतमा इ कारी रहेको आधारमा भएको
यथ िझकाउने आधारसँग सहमत हन सिकने
नदेिखने ।
तसथ मािथ उि लिखत आधार
कारणसमेतबाट ितवादीह ले आरोिपत कसरु
गरेको कुरा िसलिसलाब
पले िनिववाद पिु ट
भइरहेको देिखँदा मागदाबीअनु प सु बाँके िज ला
अदालतबाट जनही १० वष कै द र .२५०००।ज रवाना गन गरी भएको िमित २०६९।५।२७ को
फै सला सदर ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको िमित २०७१।३।१६ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभु म् ।

49

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, काि क - १
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६७-WO-००४८, उ ेषण,
स ये साद यादव िव. अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोग, टंगालसमेत
रट िनवेदक स ये साद यादव टेि निसयन
(रा.प.अ. ा.ि तीय) पदमा िमित २०४५।१०।२३
देिख िनयिु भएकोमा वीर अ पतालको ए सरे
िवभागको टोर शाखामा २०६१।२।२५ देिख
२०६१।१२।१० स म कायरत रहँदा अिघ लो वषको
तल
ु नामा अ वाभािवक पमा बढी थान ए सरे लेट
खपत गरेको देखाई खपतको आय यय िववरणसमेत
दु त र अ ाविधक नगरी . १७,६९,८०१।३०
मू य बराबरको ७०,८९५ थान ए सरे लेट िहनािमना
तथा अिनयिमतता गरेको आरोपमा िचिक सा
िव ान राि य ित ान (कमचारी सेवा सत तथा
सिु वधास ब धी) िनयमावलीको िनयम १३२ बमोिजम
असल
ु उपर गन र आ नो पदको कृ ितअनस
ु ार
पदीय दािय व र कत य पालना नगरेकोमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
३ को ख ड (छ) ारा प रभािषत अनिु चत काय
गरेको कसरु मा िनजलाई िचिक सा िव ान राि य
ित ठान (कमचारी सेवा सत तथा सिु वधास ब धी)
िनयमावलीबमोिजम िवभागीय कारबाही गन ऐ.दफा
१२ बमोिजम िचिक सा िव ान राि य ित ठानमा
लेखी पठाउने गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगका सिचवले िमित २०६७।१।२९ मा िनणय
सं या ३९४ बाट िनणय गरेको देिखने ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
मा भएको संवैधािनक ावधानबमोिजम अनिु चत
कायका स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िनणय गनपन
देिखएको र अनिु चत
ु

कायस ब धी कामकारबाही यायोजन गन निम ने
स ब धमा मािथ उ लेख भइसके को छ । तथािप
कुनै पिन सावजिनक िनकायमा कायरत कमचारीले
आ नो पदीय कत य कानूनबमोिजम पालना गनपछ
ु
भ ने िवषयमा दईु मत हन स दैन । कमचारीले
सेवासँग स बि धत ऐन, िनयमको पालना नगरेमा वा
अिनयिमत काम कारबाही गरेमा सेवा सतस ब धी
कानूनबमोिजम ि या पूरा गरी आव यक िवभागीय
कारबाही गन अि तयारवालाले नस ने भ ने हँदैन ।
कुनै कमचारीउपर कानूनको रत पु याई अिधकार ा त
अिधकारीको िनणयले कारबाही गन सिकने ह छ ।
िनवेदक स ये साद यादवका स ब धमा समेत यिद
िनजले पदीय कत य पालना नगरेको भई िवभागीय
कारबाही गनु पन अव था भए स बि धत िवभागीय
मख
ु ले कानूनबमोिजमको ि या अपनाई कारबाही र
सजाय गन स ने नै देिख छ तर अिधकार नै नभएका
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगका
सिचवले गरेको िनणयका आधारमा िनदिषत भई
िनवेदकउपर कारबाही गन िम ने नदेिखने ।
अतः िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगका सिचवले यायोिजत अिधकारअनस
ु ार
िनवेदकउपर अनिु चत काय स ब धमा कारबाहीका
लािग लेखी पठाउने भनी गरेको िनणय मािथ उि लिखत
िनवेदक यामसु दर यादवसमेत िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेत भएको ०६७-WS००३५ को रट िनवेदनका स दभमा यस अदालतको
संवैधािनक इजलासबाट िमित २०७५।८।५ मा भएको
या यासमेतका ि ले कानून ितकूल देिखयो ।
तसथ िनवेदक कमचारीले पदीय िज मेवारी ितकूल
कुनै काम कारबाही गरेको भए सो स ब धमा
आव यक छानिबन गरी स बि धत िवभागीय मख
ु ले
कानूनबमोिजम कारबाही गन स ने नै देिखँदा रट

50

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, काि क - १
िनवेदकका स ब धमा िमित २०६७।१।२९ मा िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको
िनणय र आयोगको प उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-WO-१०२१, उ ेषण,
रामदेव म डल िव. ी कृिष तथा सहकारी म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदक रामदेव म डल िमित २०६७।१।१६
देिख िबदा वीकृत नगराई आ नो कायालयमा
लगातार ९० िदनभ दा बढी अनपु ि थत भएकोले
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा
(१) को देहाय (छ) को कसरु मा ऐ. दफा ५९(ख)(१)
बमोिजम िज ला कृिष िवकास कायालय, यूठानका
व र ठ कृ िष िवकास अिधकृ तले िमित २०६८।७।४
मा िनजलाई सेवाबाट हटाउने गरी िवभागीय सजायको
िनणय गरेको देिख छ । िनवेदकले िमित २०६७।१।१६
देिख २०६७।१०।२८ स म १३ िदन िबदा माग
गरी कायालयमा सो िमितदेिख २०६७।६।१८ स म
अनपु ि थत रहेकोमा िमित २०६७।६।१९ मा िनज
कायालयमा उपि थत भई सो अविधस मको िबदा
वीकृत गरी हािजर हन पाऊँ भ ने िनवेदन िदएको भ ने
िमिसलबाट देिख छ । िनवेदकले िबदा वीकृत नगराई
लगातार ९० िदनभ दा बढी कायालयमा अनपु ि थत
रहेको कुरामा िववाद छै न । िनजले कायालयमा
अनपु ि थत हँदा माग गरेको िमित २०६७।१।१६
देिख २०६७।१।२८ स मको १३ िदनप ात्
पिन ९० िदनिभ िनज हािजर हन गएको भ ने
देिखँदैन । िनजलाई प ीकरण पेस गन प ाचार भएको

र पि कामा सूचनासमेत कािशत भएको देिखँदा
सजाय गनपु ूव सफाइको मौका निदएको भ नेसमेत
नदेिखने ।
िनवेदकलाई लोक सेवा आयोगको
परामशसमेत िलई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६१(१)(छ) को कसरु मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(२)
बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य
नठह रने गरी िमित २०६७।४।१२ बाट लागु हने गरी
सेवाबाट हटाउने िवशेष सजाय गन गरी िज ला कृ िष
िवकास कायालय, यूठानका व र ठ कृिष िवकास
अिधकृतबाट िमित २०६८।७।४ मा िनणय भएको
देिख छ । सो िनणयउपर काशक य अदालतमा परेको
पनु रावेदनमा सो अदालतबाट िमित २०६८।१०।२६
मा उ िनणय सदर ठहरी फै सला भएको अव था
छ । रट िनवेदक िमित २०६७।१।१६ बाट िबदा
वीकृत नगराई कायालयमा उपि थत नभएको र सो
िमितबाट ९० िदन पगु ेको भोिलप टदेिख लागु हने
गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको िनणयलाई िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२(३) को
ितब धा मक वा यांशको ितकूल भ ने िनवेदकको
िजिकर मनािसब नदेिखने ।
िवभागीय कारबाही गदा अिधकार ा त
अिधकारीले कानूनले िनधारण गरेको ि या पूरा
गरी घर वतनमा प ाचार गदा उपि थत नभएकोले
राि य दैिनक पि कामा समेत सूचना काशन गरेको
देिख छ । सो कारणबाट िनवेदकलाई सफाइको मौकानै
निदएको भ न िम ने देिखएन । सो िनणयउपर साधारण
े ािधकारबाट काशक य अदालतले पनु रावेदनको
रोहमा परी ण ग रसके को र उि लिखत िनणय तथा
फै सलामा ग भीर कानूनी एवम् कायिविधगत िु ट
िव मान रहेको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हने अव था नदेिखने ।
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अतः रट िनवेदक रामदेव म डल िमित
२०६७।१।१६ देिख लगातार ९० िदनभ दा बढी
िबदा वीकृ त नगराई कायालयमा अनपु ि थत रहेको
र २०६७।६।१९ मा मा उपि थत भई िबदाको लािग
िनवेदन गरेको देिखँदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६१(१)(छ) समेतका आधारमा िनजलाई
सेवाबाट हटाएको र उि लिखत िवभागीय कारबाही
गदा सफाइको अवसरसमेत दान गरेको हँदा
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०६८-WO-११४८,
उ ेषण, मोहन राय यादव िव. ी िश ा म ालय,
के शरमहलसमेत
रट िनवेदकउपर कत य यान मु ा चलेकोमा
िनजले अदालतबाट सफाइ पाउने गरी भएको फै सला
अि तम भई बसेकोमा िववाद देिखएन । िनज ाथिमक
िश क पदमा कायरत रहेकै अव थामा फौजदारी
कसरु मा प ाउ परी अनस
ु धानको लािग िहरासतमा
िलइएको र अदालतको आदेशले मु ा पपु को लािग
थुनामा परेको कारण िनजले आ नो पदीय कत य
पालना गन (अ यापन काय गन) नपाएको देिख छ ।
रट िनवेदक आफूखस
ु ी िव ालयमा अनपु ि थत रहेको
भ ने देिखँदनै । अदालतको फै सलाले सफाइ पाएपिछ
िनज सािबक झ आ नो िव ालयमा हािजर हन गएको
देिख छ । कुनै फौजदारी कसरु मा अिभयोग ला दैमा
सो कसरु अदालतबाट ठहर नभएस म िनजलाई
िनद ष मा नपु न फौजदारी यायको मा यता रहेको
छ । अिभयोग ला नु र अिभयोग मािणत हनु दईु फरक

कुरा हन् । अिभयोग लागेको यि िनद ष मािणत
भएमा अनाहकमा थनु ामा परेको कारण िनजलाई पन
गएको ितबापतमा रा यले ितपूित िदनपु न पीिडत
राहत शा को मा यता रहेको स दभमा रा यले
यि लाई प ाउ गरी थु ने र अ यमा िनद ष सािबत
भएपिछ यसको दु प रणाम यि लाई बहन गराउने
काय कानूनी रा यको लािग शोभनीय हन नस ने ।
ततु रट िनवेदनका स दभमा सरकारले लगाएको
अिभयोगको ममा िनज थनु ामा परेकै कारण आ नो
पदीय कत य पालना गन नपाएको अव था देिख छ ।
िनजलाई लागेको आरोप मािणत नभई िनजले सफाइ
पाएको अव था छ । िनजले थुनामा रहेको अविधमा
चाहेर पिन आ नो कत य पालन गन स ने अव था
रहँदैन । िनज िनद ष सािबत भएप ात् सािबक झ
िव ालयमा हािजर भई पठन पाठन कायमा संल न
रहेको नदेिखने ।
िवप ीतफबाट िश ा िनयमावली, २०५९
को िनयम १४१(२) बमोिजम तलब भ ा उपल ध
गराउन नसिकने भ ने िजिकर िलएको पाइयो ।
सो िनयमावलीको िनयम १४१(२) मा “नैितक
पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा िगर तार भई
थिु नएको िश क यसरी थिु नएको अविधभर वतः
िनल बन भएको मािनने छ । यसरी िनल बन हने
िश कले िनल बन भएको अविधको तलब भ ा
पाउने छै न” भ ने उ लेख छ । सोही िनयमावलीको
िनयम १४१(३) मा “कुनै िश क आ नो पदमा
पनु ः थािपत भएमा वा नोकरीमा नरहेमा िनजको
िनल बन समा त भएको मािनने छ” भ ने उ लेख
छ । िनयम १४१ को उपिनयम (४) को ितब धा मक
वा यांशमा “ यसरी लागेको अिभयोग मािणत
नभई कुनै िश कले सफाइ पाएमा िनजले िनल बन
रहेको अविधमा आधा तलब पाएको भए सो कटाई
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बाँक तलब र य तो आधा तलब नपाएको भए पूरै
तलब पाउने छ” भ ने उ लेख भएको देिख छ । रट
िनवेदकलाई लागेको अिभयोग नैितक पतन देिखने
फौजदारी अिभयोग हो भ ने देिखँदैन । िनजलाई
अिभयोग लगाई पपु को ममा थनु ामा परेको भए
पिन पिछ िनजले अिभयोगबाट सफाइ पाएको अव था
छ । िवप ीतफबाट िवभागीय कारबाहीको लािग
िनल बनमा परेको अविधको मा तलब पाउने हो,
िश ा िनयमावली, २०४९ को िनयम १४१(१) को
स दभमा िनयम १४१(४) को यव था भएको र िनयम
१४१(४) प ात् ितब धा मक वा यांश रहेकोले
उपिनयम (२) को स दभमा उपिनयम (४) पिछको
ितब धा मक वा यांश आकिषत नहने भ ने तक गरेको
पाइ छ । िनयम १४१ को सम अ ययन गदा अिभयोग
लागेको यि ले सफाइ पाएमा अिभयोगको दु प रणाम
िनद ष यि लाई बहन गराउन नहने अिभ ाय रहेको
देिख छ । यस अव थामा िवभागीय कारबाहीको
िसलिसलमा िनल बन भई सफाइ पाए मा तलब भ ा
पाउने, तर अदालती कारबाहीका स दभमा थुनामा
रहेको र पिछ सफाइ पाएको अव थामा सो अविधको
तलब भ ा िदन निम ने भ ने तक कानूनअनक
ु ूल र
यायोिचत नदेिखने ।
अतः रट िनवेदकलाई कत य यान
मु ामा अिभयोग लागेकोमा अदालतबाट सफाइ पाई
सो फै सला अि तम भई बसेको देिखँदा िनवेदकले
मु ा सनु वु ाइको ममा पपु को लािग थनु ामा परेको
अविधको तलब भ ा माग गरेकोमा सो अविधको
तलब भ ा िदन निम ने भनी िवप ी िश ा िवभागले
िदएको २०६९।१।४ को प तथा सोस ब धी िनणय
कानूनस मत नहँदा उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । अब िनवेदकलाई उि लिखत मु ाको
स दभमा पपु को लािग थुनामा परेको अविधको

िनयमानस
ु ार पाउने तलब भ ा उपल ध गनु गराउनु
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१००४, १०४०,
लागु औषध खैरो हेरोइन, सुरशे महतो िव. नेपाल
सरकार
मौकामा बिु झएका समु न रो काले बकप गदा
स.ज.५ मा झोला बेवा रसे अव थामा देखेपिछ शङ् का
लागी आफूले हरी कमचारीलाई सूचना िदएको,
झोलािभ के िथयो थाहा नभएको, हरीले उ झोला
समाती कसको हो भनी खोजी गदा बसको छतमा या ा
ग ररहेका ४ शङ् का पद यि ह फरार भएकाले
झोला छे उ बसेका िदपक पा डे र सरु शे मह ोलाई
प ाउ ग रएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । िनजले
बकप को स.ज.८ मा झोला यािवनको साइडमा
ाइभरको पछािडको िसटको यापमा िथयो र उ झोला
कसैले पिन समातेका िथएनन् भ नेसमेत उ लेख गरेको
देिखयो । ितवेदक तथा काम तामेल गन .ह. िच
र जन साहले बकप गदा स.ज.७ मा यी ितवादीह
सँगै बसेका र सोधीखोजी गदा साथी हँ भनेकाले
ितवादी सरु शे मह ोलाई अनस
ु धानको काममा
सिजलो होला भनी प ाउ गरेको हो भनी लेखाएको
पाइयो । िनजह को बकप बाट बरामद ग रएको लागु
औषध र ितवादीिबचको स ब ध थािपत भएको
देिखन नआउने ।
लागु औषध रहेको बसमा सवार हँदैमा कसरु
नै गरेको भनी ठहर गनु यायोिचत हँदैन । बरामद
ग रएको लागु औषध र ितवादीिबचको स ब ध
देिखनु पिन आव यक ह छ । “ हरीले गाडी सच
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गरेपिछ मा लागु औषध रहेको थाहा पाउने पनु रावेदक
ितवादीह एउटै गाडीमा सँगै गएको कारणले मा
कसरु दार मा नु यायसङ् गत नदेिखने” भनी सूयबहादरु
याङताङसमेत िव. नेपाल सरकार भएको लागु
औषध (ने.का.प. २०६१, अङ् क १, िन.नं.७३२२)
मु ामा यस अदालतबाट या यासमेत भएको छ ।
उ या या यस मु ाका स दभमा पिन आकिषत
हने देिखयो । बरामद झोलािभ स तोषकुमार े ीको
नाममा आम पि लक कुल, कु ाघाट गोरखपरु बाट
जारी भएका िविभ न ५ थान शैि क माणप ह
फे ला परेको देिखयो । िनज स तोषकुमार े ी को
हन् भ नेतफ कुनै त य खु न आएको छै न । िनज
स तोषकुमार े ीको स ब धमा कुनै कुरा खु न
नआएको अव था हँदा अनस
ु धानको काय अधरु ो र
हचवु ा रहेको देिखन आउने ।
लागु औषध गि भर कृितको फौजदारी
अपराध भएको कुरा प छ । यस कारको मु ामा के ही
खास अव थामा माण पु याउनु पन भार ितवादीमा
पिन रह छ । ितवादीसँग लागु औषध बरामद भएको
त य थािपत भएपिछ मा लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम िनद िषताको
माण पु याउने भार ितवादीमा रह छ । के वल
लागु औषध बरामद भएको बसमा या ा गरेको भ ने
आधारमा शङ् का र अनमु ान गरी ितवादीह लाई
दोषी ठहर गन यायोिचत हँदैन । शङ् काको सिु वधा
अिभयु ले पाउँछ । शङ् का र अनमु ानका आधारमा
पनु रावेदक ितवादीह िदपक पा डे र सरु शे
मह ोलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४ को (घ) (ङ) (च) को कसरु मा जनही प वष
कै द र पाँच लाख पैयाँ ज रवाना तथा ितवादी िदपक
पा डेलाई ऐ. ऐनको दफा १६ अनस
ु ार थप छ मिहना
कै द हने ठह याएको सु िज ला अदालतको फै सला

सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सलामा
माणको यिु यु र िववेकपूण मू याङ् कन ग रएको
देिखन नआउने ।
तसथ, पनु रावेदक ितवादीह िदपक
पा डे र सरु शे मह ो कसरु मा पूणत: इ कार रहेको,
बरामद भएको झोलामा स तोषकुमार े ी नामको
िविभ न ५ थान माणप रहेको र िनजको हन् भ ने
िवषयमा अनस
ु धान ट हन नसके को, ितवेदक
.ह. िच र जन शाह, मौकामा बिु झएका हरी जवान
समु न रो का तथा ितवादीका सा ीह ले अदालतमा
उपि थत भई गरेको बकप समेतले बरामद भएको
झोला ियनै ितवादीह को हो भ ने पिु हन नसके बाट
िनज पनु रावेदकह लाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) (ङ) र (च) को कसरु मा
जनही प वष कै द र पाँच लाख पैयाँ ज रवाना
तथा ितवादी िदपक पा डेलाई ऐ. ऐनको दफा १६
अनस
ु ार थप छ मिहना कै द सजाय गन गरी भएको सु
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
िमित २०७१।२।२७ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
सो फै सला उ टी भई पनु रावेदक ितवादीह िदपक
पा डे र सरु शे मह ोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृतः ड लरु ाम चौधरी, किवता दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-WO-०१६४, उ ेषण,
न द िकशोर साद कुशवाहा िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
िनवेदकलाई देश नं. २ मा समायोजन
ग रसके कोले िनवेदकको मागको स बोधन भइसके को
भनी वा य तथा जनसं या म ालयको च.नं.
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१२३९ िमित २०७६|६|२ को प को ितिलिपसमेत
सामेल राखी िनवेदकको कानून यवसायी िव ान्
अिधव ा ी उमेश सादले िनवेदन िदएको देिखँदा
िनवेदकको मागको स बोधन भइसके कोले यो रट
िनवेदनको अब कुनै योजन नभएकाले यस स ब धमा
थप िववेचना ग ररहनु परेन । ततु िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत : िसजना गौतम
इित संवत् २०७६ साल काि क ३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७६-WH-०००२,
ब दी य ीकरण, लता िगरी िव. महानगरीय हरी
प रसर, जावलाखेल लिलतपुरसमेत
यसमा िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी टीकाराम भ राईले िमित २०७६।४।१४
मा बहसको ममा िलिखत पमा मेरो प िनवेदक
ब दी िमित २०७६।४।१३ मा उ च अदालत
पाटनबाट मु ाको रोहमा धरौटी तारेखमा छुिटसके को
बेहोरा इजलाससम िलिखत पमा जानकारी गराउनु
भएको हँदा ततु रट िनवेदनको औिच य समा
भइसके कोले ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
इित संवत् २०७६ साल साउन १४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-CI-०८४९, घर भ काई ज गा
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, वामीनाथ धोवी
िव. गौरीकं शर बढई

िमिसल संल न ज गाधनी दता माण पज
ु ा
हेदा वादी को िक.नं. १३२ को ज गाको े फल
०-१०-१२ रहेको देिख छ । अदालतबाट भएको
न सा मचु ु कामा न.नं. ७ वादीको िनिववाद भिनएको
िक.नं. १३२ को े फल ज मा ज.िव. ०-८-५१/२
रहेको देिख छ । वादीले ितवादीले िखचोला गरेको
भनी िववाद गरेको र ितवािदले आ नो ज गा भनी
दाबी गरेको िववािदत न.नं. ७/१ को ज गाको े फल
ज.िव.०-१-६३/४ भएको कुरा उ न सा मचु ु काबाट
देिख छ । उ न सा मचु ु का िववरणअनस
ु ार वादीको
िनिववाद भोगचलनमा रहेको न.नं. ७ िक.नं. १३२ को
ज गाको े फल ज.िव. ०-८-५१/२ मा िववािदत न.नं.
७
/१ को े फल ज.िव. ०-१-६३/४ जोड् दासमेत ज मा
े फल ज.िव ०-९-१२१/४ ह छ अथात् वादीको
िक.नं. १३२ को ज गाको दता े ताअनस
ु ारको
े फल ज.िव. ०-१०-१२ भ दा बढी हने देिखँदैन ।
वादीको िक.नं. १३२ को ज गा न बरी ज गा भएको
देिखएको र िववािदत न.नं. ७/१ को े फल ज.िव.
०-१-६३/४ जोड् दा पिन वादीको ज गाको े फल
नपगु ेको अव था एकातफ छ भने ितवादीको
भिनएको न.नं.८ को िक.नं.४०८ को ज गाको सभ
न साअनस
ु ार हनपु न े फलभ दा बढी े फल
ितवादीले भोग गरेको भ ने उ न सा मचु ु काबाट
देिखने । यसरी ितवादीको िक.नं.४०८ को ज गा हनपु न
े फलभ दा बढी भएको देिखएको छ भने वादीको
िक.नं.१३२ को ज गाको े फल नपगु भएको अव था
छ । य तो अव थामा न.नं. ७/१ को े फल ज.िव.
०-१-६३/४ र िक.नं.२२३ को ज गाम ये न.नं. १० को
पूवतफको उ र दि ण दवु ैतफको चौडाई १९.७४ र
पूव-पि म दवु ैतफको ल बाई ६० िफटको हने े फल
०-०-६१/२ को हदस मको िखचोला ठहर गरेको
नवलपरासी िज ला अदालतको िमित २०६९।१२।४
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को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
िमित २०७०।८।१९ को फै सलालाई अ यथा ग ररहन
नपन ।
अत: न.नं. ७/१ को ज.िव. ०-१-६३/४ र
िक.नं. २२३ को ज गाम ये न.नं. १० को पूवतफको
उ र दि ण दवु ैतफको चौडाई १९.७४ र पूव-पि म
दवु ैतफको ल बाई ६० िफटको हने े फल ०-०६१/२ को हदस मको ज गामा ितवादीले िखचोला
गरेको ठह याइ ितवादीको िखचोला मेटाई वादीले
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर गरी सु नवलपरासी
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१२।४ मा भएको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
िमित २०७०।८।१९ को फै सला िमलेको हँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: ताराकुमारी शमा
इित संवत् २०७६ साल साउन ३० गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CI-१६७६, मोही लगत
क ा, भागवत िसंह भौर िव. र जुदवे ी िसंह
मोहीले रा न पाउनेभ दा बढी ज गा राखेको
िवषयको छानिबन भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
८, ११ र ५३(२) बमोिजम सरकारवादी भई मु ा
चलाउनु पनमा मिहयानी हकको लगत क ा ग रपाऊँ
भनी वादी र जदु वे ी िसंहले भूिमसधु ार कायालयमा
िदएको यि गत िफरादको आधारमा ततु मु ामा
िनणय।फै सला भएको देिख छ जनु िनणयह लाई
कानूनबमोिजम भएको भनी मा न सिकने नदेिखने ।
भूिमस ब धी िनयमह , २०२१ को िनयम
१४ र १६ अनस
ु ार मोहीले ज गा रो न पाउने र
हदभ दा बढी देिखएको ज गा सरकारको नाउँमा
ा त हने भ ने देिख छ । यसथ ततु मु ाको

िववाद भनेको मोही लगत क ा हने िवषय हन
स दैन । जहाँस म ७ नं. फाँटवारी पेस गन अवसर
िदएको भ ने िजिकर छ यो यि - यि का िबचमा
चलेको मु ाबाट य तो आदेश गन िम नेसमेत
नदेिखँदा मु ामा ठहर गनपन
ु कुराभ दा बािहर गई
७ नं. फाँटवारी पेस गन आदेश िदएकोमा सो आदेश
पालन गरेन भ ने दोष पनु रावेदकलाई लगाउन िम ने
नदेिखने ।
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी भागवत
िसंह भौरको मोहीले रा न पाउने हदब दीभ दा बढी
ज गा रहेको भ ने िवषयको िववाद रहेको देिख छ ।
हदब दीभ दा बढी ज गा भए मािथ उि लिखत कानूनी
ावधानअनस
ु ार कानूनको ि या पूरा गरी ा त
गनपछ
ु । मोहीले रा न पाउनेभ दा बढी ज गा राखेको
िवषयको छानिबन भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
८, ११ र ५३(२) अनस
ु ार सरकारवादी भई च ने प ट
देिख छ । ततु िववादको िवषय जाहेरीको आधारमा
नेपाल सरकार वादी भई च नु पनमा यि गत
िफरादको आधारमा भूिमसधु ार शाखा, स तरीले मु ा
दता गरी िनणय गरेको र भूिमसधु ार शाखाकै िनणयलाई
त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजले सदर
गरेको देिखँदा उ िनणयह िमलेको नदेिखने ।
उपरो िववेिचत आधार, कारण, ितपािदत
िस ा त तथा कानूनी यव थासमेतबाट कुनै यि
वा िनजको प रवारले ज गावालाको हैिसयतले कुनै
ज गा राखेको भए सोसमेत गरी िभ ी मधेशसमेत
स पूण तराईको े मा मोहीको हैिसयतले अिधकतम्
चार िबगाहास म ज गा रा न पाउने गरी भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा ८ ले यव था गरेकोमा हदभ दा
बढी ज गा भएको अव थामा भूिमस ब धी ऐनको दफा
११ र दफा ५३(२) अनस
ु ार बढी भएको जित ज गाको
हकमा ज गाधनी वा स ब यि को जाहेरीको
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आधारमा नेपाल सरकार वादी भई कारबाही चलाई
भूिमस ब धी िनयमह , २०२१ को िनयम १४ र १६
समेतको ि या पूरा गरी ज गा ा त गरी िब िवतरण
गनु पनमा ततु मु ामा सो ऐनको दफा ११ र दफा
५३(२) को िवपरीत हने गरी ज गाधनी वादी र जदु ेवी
िसंहले िदएको यि गत िफरादप को आधारमा
िववािदत िक.नं. ४०८ को ज गाको मोही लगत क ा
गन गरेको देिखँदा भूिमसधु ार कायालय, स तरीको
िमित २०७०।१०।२० को र त कालीन पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।३।१० फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भई मोही लगत
क ा ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः महे बहादरु काक
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल साउन २२ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-WO-११८१, उ ेषण,
शुभराज थापा िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
यसमा िनवेदकको हकमा िवप ी सङ् घीय
मािमला तथा समा य शासन म ालयको िमित
२०७६।२।१ को मि तरको िनणायानस
ु ार तथा
कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को
उपदफा (४) बमोिजम यस म ालयको (सिचव तर)
को च.नं.१६।०६। वा य ८, िमित २०७६।३।४
को िनणयानस
ु ार सङ् घीय वा य सेवाको पदमा
समायोजन ग रएको भ ने िमित २०७६।३।१३ को
वा य तथा जनसं या म ालयको प सिहत
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
मिनषा ब नेतले बहसको ममा इजलाससम िनवेदन
गद प समेत पेस गनभएको
हँदा ततु रट िनवेदनको
ु

औिच य समा भइसके कोले ततु िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त: शारदादेवी पौडेल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल साउन १२ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-WO-११८२, उ ेषण
/ परमादेश, िदपकुमार े िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
संिवधानले नै सेवा वाहको लािग सरकारी
सेवामा रहेका रा सेवकबाट नै तीनवटै तहमा
कमचारीको समायोजन हने कुरालाई इङ् िगत गरेको
देिखयो । उि लिखत कानूनबमोिजमको ावधान तथा
सेवा सत सबै कमचारीलाई सामान पमा लागु हने नै
देिखँदा यी िनवेदकको समेत समायोजनको कायमा
सहभागी हने कुरामा िववाद नहने ।
नेपालको संिवधानबमोिजम देशको संरचना
सङ् घ, देश र थानीय तहमा पा तरण भई
सङ् घीय संरचनाबमोिजम शासिनक पनु सरचनाको
काया वयनको लािग कमचारी समायोजन अ यादेश,
२०७५ तथा कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी
भएको अव था छ । यसरी कमचारी समायोजनको
मु य भूिमका सङ् घीय मािमला तथा सामा य शासन
म ालय रहेकोमा िववाद नहने ।
शासिनक पनु सरचनाको काया वयनको
लािग जारी भएको कमचारी समायोजन अ यादेश,
२०७५ तथा कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को
दफा ५(१) मा सरकारी सेवाका कमचारीबाट नै ितनवटै
तहमा समायोजन गदा कमचारीबाट आव यक िववरण
खल
ु ाई िनवेदन माग गन भ ने यव थाबमोिजम यी
िनवेदकसमेत सङ् घीय मािमला तथा सामा य शासन
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म ालयलबाट कािशत सूचनाबमोिजम तोिकएको
िमितमा समायोजनको लािग फाराम भरेको भ ने कुरा
िनवेदनमा उ लेख गरेको पाइने ।
समायोजनको कुरा स बि धत सेवा वा समूह
भए सङ् घ, देश र थानीय तहमा के कित पद छन्
यसमा िनभर रह छ । पद, दरब दी वा पद नै छै न
भने मागेको थानमा समायोजन हन स दैन । यो कुरा
वाभािवक छ । यसैलाई म यनजर गद समायोजन ऐन,
२०७५ को दफा २६ मा यव थाले दरब दी कायम गन
कुरामा सरकारलाई अिधकार िदएको छ भने दफा ५
बमोिजम देश वा थानीय तहमा समायोजनको लािग
िनवेदन निदएको मा कारणले म ालयले उपयु
ठह याएको देश वा थानीय तहमा समायोजन गन वा
हन स दैन भ न िम ने नदेिखने ।
िनवेदकले समायोजन गदा आफूलाई समान
यवहार ग रएन भ ने कुरा उ लेख गरेको ि थित छ ।
साथै आफूभ दा किन लाई समायोजन गदा सङ् घको
सेवामा समायोजन ग रएको र आफूलाई सङ् घमा
नपारी थानीय तहमा समायोजन ग रयो भ ने रहेको
छ । िवप ी सङ् घीय मािमला तथा सामा य शासन
म ालयको िलिखत जवाफमा िनवेदकले उठाएको
िनवेदन िजिकर स ब धमा के ही नबोलेको तथा िवप ी
वा य म ालयको िलिखत जवाफमा नेपाल
वा य सेवामा धेरै सेवा, समूह र उपसमूह भएको र
कमचारीले सही िववरणको िप.आई.एस. अपडेट नगरेकै
कारण िविभ न सम या उ प न भएको र िनजह को
िलिखत गनु ासो िलई सङ् घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालयबाट भइरहेको भ नेस म उ लेख
गरेको पाइ छ । सो स ब धमा हेदा समायोजन ऐन,
२०७५ को दफा ८(१) ले नै समायोजनको आधारह
उ लेख गरेपिछ ती आधारह लाई ि गत गरेर
मा कमचारीको समायोजन गन पन ह छ । िमिसल

संल न िलिखत जवाफह हेदा ऐनमा उ लेख भएका
समायोजनका आधारह अनशु रण गरेर समायोजन
ग रएको भनी उ लेख गन सके को देिखँदैन ।
िनवेदनसाथ पेस भएको िनजामती िकताबखानाबाट
ा कमचारी िववरणमा यी िनवेदक जैठताको सूचीमा
उ नाइसौ ँ थानमा रहेको देिखयो । यस ि थितमा
िनवेदक र अ य िनवेदह का हकमा ऐनको दफा
८ को उपदफा (१) र (२) को आधारह अनशु रण
गदा के प रणाम ह छ सो हेररे मा समायोजनबारे
िनणयमा पु नु पनमा िवप ीह बाट सो भए गरेको भ ने
नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट
िनवेदकलाई समायोजन गदा असमान यवहार ग रएको
भ ने पाइएको र कमचारी समायोजन ऐन, २०७५
को दफा ८ को (१) र (२) बमोिजम समायोजनका
आधारह िवचार गरी िनवेदकले भरेको समायोजन
फारममा उ लेख गरेका ाथिमकताअनस
ु ार गन िम ने,
निम ने आधार र कारण खोलेर मा पद थापना गनू,
गराउनू भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: शारदादेवी पौडेल
इित संवत् २०७६ साल साउन १२ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै
कृितको ०७५-WO-११८३,
उ ेषण, सर वती िसलवाल िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०६४१, उ ेषण,
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गोकुल साद चौधरी िव. िनजामती िकताबखाना,
ह रहरभवन, लिलतपुर
िनवेदकले ा गरेको नाग रकताको
माणप मा िनजको ज म वष २०१९ नै लेिखएको
र अिभलेखले यी िनवेदक माणप िलँदा १८ वष
रहेको पिु ट भइरहेबाट शैि क माणप समेतबाट
िनवेदकको ज मिमित २०१९।०५।०३ कायम गनपन
ु
देिख छ । िवप ी िनजामती िकताबखानाले पेस गरेको
िलिखत जवाफमा िनज िनवेदक गोकुल साद चौधरीले
िनजमती िकताबखानामा आ नो वैयि क िववरण दता
गराउने योजनको लािग पेस गरेको िववरणमा िनजको
ज म िमित २०१९।०५।०३, वैयि क िववरणसाथ
पेस गरेको नाग रकता माणप मा उमेर २१ वष,
जारी िमित २०३७।२।९ उ लेख भएको तथा शैि क
यो यताको माणप मा ज मिमित २०१९।५।३ भई
िविभ न कागजातमा उमेरको स ब धमा एक पता
नदेिखएकोले नाग रकताको माणप मा उि लिखत
उमेरबाट अवकाश हने अव था देिखएकोले िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०२क को
उपदफा (२)(क) बमोिजम िनजको उमेर गणना गरी
अिनवाय अवकाश हने प िदएको हो भनी उ लेख गरे
पिन यो िववाद उ प न भएपिछ िनवेदकले पेस गरेका
माणह मू याङ् कन गन स ने नै अव था िथयो ।
िनज िनवेदकले ा गरेको नाग रकता तथा िनज
िनवेदकले िनजको नाग रकताको ितिलिप िलँदाको
अिभलेख स बि धत िज ला शासन कायालय,
दाङ घोराहीबाट माग गदा ा त भएको अिभलेखको
मािणत ितिलिपको .सं. ८९२४/१५३५ हेदा िनज
िनवेदकको ज मिमित २०१९ साल र वष १८ भनी
उ लेख गरेको देिखएकोले िज ला शासन कायालय,
दाङले नै आफूले अिभलेख उतार गदा देिखएको
िु टलाई आफै ँले स याएको अव थामा िवप ीह ले

अ य वत माण पेस गरी िनवेदकको ज मिमित
२०१६।२।९ हो भनी पिु ट गन सके को देिखएन ।
यसथ, िनज िनवेदकको आिधका रक ज मिमित
२०१६।२।९ नभई शैि क माणप , नाग रकताको
अिभलेखसमेतका आधारमा िमित २०१९।५।३ लाई
अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
िनवेदकले आ नो िनवेदनमा आफूले िमित
२०७३।८।२६ मा सामा य शासन म ालयका
सिचव यूलाई आ नो बेहोरा खोली आ नो अिनवाय
अवकाश रो काको लािग िनवेदन गरेको, उ िनवेदन
तोक आदेशसिहत िमित २०७३।८।२७ मा िनजामती
िकताबखानामा पठाइएको भ ने उ लेख भएको र
त प ात् के कारबाही भयो ? यसबारे िनवेदकलाई
जानकारी नै गराइएन भनी उ लेख गरेकोबारे िवप ी
िनजामती िकताबखानाले यस अदालतमा पेस गरेको
िलिखत जवाफमा पिन मौन बसेको पाइने ।
सव च अदालतमा परेको िनवेदनमा कारण
देखाउ आदेश जारी भएपिछ पिन िनवेदनमा उठाइएका
येक न र िववादको संवोधन नगरी याि क
कृितबाट जवाफको लािग आंिशक जवाफस म
िदने वृि सशु ासन तथा अदालतको स मानको
ि टकोणबाट समेत वीकाय हँदनै । यसतफ सरकारी
िनकायका िज मेवार पदािधकारीह को यानाकषण
हनु आव यक छ । यसरी िवप ी िनजामती
िकताबखानाले यी िनवेदकको आिधका रक ज मिमित
कुन हो र किहले अवकाश पाउने हो भ नेतफ आ नो
कायालयको िसटरोल तथा अ य वत
माण
स ब धमा िवचार पु याई िनणय गरेको देिखन नआएबाट
ततु िववादमा सशु ासनको अनभु ूित, ि थरता,
सिु नि चतता र अनमु ानयो य अव था देिखन आएन ।
िनजामती िकताबखानाले सही र यथाथमा िनजामती
कमचारीको वैयि तक िववरण तथा अ य अिभलेखको
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यथोिचत मू याङ् कन नगरेको कारणले यी िनवेदकले
िनजामती सेवामा वेश गरेपिछ आ नो उमेर ५८ वष
पूरा नभएस म सेवामा रहन पाउने िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ३३(१) ले यव था गरेको हकसमेत
कुि ठत हन गएको छ भने यसबाट एक अनभु वी
कमचारी आ नो काय े मा बसी सेवा गन नपाएबाट
समि टगत पमा रा यलाई नै नो सानी हन पगु ेको
देिखने ।
यसरी िनज िनवेदक गोकुल साद चौधरीको
ज मिमित २०१६।०२।०९ नभई आिधका रक
ज मिमित २०१९।०५।०३ रहेको पिु हन आएको
देिखएकोले िवप ी िनजामती िकताबखानाले िनज
िनवेदकको ज मिमित २०१६।०२।०९ कायम गरी
सोही ज मिमितका आधारमा िमित २०७४।०२।०९
देिख अिनवाय अवकाश िदने बारेको च.नं.२१६७
िमित २०७३।५।१३ को िनजामती िकताबखानाको
प र सोको आधारमा भएको स पूण प ाचारसमेत
कानून र यायसङ् गत देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणह बाट
िवप ी िनजामती िकताब खानाले यी िनवेदक
गोकुल साद चौधरीको ज मिमित २०१६।०२।०९
कायम गरी सोही ज मिमितको आधारमा िमित
२०७४।०२।०८ मा ५८ वष उमेर हद पूरा भई िमित
२०७४।०२।०९ देिख अिनवाय अवकाश िदने भ ने
च.नं. २१६७ िमित २०७३।५।१३ गतेको िनजामती
िकताब खानाको प र सो स ब धमा भएको स पूण
िनणय प ाचारसमेत िु टपूण देिखँदा उ ेषणको
आधारमा बदर ग रिदएको छ । अब, िसटरोलमा र
अ य माणबाट समिथत िमित २०१९।०५।०३
गतेलाई िनवेदक गोकुल साद चौधरीको ज मिमित
कायम गरी अिभलेखलगायतका सो बेहोरा जनाउनु
पन कागजातमा संशोधन गरी िमित २०१९।०५।०३

बाट उमेरहदको कारणले ५८ वष उमेर पूरा हनु अगावै
सेवाबाट अवकाश निदनू भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
इित संवत् २०७६ साल काि क २९ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-०७०२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर बोहरा
ततु मु ामा एउटै घटनामा संल न भिनएका
ितवादी य म ये एक ितवादी िह मतबहादरु
बोहराले आरोिपत कसरु मा आ नो पूणतः संल नता
रहेको भनी र अका ितवादी ेमबहादरु बोहराको उ
घटनामा कुनै संल नता नरहेको भनी बयान गरेको
देिख छ । सामा यतः कुनै पिन ितवादीले आफू
आरोिपत कसरु बाट उ कनका लािग अ लाई पोल
गन ह छ । एक ितवादी अनस
ु धान र अदालतमा
समेत आरोिपत कसरु मा सािबत भएको र अक
ितवादी अनस
ु धान र अदालतमा समेत आरोिपत
कसरु मा इ कार भएको अव था छ । यहाँ ितवादी
िह मतबहादरु बोहराको अनस
ु धान र अदालतमा
भएको सािबती बयानलाई मौकामा बिु झएका यि ह
तथा वादी प का सा ीह को भनाइबाट समथन
िमलेको देिखने ।
ितवादी ेमबहादरु बोहरा आफूले झगडा
छुट्याउन खोजेको र मािनस मन कृितबाट आफूले
हार नगरेको, झगडा नगर भनी स झाउने िकिसमले
ितवादी िह मतबहादरु बोहरा र मतृ क रामबहादरु
बोहरालाई हातले स म धके लेको भनी आफूमािथ
लागेको आरोिपत कसरु मा अनस
ु धान र अदालतमा
समेत इ कारी रहेको र मौकामा बिु झएका यि ह ले
समेत िनजको हारबाट मतृ कको मृ यु भएको
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हो भनी गढाउ गरी उ लेख गन सके को अव था
देिखँदैन । अ यथा मािणत नभएस म िनजह को
बयान बेहोरालाई माणको पमा हण गन िम ने नै
ह छ । ततु वारदात हँदाको अव थामा सँगै भएका
एक ितवादीले अका ितवादीको संल नता छै न भ नु र
मौकामा बिु झएका यि ह ले समेत िनज ितवादीको
घटनामा संल नता छ भनी गढाउ गन नस नल
ु े आ नो
संल नता छै न भ ने ितवादीको भनाइलाई अ यथा
मा नपु न नदेिखने ।
ितवादीको घटनामा संल नता भएको
कुरा वादी प ले शङ् कारिहत तवरबाट पिु ट गनु पन
ह छ । शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने
फौजदारी यायको मा य िस ा त ततु मु ाका
यी ितवादी ेमबहादरु बोहराको स दभमा समेत
आकिषत हने देिखयो । ितवादी िह मतबहादरु
बोहराले आपरािधक दािय व अका ितवादी
ेमबहादरु बोहरामा सान यास गरेको नभई घटनाको
दािय व आफूले वीकारेको अव था हँदा ितवादी
ेमबहादरु बोहराको सो घटनामा मतृ क मनस मको
संल नता रही घटना घटाउनमा संल नता रहेको भनी
शङ् कारिहत वत माण कागजबाट पिु ट नभएको
हँदा अनमु ानका आधारमा िनज ितवादीको कत य
यान ज तो ग भीर फौजदारी घटना घटाउनमा
संल नता िथयो भनी ठहर गरी सजाय गनु यायोिचत
देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
ितवादी ेमबहादरु बोहराउपरको आरोिपत कसरु
वादी नेपाल सरकारले व तिु न र ठोस पमा पिु ट
गन सके को ि थित नदेिखएको हँदा िनज ितवादी
ेमबहादरु बोहरालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
ठह याई भएको सु बझाङ िज ला अदालतको िमित
२०७३।५।२३ को फै सलालाई सदर गरेको उ च

अदालत िदपायलको िमित २०७४।११।१६ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कुल साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १२
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-RB-०२७९, बिकङ
कसरु , अिनसा मान धर िव. नेपाल सरकार
आफूले काटेको चेकलाई खा ने रकम
आ नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी
बक तथा िव ीय णालीमा असर पान गरी भु ानी
िलने िदने काय मा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ अ तगत पन प भएको र ततु मु ामा सो
अव थाको िव मानता नरही यि यि िबच भएको
िविनमय कारोबार चेक काट् ने यि को खातामा
पया रकम नभएको कारण स बि धत बकबाट चेक
अनादरस म भएको देिख छ । साथै स मािनत सव च
अदालतबाट पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र यथ
ितवादी दगु ा काक (ने.का.प. २०७२, अङ् क ८,
िन.नं.९४५२) भएको बैिकङ कसरु मु ामा यि
यि िबच भएको िविनमय कारोबारबाट िसिजत हने
दु कृितलाई िविनमय अिधकारप ऐन, २०३४ ले
सझ
ु ाएको कानूनी माग अवल बन गरी उपचार दान
ग रनु उपयु र सही हने देिख छ भ ने कानूनी
िस ा त ितपादन भइरहेको प र े यमा यी ितवादी
अिनसा मान धरले बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा ३(ग) बमोिजमको कसरु अपराध
गरेको ठह याई िनज ितवादी अिनसा मान धरलाई
उ ऐनको दफा १५(१) बमोिजम .५,०००।- (पाँच
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हजार) ज रवाना हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटन,
वािण य इजलासबाट िमित २०७०।३।१७ मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भई
अिभयोग दाबी खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७१-CI-११९१, मोही नामसारी,
रामबहादुर था िव. गोिव दजंग शाह
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
ले मोहीको मृ यु भई िनजको हकवाला एकभ दा
बढी यि भएको अव थामा हकवालाह म येबाट
मोही छनौट गन पाउने िवशेषािधकार ज गावालालाई
दान गरेको देिख छ । बाबक
ु ो मृ यपु िछ िनजको
हकवालाह मा मोहीयानी हक सन कुरालाई कानूनले
सिु नि त ग रिदएको देिख छ । दतावाला मोही यी
पनु रावेदकका बाजे क ठा था को २०६० सालमा
मृ यु भएको र िनजका एकमा छोराको समेत मृ यु
भई िनजका हकवालाह जीिवतै रहेको अव थामा
ज गाधनीले हकवालाह म येबाट मोही छनौट नगरेकै
आधारमा स पि मा रहेको यि को भोगािधकार
समा त हन स दैन । िववािदत ज गाको जोतभोग यी
पनु रावेदकले ग रआएको र बाली बझ
ु ाउने स ब धमा
वादीउपर ज गाधनीबाट कुनै उजरु ी परेकोसमेत
देिखँदैन । आ ना बाबक
ु ो पिहले नै मृ यु भइसके को
र बाजेको मृ यु भएप चात् यी पनु रावेदकले मोही
नामसारी गरी पाउनका लािग िनवेदन िदएको
अव थामा ज गाधनीले हकवालाह म येबाट मोही
छनौट नगरेकै आधारमा हकवालाह लाई मोहीयानी
हकको स पि बाट िवमख
ु गराउन सिकँ दैन ।
दतावाला मोहीको मृ यु भई हकवालाह जीिवतै

रहेको अव थामा मोही प याउन इ कार गन हक
ज गाधनीलाई हनेसमेत देिखँदैन िकनक मोहीयानी हक
शु यको ि थितमा कदािप रहन स दैन । ज गाधनीले
मोही छनौट गन ि या पूरा नगराएको भ ने
आधारमा हकवालालाई मोहीयानी हकबाट वि चत
गन प रक पना भूिमस ब धी ऐन, २०२१ ले गरेको
पाइँदैन । ि या पूरा नगरेको भए सो ि या पूरा गरी
पेस भएका माणह को आधारमा मोहीयानी हकको
संर ण ग रिदनपु न दािय व यायकतामा रहे भएको
नै देिख छ । ि यागत कुरा पूरा नगरेकै आधारमा
कानूनी यव थाबमोिजम हक ा हने कुरालाई
इ कार गन निम ने र हक समा पिन हन नस ने हँदा
मोही रो ने ि या पूरा नभएको आधारमा वादी दाबी
नपु ने ठह याइ पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः िनवेदकले जोतकमोद गरी आएको
हदस म ज.िव. १-११-१० भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को दफा २६(१) बमोिजम क ठा था को
मोही हक िनवेदकका नाममा नामसारी हने ठहछ भनी
भूिमसधु ार कायालय, बिदयाबाट िमित २०७०।५।२०
मा भएको िनणय उ टी गरी वादी दाबीपु न नस ने
ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
२०७१।५।३० मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
बदर भई िववािदत ज गाको मोही हक नामसारीका
लािग कानूनबमोिजम पु याउनपु न आव यक ि या
पूरा गरी पनु ः िनणय गनु भनी िमिसल भूिमसधु ार
कायालय, बिदयामा पठाइिदने ठहन ।
इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी ढकाल
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २५ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७६-WH-०१९२,
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ब दी य ीकरण, धनबहादुर िवकको हकमा
कुलबहादुर िव कमा िव. गृह म ालयसमेत
ब दी िनवेदकलाई मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ११८ बमोिजमको अभ यवहार
गरेको मु ामा िमित २०७६।९।३ मा िज ला
संखवु ासभा, चैनपरु नगरपािलका वडा नं.६ बाट प ाउ
गरी सो मु ामा अनस
ु धानका लािग िमित २०७६।९।३
गतेबाट लागु हने गरी पिहलो पटक िदन ७(सात), िमित
२०७६।९।१० गतेबाट लागु हने गरी दो ो पटक िदन
७(सात) र िमित २०७६।९।१७ गतेबाट लागु हने गरी
ते ो पटक िदन ७ (सात) को याद थप ग रएको बेहोरा
िवप ी िज ला शासन कायालय, संखवु ासभाले पेस
गरेको िलिखत जवाफ तथा सो साथ संल न िविभ न
प ह को छाया ितबाट देिखन आउँछ । िनवेदकलाई
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को प र छे द ५
बमोिजम अभ यवहारको कसरु मा अनस
ु धानका
लािग प ाउ गरी याद थप गरेको भनी इलाका हरी
कायालय, चैनपरु , संखवु ासभा र िज ला शासन
कायालय, संखवु ासभाको िलिखत जवाफमा उ लेख
भए तापिन िमिसल संल न कागजातह बाट मु ा
हेन अिधकारीले अनस
ु धानका लािग िनवेदकलाई
िहरासतमा रा न याद थपको आदेश िदँदा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४(९)
बमोिजम कारणसिहतको पचा खडा गनपनमा
सो
ु
पचा खडा गरेको त य िमिसलबाट देिखन आउँदनै ।
िवप ीह बाट िजिकर िलइएको मु ामा अनस
ु धान
योजनको लािग िनवेदकलाई थनु ामा रा नपु न
मनािसब कारणसिहतको पचा खडा गनपन
ु कानूनी
ावधानको अवल बन नगरी िहरासतमा रािखएको
काम कारबाहीबाट नेपालको संिवधानको धारा १६(१)
तथा १७(१) ारा द वैयि क वत ताको
हकबाट वि चत हन गएको देिखने ।

िनवेदक िड.िव. िसलवाल भनेर िचिनने
धनबहादरु िव.क.लाई अभ यवहार िव को
कसरु मा अनस
ु धानका लािग प ाउ ग रएको भिनए
तापिन िज ला शासन कायालय, संखवु ासभाबाट
मु ा अनस
ु धानको लािग याद थप गदाको औिच यता
पिु ट गन आधार र कारण उ लेख गरेको देिखएन ।
िनवेदकले फरक िवचार र आ था राखेकै आधारमा
वृ भावना िलई िबना आधार र कारण िवप ीह बाट
िनवेदकलाई थनु ामा राखेको देिखँदा िनवेदकको
थनु ालाई कानूनस मत मा न निम ने ।
िनवेदक िड.िव. िसलवाल भनेर िचिनने
धनबहादरु िव.क.लाई लाई वृ भावना राखी
गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको देिखएकाले
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) एवम् सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र
(ख) बमोिजम ब दी िनवेदक िड.िव. िसलवाल भनेर
िचिनने धनबहादरु िव.क.लाई थनु ाबाट मु ग रिदनू
भनी िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ठहन ।
इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी ढकाल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २१ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १३
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-CR-०४१०, १६६०,
कत य यान, सनत ढुङ्गेल िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. कौिश या थापा मगरसमेत
वारदातको य दश मतृ कका भाइ सािजत
िज.सी.ले ितवादी सनत ढुङ्गेलले मतृ कलाई छुरा
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हार गरेको भनी मौकामा गरेको कागज बेहोरालाई
समथन हने गरी अदालतमा बकप गरेका िनजको
बकप , लास जाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनमा
उ लेख भएका बेहोराह एकापसमा मेल खाएको
देिख छ । वारदात थलमा य दश ले ितवादीले
मृतकलाई छुरा हार गरेको भ ने बेहोरा ट पमा
लेखाएको देिख छ । “िजरहबाट समेत य दश
गवाह भ ने देिखएको हँदा यी सा ीह माण ऐन,
२०३१ बमोिजम सा ी हन स ने यि भई दफा ५०
बमोिजम िजरहसमेत भएको हँदा उ सा ीह को
बकाई Legally admissible evidence मा नपु न”
भनी (ने.का.प. २०६४,अङ् क १, िन.नं.७८०९)
मा िस ा तसमेत ितपादन भएको र य माण
र घाँ के सको कृितका िबच मेल खाएको अव थामा
ितवादीले आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको
िजिकरलाई िव वसनीय मा न नसिकने ।
सिु मत िव.सी.को मृ यक
ु ो कारणमा छातीमा
छुरा हार, शरीरका िविभ न भागमा समेत चोट
लागेको भ ने कुरा शव परी ण ितवेदनबाट समेत
पिु ट भएको, उि लिखत आधार माणबाट मतृ कको
मृ यु कत यबाट भएको र सोमा यी ितवादी सनत
ढुङ्गेलको संल नता रहेको कुरा िमिसल संल न
माणह बाट थािपत भएको देिखने ।
अब ितवादीह कौिश या थापा मगर र
किवता थापा मगरउपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १६ नं. को अिभयोग दाबी भएकोमा उ
कानूनी यव थालाई हेदा “ यान मान काममा वा
यान मन स ने कुनै कुरामा मु य भई षडय
गन वा य तो काम गन लगाउनेलाई यान मरेको
रहेछ भने दश वषदेिख प वषस म कै दको सजाय
गनपछ
ु । यान मन पाएको रहेनछ भने पाँच वषदेिख बा
वषस म कै द गनपछ
ु भ ने देिख छ । यी ितवादीह ले

मतृ कलाई मान कायमा षडय गरेका हन होइन भ नेतफ
िवचार गदा, मतृ कले ितवादीम येक कौिश या थापा
मगरको खातामा रकम ज मा गरेको भ ने आधारमा
मान योजना बनाएको भ नेस म छ यो कुरा पिु
हने कुनै आधार माण देिखँदैन । ितवादीह म ये
कौिश या थापामगर र किवता थापामगर िददी बिहनी
भई कौिश या थापा र मतृ क सिु मत िव.सी.पित प नी
तथा ितवादी सनत ढुङ्गेल र किवता थापा पिन पित
प नी भएको िमिसल संल न ितवादीह को बयान
कागजबाट देिख छ । ितवादीह म ये कौिश या
थापा र सनत ढुङ्गेलका िबचमा ेम स ब धको
कारणबाट मृतक सिु मत िव.सी. को ह या भएको भनी
जाहेरीमा उ लेख भए तापिन य दश को भनाइले
सो कुरालाई पिु ट गरेको देिखँदनै । वारदातको समयमा
मदन थापाको घरमा यी दवु ै ितवादीह पगु ेका मृतक
आइसके पिछ घरिभ वेश गरेको कुरास म देिख छ
भने मान योजना बनाई घटना घटाउन लगाएको
देिखँदनै । यी ितवादी कौिश या थापा तथा किवता
थापामगर मौकामा र अदालतको बयानमा समेत उ
वारदात घटना घटाउनमा आ नो संल नता नरहेको
भनी कसरु मा इ कार रहेको पाइ छ । यी ितवादीह ले
वयम् आ नो पित तथा िभनाजल
ु ाई मानस मको
काय गनपन
ु अव था िमिसल संल न कागज माणबाट
नदेिखँदा ितवादी कौिश या थापा र किवता थापा
मगरलाई सु िज ला अदालतबाट सफाइ िदने गरी
भएको फै सला सदर गन गरी उ च अदालत पाटनबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा िनजह का हकमा के ही
ग ररहन नपन ।
ितवादी सनत ढुङ्गेलको हकमा िवचार गदा
यी ितवादी उ वारदातमा संल न रही मृतक सिु मत
िव.सी.लाई कुटिपट गदा िनजको मृ यस
ु मेत भएको
बेहोरा िमिसल संल न शव परी ण ितवेदन, लास
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जाँच मचु ु का ितवादीको अनस
ु धानमा भएको बयान
र अ य ितवादीह को बयानसमेतबाट ितवादी र
मृतकिबच झगडा भएको बेहोरा य दश सािजत
िव.सी. को मौकाको कागज बेहोराबाट समेत पिु ट
भएको देिखँदा िनज ितवादीको कत य चोट हारबाट
मृतकको मृ यु भएको कुरा अ यथा देिखँदैन । तसथ
यी ितवादीलाई उ च अदालत पाटनबाट आरोिपत
कसरु मा सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको िमित
२०७३।१२।२९ को फै सला िमलेकै देिख छ । हालको
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को
उपदफा (२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापतमा सव वको
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन, र भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय िनधारण गदा सव व हनेगरी सजाय
ग रने छै न भ ने यव था गरेको देिख छ, यसैगरी
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरु का स ब धमा
कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी
सजाय हने गरी िनधारण गनु पदछ भ ने यव था
रहेको देिख छ । य तै के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ख)
मा कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर भएको
कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु सोही
कानूनबमोिजम गनपनछ
तर कुनै फौजदारी कसरु को
ु
सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी
रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मा सजाय हनेछ भ ने यव था रहेको देिख छ ।
तसथ मल
ु क
ु फौजदारी संिहताले सव वको नहने
यव था गरेको देिखँदा िनज ितवादी ज मकै दको
सजाय हने ठहछ । सफाइ पाउनु पन भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । तर संकिलत सबदु

माण र अ य ितवादीको बयानसमेतबाट मतृ क र
ितवादीका िबच पूव रसइबी रहेको देिखन आउँदैन ।
ततु त य माण र वारदातको पबाट योजनाब
पमा मतृ कलाई कत य गरी मानमा ितवादी लागेको
भ ने समेत देिखन आउँदैन । मतृ क र ितवादीिबच
झगडा हँदा ितवादीको कुटिपटबाट मृतकको मृ यु
भएको तर के क तो हितयार योग गरी कत य गरेको
भ ने स ब धमा वारदात थलबाट कुनै हितयारसमेत
बरामद नभएको अव थामा यी ितवादी सनत
ढुङ्गेललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गदा
सजाय चक पन देिखएको र वारदातको अव थाबाट
िनजलाई १०(दश) वषको कै दको सजाय गदा ऐनको
मकसद पूरा हने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
नं. बमोिजम सजाय १० वष मा कै द हने ।
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल पस
ु १ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७५-WO-०३२८, उ ेषण /
परमादेश, िड लीराम खरेल िव. अथ म ालयसमेत
आिथक ऐन, २०७४ को दफा २५ग मा “पनु ः
िनयात कर िफता हनेः कुनै व तु पनु ःिनयात भई प रव य
मु ामा अि म पमा भु ानी ा त भएमा स बि धत
यि ले ख रदमा ितरेको मू य अिभविृ करबापतको
रकम िनजलाई िफता िदइनेछ” भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । Government of Nepal Ministry
of Finance Department of Custom को Cash
Receipt बाट मोबाइल िनयात भएको देिख छ भने
नेपाल इ भे टमे ट बक िल. को advance payment
certificated for export िहमालयन इले ोिन स
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क पनीको नाममा िवदेशी ख रद कता KRISHNA
INTERNATIONAL FZCO दबु ईबाट िविभ न
िमितमा advance payment आएको िमिसल
संल न माणबाट देिख छ । िनवेदकले इि ट ेटेड
मोिबिलटी सोलस
ु स ा.िल. ले आयात गरेको र IMS
World Pvt. Ltd बाट ख रद गरी िलएका मोबाइल
िहमालयन इले ोिन सले िवदेश िनयात गरेको
कुरा िमिसल संल न िलखतबाट देिख छ । कुनै व तु
िनयात गदा प रव य िवदेशी मु ामा िफता ग रने कानूनी
यव था भएकोमा कानूनले नै गरेको यव थाबाट
उ क पनीले वै पमा कारोबार गरेको कुरामा
िववाद देिखँदैन । िनवेदक क पनी मू य अिभवृि
करमा दता भएको क पनी भएकोमा पिन ेिषत
माणप बाट देिख छ आयकर ऐनको दफा २५(ग)
को ितब धा मक वा यांशले कर िफता िलएको व तु
िनयात गदा कर िफता सिु वधा नपाउने यव था रहेको
र िनवेदक क पनीले मोबाइल ख रद गरेको इि ट ेटेड
क पनीले कानूनबमोिजम िफता पाउने मू य अिभवृि
करको रकम िफता निलएको भ ने िमिसल संल न
कागजातबाट देिखएको अव थामा िनवेदक क पनीले
मू य अिभवृि कर कानूनतः िफता मा न स ने नै
देिखने ।
िनज आयातकता क पनी र िनवेदक क पनी
स ब क पनी हो, होइन ? भ ने स दभमा िवचार गदा,
िनवेदक क पनी दरु स चार जिनत उपकरणह ख रद
िब गन उ े यले दता भएको एकल सेयरधनी भएको
क पनी रहेको कुरामा िववाद देिखँदनै । उ क पनीले
आ नो छु ै छाप योग गरी कारोबार गन गरेको सो
क पनीको भौचरसमेतबाट देिख छ । दवु ै क पनीको
छु ै कानूनी अि त व (Corporal Entity) भएको
अव थामा िवप ीह ले िनवेदक क पनी इि ट ेटेड
मोिविलटी सोलस
ु स ा.िल. को स ब क पनी

रहेको भनी िलएको िजिकरको स दभमा क पनीको
स चालकह को छन् भनी पदा खोली (Lifting the
Corporate Veil) हेदा यी क पनीका स चालकह
एकअका क पनीमा रहेको त य िमिसल संल न
कागजातबाट देिखँदनै । कुनै पिन िनणयको आधार
व तिु न माण र कानूनको आधारमा भएको हनपु छ
र सो कुरा देिखनु पिन पदछ । आधार एवम् माण बेगर
भएको िनणय आ मिन भई यसले वे छाचारीतफ
इङ् िगत गदछ । य तो अव थामा िनणयबाट भािवत
प ले कानूनी उपचारको हक रा ने कुरामा ि िवधा
देिखँदनै । यसै स दभमा स ब क पनी स ब धमा
भएको कानूनी यव थालाई हेदा आयकर ऐन, २०५८
को दफा २ (क)(न) मा “स ब यि ” भ नाले “एक
अक यि को मनसायअनस
ु ार काम गन एक वा
एकभ दा बढी यि वा य ता यि ह को समूह
स झनु पछ र सो श दले देहायका यि ह समेतलाई
जनाउँछ :–
(१) ाकृ ितक यि र सो यि को नातेदार वा
कुनै यि वा सो यि को साझेदार,
(२) िवदेशी थायी सं थापन र सो सं थापनमा
वािम व भएको यि , र
(३) कुनै िनकाय आफै ँ वा आफूसँग स बि धत
अ य यि वा सहयोगी िनकाय वा य ता
सहयोगी िनकायसँग स बि धत अ य कुनै
यि वा िनकायसँग िमलेर कुनै िनकायको
आय, पज
ुँ ी वा मतािधकारको पचास ितशत
वा सोभ दा बढी िह सा िनय ण गन वा
सोबाट फाइदा ा त गन िनकाय" भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
ततु िववादमा अक क पनीसँग के ही रकम
लेनदेनको कारोबार भएको तथा एकाको कमचारीले
अक क पनीको चेकह बु ने बझ
ु ाउने गरेको िव ीय
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िववरणबाट देिखएको आधारमा मा स ब क पनी
मा न िम ने देिखँदैन । आयकर ऐन, २०५८ को २(क)
(न)३ को ितब धा मक (१) ले कमचारीलाई स व
यि हने छै न भनी अपवादकै पमा रािखएको
देिख छ भने २(क) (न)३ ले यव था गरेको िनय ण र
फाइदाको अव थासमेत ततु मु ामा रहेको देिखएको
छै न । िनवेदकको यवसाियक कारोबार भएको आधारमा
कानूनी यि ले कानूनले नै प ट (Explicit) पमा
िदइएको सिु वधाको दाबीलाई मनोगत ढङ् गले िवना
आधार अनमु ानको भरमा कर छ ने मनसायले भयो
भनी भ न पिन िम दैन । जहाँस म कर छ ने िनयतले
य तो स ब क पनी खडा गरेको भ ने न छ सोतफ
िनवेदक क पनी र स ब मािनएको क पनीका िबच
उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजमको स ब ता
स माण पिु भएकोसमेत देिखँदनै । यसैले िवना
माण यी दईु क पनीह स ब क पनी रहेको भ ने
नदेिखने ।
आयात गन क पनीले नै िनयात गरेको
हनपु नमा फरक क पनीले िनयात गदा आिथक ऐन,
२०७४ को दफा २५ग. लागु नहने भ ने िवप ीको
अक िजिकरका स दभमा हेदा, मािथ उ लेख ग रएको
कानूनी यव थाबमोिजम आयात गरेको क पनीले
नै िनयात गनपन
ु भ ने कानूनको मनसाय रहेको
पाइँदैन । मू य अिभवृि कर िफता माग गन कुरामा
आयात गन र िनयात गन क पनी एउटै हनपु छ भ ने
कानूनी यव थाको अभावमा िवप ीको उि लिखत
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अक तफ िनवेदक क पनीले गरेको
कारोबारको कारोबार हेदा उ
क पनीले
िमित २०७३।६।११ मा नेपाल रा बकबाट
.१,२७,७७,७३२।– A।C Payee माफत मू य
अिभविृ कर िफता िलएको देिख छ । क पनीसँग

ख रद गरी िनवेदक आफूले िनयात गरेको मोबाइलमा
सोही क पनीले योभ दा अगािडका वषमा पिन
१००% मू य अिभवृि कर िफता पाइसके कोमा
हाल िफता िदन िम दैन भनी अथ गन िम ने
देिखँदनै । रा यका िनकायह ले गरेको काम कारबाही
वै ािनक पमा स प न भएको हनपु दछ । िनवेदकलाई
यस अिघको वष २०७३ मा रकम िफता िदइएको र
िनवेदकले पिन िफता पाइरहेको प र े यमा िफता
पाउनपु न रकम िफता पाऊँ भनी माग गनु िनवेदकको
वैधािनक अपे ाको िस ा तिभ कै िवषय ह छ ।
कानूनमा प रवतन नभएको तथा िनवेदकको अव थामा
समेत कुनै प रवतन पिन नभएको अव थामा उही
कानूनी ावधानलाई टेकेर पिहले एउटा िनणय गन
र पिछ यसको िवपरीत अक िनणय गन छुट रह छ
भ न िम दैन । एकपटक कर िफता िदने िनणय गरी
कर िफता िदएको िवषयमा यही कानून िव मान
रहेको अव थामा पिछ सोही क पनीलाई सोही
कर िफता िदन निम ने गरी गरेको िनणयमा दोहोरो
मापद ड रहेको देिखयो । यसै स दभमा िनवेदक
टाइम फमा यिु टकल ा. िल. िव
आ त रक
राज व कायालय, िचतवन भएको उ ेषण परमादेश
िनवेदनमा "पूववत िनणय कानूनको कसीमा जाँिचएर
स म िनकायबाट बदर भएको अव था वा कानूनमा
नै संशोधन भएको अव थाबाहेक उही कानूनी
ावधानलाई टेकेर पिहले एउटा िनणय गन छुट रह छ
भ न निम ने" भनी िस ा त ितपादन भएको छ (ने.
का.प. २०६५, अङ् क ३, िनणय नं. ७९४३) । यसरी
सािधकार िनकायले पिहलै आफूले गरेको िनणय अ य
प रवेश, कानूनको प रवतन नभएको अव थामा पिहले
गरेका िनणयमा प रवतन गद जाने हो भने िनणयको
िनि ततामा नै न उठ् न गई कानूनको शासनमा
नै न उ प न हन जाने ह छ । तसथ, कानूनको
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प रपालना गन िनकायले कानूनको मनसायिवपरीत
मनोगत या या गरी आयतकता क पनी र यी िनवेदक
क पनी स ब क पनी हो भनी मू य अिभवृि कर
िफता नगन भनी िवप ी कायालयबाट भएको िनणय
कानूनसङ् गत नदेिखने ।
मू य अिभवृि कर िफता निदने गरी जारी
भएको िमित २०७५।३।११ को प सो स ब धमा
िमित २०७५।३।१३ मा भएको िनणय र सोको
आधारमा िमित २०७५।४।७ मा भएको िनणय जारी
प एवम् त स ब धमा भएका अ य िनणयसमेत
मािथ करण- करणमा उ लेख भई िववेचना भएको
कानूनी ावधान एवम् आधार र कारणसमेतबाट
कानूनिवपरीत भई िमलेको नदेिखँदा कर िफता नगन
िमित २०७५।३।१३ र िमित २०७५।४।७ को ठूला
करदाता कायालय, ह रहरभवन पु चोकको िनणय तथा
सो िनणयबमोिजम ग रएका स ब प ाचारह समेत
उ ेषणको आदेश जारी भई बदर हने ठहछ । अब
मािथ िववेचना भएको मू य अिभवृि कर ऐन, २०५२
को दफा २५ग. बमोिजम िनवेदकले िफता पाउने मू य
अिभविृ कर िनवेदकलाई िफता िदनू भनी िवप ी
ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपरु का
नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल पस
ु १५ गते रोज ३ शभु म् ।

िव. जोगे साह सोनार
ना.३ ख ४१६४ नं. को कमा िमना ी
ढुवानी सेवाले ढुवानी गरी याएका सामान चेकजाँच
गदा ८३१ िकलो ाम पाइएको र वीरग ज भ सार
कायालयको .द.नं. M104555 मा ४०० िकलो ाम
उ लेख भएको पाइएबाट उ सामान जफत गरी ज मा
िबगो .१,२२,८८०।- सो ढुवानी सेवा ा.िल.बाट
असल
ु गनपन
ु गरी राज व अनस
ु धान िवभागमा दाबी
परेकोमा वादी दाबीबमोिजम ज रवाना गन गरी भएको
िनणयबमोिजम होस् भ ने मु य पनु रावेदन िजिकर
रहेछ । उ बरामद भएको सामान रजिनस ेिडङ
क स सनको हो, वीरग जबाट काठमाड पठाएको
िकचन टील याक १२० पीसमा फरक छै न, टीलका
काँटा च चा जाँचपास गराई याएको हो, सामान
चोरी पैठारी गरी याएको होइन, माणको पमा
ापनप छ भनी सो ढुवानी सेवाका ितिनिध िव णु
काक ले मौकामा बयान गरेको देिख छ । यसरी उ
मालव तक
ु ा धनी वािम ववाला पैठारीकता रजिनस
ेिडङ क स सनलाई मु ा चलाएको नदेिखने ।
यसरी एकातफ मालव तु पठाउने पैठारीकता रजिनस
ेिडङ क स सनलाई मु ा चलाइएको छै न भने
अक तफ उ सामान ढुवानी गन िमना ी सेवा ा.िल.
ले पैठारी कताले पठाए जितको सामान ढुवानीस म
गन कत य हो । पैठारीकताले ढुवानीको लािग पठाएको
सामान ापन प अनस
ु ार छ छै न भनी जु गन र
ापनप का सामान के के हन ? र ती सबै सामान
इजलास नं. १४
पठाउन लोड गरी पठाएको छ, छै न ? भनी हेन हो ।
ापनप अनस
ु ारको सामान पठाउने कत य एवम्
१
दािय व पैठारीकता रजिनस ेिडङ क स सनको नै
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी हन जा छ । पठाएका सामानमा १८० थान टीलको
ड बरबहादरु शाही, ०७१-RB-०१५३, भ सार याक िपसमा फरक छै न । अ य टीलका काँटा च चा
चोरी पैठारी, राज व अनुस धान िवभाग, ह रहर भवन जाँच पास गराई याएको अव था छ । िवरग ज भ सार
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कायालयको .द.नं. M104555 मा ४०० िकलो ाम
उ लेख भएको र पैठारी भई ढुवानी ग रएको सामान
चेक जाँच गदा ८३१ िकलो ाम पाइएकोमा यसरी
ापनप मा उि लिखत तौलभ दा फरक तौल भएको
सामानको स ब धमा पैठारी कता रजिनस ेिडङ
क
सन नै िज मेवारी हनपु न र सोको दािय व ित
ो िमना ी सेवाले कुनै दािय य वहन गनु पन अव था
देिखन नआउने ।
चलानीमा उि लिखत बरामदी टीलका
याक यी होइन, टीलका काँटा च चा बरामद भएकोमा
ाप मा उि लिखत टीलका भाँडाकँु डाअ तगत
पदनन् भनी ले न सके को छै न । टीलका भाँडाकुँडाको
तौल उ लेख भएकोमा सो तौलअ तगत यी काँटा
च चाअ तगत नपन भनी िकटानी साथ वादी प ले
उ लेख गन सके को नदेिखने ।
तसथ, मूल सामानका वािम ववाला
पैठारीकतालाई मु ा नचलाइएको र ढुवानीको काम
गन ढुवानी सेवाबाट चलान भई आएका सामानह
र चलान तथा ापनप मा उि लिखत सामानह
फरक हन् भनी पिु हन नसके को अव था हँदा राज व
यायािधकरण काठमाड बाट िमित २०६८।९।७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल
फै सला लेखनमा सहयोग गनः िभम साद भस
ु ाल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १९ गते रोज शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७१-CR-१६७०, ०७४-RC०१२१, कत य यान, गगनबहादुर कामी (िव.क.) िव.
नेपाल सरकार
गगनबहादरु िव.क. मतृ कह लाई मान
वीरजीत िव.क. को योजना तथा मत स लाहमा

सहमत भएको, मतृ कह लाई धा रलो हितयार योग
गरी माद गरेको अव थामा सोही कोठािभ गगनबहादरु
िव.क.समेत तीन िदनको अिनधो भएकोले मादक
पदाथ खाई सिु तरहेको र घटना घटाइसके पिछ मतृ
लासलाई बोक एक ठाउँबाट अक ठाउँमा लाने
कायसमेत ितवादी गगनबहादरु िव.क.ले गरेको
देिख छ । ितवादीम येका वीरजीत िव.क. ले
मतृ कह लाई मान पूवयोजना बनाई मान मनसायले नै
धा रलो हितयार योग गरी मृतक झाकरी देवी िव.क.
समेतका ७ जनालाई कत य गरी मान कायबाट यही
सिु तरहेका गगनबहादरु िव.क. ले रो न स ने अव था
देिख छ । वारदात घटाउनमा मेरो कुनै संल नता
नभएको हँदा सफाइ पाऊँ भ ने ितवादी गगनबहादरु
िव.क.को पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा मानिसक
अव था िठक नभएका दाजु वीरजीत िव.क. लाई
िपठौरागढ लगी यहाँबाट नेपाल याई ४/५ िदनस म
धामीझाँ लगाएर पिन स चो नभएकोले अिनधोको
कारण म िनदाएको अव थामा वारदात भएको भनी
िजिकर िलँदैमा उ मिु पाउने अव था हँदैन । तसथ,
ितवादी वीरजीत िव.क. र गगनबहादरु िव.क. लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गरेको सु बझाङ िज ला
अदालतबाट िमित २०७०।१२।१८ मा भएको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित
२०७१।११।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदक ितवादी गगनबहादरु िव.क. को
पनु रावेदन िजिकर पु छ पु दैन र सव वसिहत ज मकै द
हनपु न होइन भ ने पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा
िवचार गदा पनु रावेदक गगनबहादरु िव.क. को हकमा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरेकोमा िनजले कसरु
गरेकोमा इ कार रहेको, मूल अिभयु को पमा रहेका
वीरजीत िव.क. ले म ए लैले अपराध गरेको हो भनी
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सािबती रहेको, र पनु रावेदक गगनबहादरु िव.क.
को आ नै प रवारका सद य छोरासमेतको मृ यु
भएको देिखँदा त कालीन मल
ु क
ु ऐनको अदालती
ब दोब तको महलको दफा १८८ नं. मा “ऐनले......
सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै द गनपन
ु भएका
मु ामा सािबत ठहरे पिन इ साफ गन हािकमका
िच ले भिवत य हो भ न हनेस मको शङ् काले वा
अपराध गरेको अव था िवचार गदा कसरु दारलाई
ऐनबमोिजमको सजाय िदँदा चक हने भई घटी सजाय
हनपु न िच ले देखेमा ऐनले गनु पन सजाय ठह याई
आ ना िच ले देखेको कारणसिहतको खल
ु ासा राय
पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु ह छ । अि तम
िनणय िदनेले पिन य तो देखेमा ऐनले हने सजाय
घटाई तो न ह छ” भ ने यव था भएको पाइ छ साथै
हाल चिलत मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १४५(१) को (१क) बमोिजम
“ चिलत कानूनबमोिजम ज मकै द गनु पन मु ाको
अिभयु ले कसरु गरेको कुरामा अदालतमा सािबत
भएकोमा य तो कसरु गदाको प रि थितलाई िवचार
गदा ज मकै दको सजाय गनु यायको रोहमा बढी
पन भई यायाधीशले कारणसिहत घटी सजायको
ताव गरी रायसिहत फै सला गरेकोमा यसरी
फै सला भएको िमितले पै ँतीस िदनिभ िमिसलसिहत
पनु रावेदन सु ने अदालतमा राय पेस गनु पनछ” भ ने
यव था गरेको पाइ छ । ततु मु ामा पनु रावेदक
ितवादी गगनबहादरु कामीको हकमा कसरु गदाको
प रि थितलाई िवचार गदा ज मकै दको सजाय गनु
यायको रोहमा बढी पन देिखँदा िनजको हकमा
सु बझाङ िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला सदर भए
तापिन त कालीन मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
१८८ नं. तथा हालको मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध

संिहता, २०७४ को दफा १४५(१) को (१क)
बमोिजम १० वष मा कै द हने । आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाऊँ भ ने गगनबहादरु िव.क. को पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीम येका वीरजीत िव.क.को हकमा
साधक सदर हने हो, होइन भ ने स ब धमा िवचार
गदा सु बझाङ िज ला अदालतको फै सलाउपर
साधक जाँचको रोहमा पनु रावेदन अदालत िदपायलमा
पेस भई साधक सदर भएपिछ वीरजीत िव.क. बाट
पनु रावेदन नपरी साधकको पमा यस अदालतमा
पेस भएको देिखँदा िनजको हकमा पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट भएको फै सला िमले निमलेको
स ब धमा िवचार गदा ितवादी वीरजीत िव.क.ले
आफू िबरामी भएको र मानिसक अव था ठीक नभएको
हँदा उ घटना घटाएको हो भ ने बयान देिख छ ।
अ य बिु झएका मािनसह को कागज बेहोराबाट
समेत िनजको मानिसक अव था ठीक नभएको भ ने
देिख छ । िनज ितवादी के -क तो मानिसक रोगी
हो सो कुरा कही ँकतैबाट ट पमा खु न आएको
देिखँदनै । वारदात घटाइसके पिछ योग भएका
हितयारसमेत कसैले नदे ने ठाउँमा फा नु र ब ने
उ े यले भा ने काय गरेबाट यी ितवादी वीरजीत
िव.क. आफूले गरेको कायको कृित र प रणामसमेत
थाहा नपाउने गरी बहलाएको भ न सिकने अव था
देिखएन । िनज मानिसक िबरामी भएको भनी
आिधका रक पमा पिु हने Medically मािणत
भएको कुनै पिन माण िमिसल संल न नदेिखने ।
योजनाब ढङ् गले धा रलो हितयार योग गरी,
मनसायपूवक नै झाकरी देवी िव.क.समेत ७ जना
मृतकलाई िवभ स त रकाले मारेको िमिसल संल न
माणबाट पिु भएको देिखँदा साधक सदर हने गरी
पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला मल
ु क
ु
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फौजदारी कायिविध संिहताको दफा १५० नं. बमोिजम
साधकको रोहबाट हेदा मनािसब देिखँदा सदर हने
ठहछ । ितवादी वीरजीत िव.क.लाई सव वसिहत
ज मकै द हने गरी भएको सजायको हकमा हेदा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ मा सव वको
सजायस ब धी यव था नरहेको र सो संिहताको दफा
४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसरु बापत
सव वको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन, ार भ भएपिछ
य तो कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय
ग रने छै न” भ ने कानूनी यव था रहेको प र े यमा
ितवादी वीरजीत िव.क.लाई सव व गनु नपन
भई ज मकै द मा हने ठहछ । ज मकै द गदा कित
कै द गन भ ने स ब धमा त काल चिलत मल
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको महलको ६ नं. मा ज मकै दको
२० वष कायम गरी सजाय गनपछ
ु भनेकोमा हाल
चिलत फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा ४२ मा
ज मकै दको सजाय गदा २५ वष कै द सजाय हने गरी
गणना गनु पनछ भ नेसमेतको यव था भए तापिन
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसरु का स ब धमा
कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी
सजाय हने गरी िनधारण गनपदछ”
भ ने यव था
ु
रहेकोले ज मकै दबापत २० वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत्२०७६ साल मङ् िसर २ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७२-CR-१०६१, कत य
यान, देवदास देवु भ ने देवुराम िनरौला िव. नेपाल
सरकार

ितवादीले अदालतसम को बयानमा
मौकाको बयानमा इ कार रही आफू वारदातका िदन
र समयमा वारदात थलमा नभई धरानमा िथएँ भनी
उ लेख गरेको देिखए पिन मौकामा कागज गन अनिु शल
राई, पदम भ ने िववेक राई, पज
ु न राई तथा राजु राईले
आ नो मौकाको कागजमा घटना मलाई िसलिसलेवार
पमा उ लेख गद वारदात थलमा यी ितवादी
उपि थत रहेको, तेजमान राईको होटलमा चटपटे र
मादक पदाथ खाने ममा झगडा भई यी ितवादीले
हार गरेको छुराको कारण भिवराम राईको मृ यु भएको
हो भ ने बेहोरा खल
ु ाई लेखाई िदएको त य िमिसल
संल न माणबाट ट देिखरहेको अव थामा के वल
अदालतमा भएको इ कारी बयानलाई मा िनद िषता
मािणत गन आधार मा न सिकने अव था देिखएन ।
अदालतमा कसरु मा पूण इ कार रही बयान गरे तापिन
अनस
ु धानमा भएको िसलिसलेवार बयानलाई माणमा
िलनु नपन कुनै आधार र कारण पिन देिखँदैन । यसै
स दभमा पनु रावेदक ितवादी शेरबहादरु थापासमेत
िव
यथ वादी नेपाल सरकार भएको मु ामा यस
अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ् क १२, िनणय
नं.८७२८ मा “अिभयोग दाबी समिथत माण रहेको र
सो माण अ यथा भ ने पिु हन नसके को अव थामा
अपु पमा इ कारी बयान गनु मा कसरु बाट उ मिु
पाउने आधार ब न नस ने ।” भ ने िस ा त ितपादन
भएको प र े यमा ितवादीको अनस
ु धानको
ममा भएको बयानलाई वे छा िव को हो भनेकै
आधारमा िबना माण अदालतले य तो भनाइलाई
मा आधार मानी अिधकार ा अिधकारीसम भएको
बयानलाई माणको पमा मा न इ कार गन हो भने
अनस
ु धानको ममा ितवादीह को बयान गराउने
कानूनी य थाको औिच य नै नरहने अव था आउने ।
ितवादीले वारदातको समयमा आफू
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धरानमा िथएँ भनी िजिकर िलए तापिन िनजले
अिधकार ा अिधकारीसम आफूले मतृ कलाई
छुरा हार गरेको भनी वीकार गरेको कथन‚ िमिसल
संल न शव परी ण ितवेदन, शव परी ण गन
िचिक सकको बकप , तेजमान राईको मौकाको कथन
एवम् सो कथनलाई समथन गन गरी गरेको अदालतको
बकप , मौकाको िकटानी जाहेरी र जाहेरवालाले
जाहेरी बेहोरालाई समथन गन गरी गरेको बकप ,
िमिसल संल न मौकाको घटना िववरण कागजसमेतका
िमिसल संल न वत माणह बाट खि डत हन गई
वारदातमा िनजको उपि थित रहेको त य समिथत
भइरहेको देिख छ । यसै स दभमा पनु रावेदक ितवादी
चा स गु मख
यथ वादी नेपाल
ु शोभराज िव
सरकार भएको कत य यान मु ामा यस अदालतबाट
ने.का.प. २०६७, अङ् क ५, िनणय नं. ८३७८
मा ितपादन भएको िस ा तसमेतको प र े यमा
ितवादीले वारदातको समयमा आफू अ य िथएँ
भनी िलएको िजिकर ख बीर हन नसक खि डत हन
गएबाट यी ितवादीले हार गरेको छुराको चोटको
प रणाम व प उ घटना घट् न गई भवीराम राईको
मृ यु भएको त य पिु हन आएको देिखँदा पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट यी ितवादी देवदास देवु भ ने देवरु ाम
िनरौलालाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गरेको सु धनकुटा िज ला
अदालतको फै सला सदर ठह याएको पनु रावेदन
अदातल धनकुटाको िमित २०७२।७।१७ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको

िजिकर पु न नस ने ।
सव वसिहत ज मकै द गन सजायका
स ब धमा िवचार गदा यी ितवादी देवदास देवु भ ने
देवरु ाम िनरौलालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं. मा उ लेख भएअनस
ु ार सव वसिहत
ज मकै द हने ठहर भए तापिन मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै कसरु बापत
सव वको सजाय हने रहेछ भने यो संिहता ार भ
भएपिछ य तो कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी
सजाय ग रने छै न ।" भ ने यव था भएको देिखँदा
सव व ग ररहन परेन । ज मकै द मा हने ।
इजलास अिधकृ त: माधव भ डारी
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ९ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १५
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CI-११६३, परमादेश,
बुि साद आचाय िव. िव िजत ितवारीसमेत
हालको संवैधािनक तथा कानूनी
यव थाअनस
ु ार नेपालको सावभौमस ा र राजक य
स ा नेपाली जनतामा िनिहत रहेको छ भ ने
संवैधािनक यव थाअनस
ु ार सामभौमस ा स प न
नेपाली नाग रकह ले संिवधान र कानूनबमोिजम
सावजिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयमा सूचना मा ने
र पाउने हकलाई याभूत गरेको अव थामा कुनैपिन
ि कोणबाट उ हकमा कानूनबमोिजम बाहेक ब देज
गन िम ने अव था नदेिखने ।
व ततु ः पनु रावेदक नेपाल टेिलकम,
म यपि चमा चल े ीय िनदशनालय सावजिनक
िनकाय रहेको देिखन आएको छ । सावजिनक िनकायले
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नेपालको संिवधान ारा द मौिलक हकलाई
स मान गरी आ नो िनकायमा रहेको सावजिनक
सरोकारको सूचनालाई कानूनबमोिजम सहज र सल
ु भ
पमा सरोकारवालालाई उपल ध गराउनपु न ह छ ।
पनु रावेदक िनकायले सावजिनक सरोकारको सूचना
सरोकारवालालाई उपल ध नगराएको भ ने पिन
देिखँदैन । सूचनाको सहज र सल
ु भ उपल धताले
सावजिनक िनकायको पारदिशता र जावाफदेिहतालाई
मजबतु बनाउने हो । लोकताि क मल
ु क
ु मा
सूचनाको हक ज तो लोकताि क मू यमा यतालाई
सावजिनक िनकायले बा या मक पमा कानूनको
पालना र काया वयन गनपन
ु देिखँदा त कालीन
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िवप ीह को
नाउँ परमादेशको आदेश जारी हने गरी भएको आदेश
अ यथा भ न िमलेन । पनु रावेदक नेपाल टेिलकम,
म यपि चमा चल े ीय िनदशनालयको पनु रावेदन
िजिकर तथा िनजको तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िवप ी िनकायह बाट सूचनाको
हकस ब धी ऐन, २०६४ को काया वयन भएन
भ नभु दा पिन उ सूचनाको हकस ब धी ऐन,
२०६४ को भावकारी ढङ् गबाट अ रशः पालना गनू,
गराउनू भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी हने गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
२०७१।५।२५ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CI-०२६५, ०२६७,
िनषेधा ा, युगे रकृ ण पराजुली िव. कृ णिलला

खड् का, अजुनकुमार काक िव. कृ णिलला खड् का
सरकारले यि को घर ज गा कानूनबमोिजम
ि या पूरा गरी िलन स ने नै भए तापिन यि को
स पि स ब धी कानूनी अिधकारमा ितकूल असर
नपन गरी ज गा अिध हणस ब धी कानूनबमोिजमको
मआ
ु जासमेत िदई िलन स नेमा उ कानूनबमोिजमको
ि या नै पूरा नगरी के वल मापद ड िनधारण गरेकै
आधारले मा यि को स पि स ब धी अिधकारमा
अित मण गन िम ने देिखँदैन । सडकको मापद ड
तोिकनु एउटा ि या हो भने मापद ड तोिकसके पिछ
मापद डिभ पन ज गालाई कानूनबमोिजम ि या
पु याई अिध हण गरी मा काय ार भ गन पाउने
र यि को स पि मा मापद डअनस
ु ार िनमाण गन
सिकने ह छ । कानूनबमोिजम अिध हण नै नगरी
मआ
ु जा नै दान नगरी यसरी यि को घर ज गामा
रा यले ह त ेप गनु कानूनसङ् गत हन आउँदनै ।
रा यलाई आव यक परेको समयमा कानूनबमोिजम
ि या पूरा गरी यि को ज गा अिध हण गन
पाउने रा यलाई अिधकार भए तापिन सािधकार
िनकायले पिन कानूनको पूण पालना गरी कानून, दफा,
िनयमबमोिजमको कायिविध पूरा गरी कानूनसङ् गत
त रकाले िलनपु नमा ि या नै पूरा नगरी कानूनभ दा
बािहर गई कसैको पिन यि गत स पि मा ह त ेप
गन, गराउनु यायसङ् गत नहने ।
मूलतः रट िनवेदन दाबीका घर ज गाह
िनवेदककै नाउँमा दता े ता कायम रहेको देिखन
आएको छ । कानूनबमोिजम िनवेदकको नाउँमा
दता रहेका ज गालाई िनजको िनिववाद हकभोगमा
रहेको स पि भनी मा नु पन ह छ । स पि को
हक नाग रकको मौिलक हकको पमा रहेको
प र े मा कानूनबमोिजम बाहेक यि को स पि
अित मण गन िम ने देिखँदैन । िवप ी िनकायबाट
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िमित २०७०।११।२४ मा सडक िव तारस ब धी
सावजिनक सूचना कािशत गरेकोसमेत देिख छ ।
सो सूचनाको बेहोराबाट कानूनबमोिजम नै सडकमा
पन गएको यि को घर ज गा अित मण ग रने भ ने
देिखए तापिन रट िनवेदक आ नो स पि मा पन
स ने आघातउपर समय, ोत, र साधनसमेत खच
गरी आ नो घर ज गाको मआ
ु जा पाउने आ नो
हक हँदाहँदै मआ
ु जासमेत निदई यि को घर
ज गा अिध हण गनु कानूनसङ् गत नदेिखएबाट
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह को नाउँमा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको आदेशलाई अ यथा भ न
िमलेन । पनु रावेदक काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण तथा शहरी िवकास म ालयको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िनवेदकको नाममा रहेको दतावाला
ज गामा कानूनबमोिजम न सा पास गरी घर बनेकोमा
कानूनबमोिजमको ि या पूरा नगरी मआ
ु जासमेत
निदई िनवेदकको मागबमोिजम घर नभ काउन,ु सो
घरले चचको ज गामा स म बाटो, पखाल िनमाण नगन,ु
नगराउनु भनी िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।१२।१८ मा भएको आदेश
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभु म् ।

सलाही िज ला अदालत, मलंगवासमेत
िनवेदक भरत राय यादव वादी र िवप ी लखी
हजारी दस
ु ाधक आमा मनस रया देवी ितवादी भएको
लेनदेन मु ामा िफराद दाबीबमोिजम .४,००,०००।सोको कानूनबमोिजम हने याजसमेत वादीले
ितवादीबाट भराई पाउने ठहरी सलाही िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।५।१६ मा फै सला भएको
रहेछ । उ फै सलाउपर कसैको पनु रावेदन नपरी
अि तम भएर रहेको छ । सो फै सला काया वयनको
ममा मनस रया देवीको मृ यु भएको र िनजको अंश
हक खाने तीनजना छोराह पचन हजारी, पंचन
हजारी र लखी हजारी दस
ु ाध रहेकोमा िनजह िबच
अंश मु ा चली िनजह को एकासगोलको स पि मा
तीन भाग लागेको र सबैले आ-आ नो अंश छु याई
िलएको िमिसल सामेल रहेको िमित २०७४।४।१८ को
ब डा मचु ु काबाट देिख छ । त प ात् यी िनवेदकले
िदएको लेनदेन मु ाको फै सला काया वयन हँदा
मनस रया देवीको अपतु ाली खाने तीनजना छोराह मा
मनस रया देवीले िलएको ऋणको भाग लगाउँदा लखी
हजारी दस
ु ाएको
ु ाधले आ नो भागको ऋण नगदमा बझ
र पचन हजारी र पंचन हजारीले नगद बझ
ु ाउन
नस दा िनजह को भागको ज गा िललाम भएको
कुरा िनवेदकले वीकार गरेको देिख छ । यितमा
पिन िनवेदकको ऋण असल
ु उपर नहँदा लखी हजारी
दस
ु ाधले अंशबापत पाएको ज गा देखाई बाँक िबगो
असल
ु उपर गन भरत राय यादवले िज ला अदालतमा
िनवेदन िदएको देिख छ । सो िनवेदनमा कारबाही हँदा
एकल इजलास
सलाही िज ला अदालतका तहिसलदारबाट लखी
हजारी दस
ु ाधको नामको ज गा रो का गन आदेश
१
भएको छ । सोउपर अ.बं. ६१ नं. बमोिजम िज ला
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा., ०७५-WO- यायाधीश कहाँ िनवेदन पदा हद यादको आधारमा
०८१३, उ ेषण / परमादेश, भरत राय यादव िव. खारेज भएको छ । सोउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम उ च
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अदालत जनकपरु मा िनवेदन पदा सो अदालतबाट अंश
हक जित ऋण ितरेपिछ ऋणको दािय वबाट मु हने
हो वा होइन भनी िवषयमा वेश नगरी िनणय गरेकोले
सलाही िज ला अदालतको िमित २०७५।२।११ को
आदेश बेरीतको देिखएकोले बदर गन आदेश भएको
देिखने ।
यसरी िज ला अदालतको तहिसलदारबाट
िमित २०७४।९।३ मा भएको आदेशउपर सामा य
कानूनले उपल ध गराएको उपचारको बाटो अपनाई
तहतह हँदै उ च अदालतबाट अि तम आदेश भएप ात्
यस अदालतको असाधारण े ािधकारमाफत
वेश गरेको देिख छ । नेपालको संिवधानको
धारा १३३ ले सव च अदालतलाई दान गरेको
असाधारण े ािधकार अ य उपचारको बाटो
नभएको वा भएपिन अपया वा भाविहन देिखएको
अव थामा मा आकिषत हने हो । तर िनवेदकले
साधारण े ािधकारमाफत् उपल ध उपचारको बाटो
अपनाइसके पिछ आफूले चाहेअनस
ु ारको आदेश नहँदा
यस अदालतको असाधारण े ािधकारमाफत् वेश
गरेका छन् । साधारण े ािधकारमाफत् िववादको
अि तम िनणय भइसके को अव थामा यसमा
थम ि मै देिखने कुनै कानूनी िु ट नरहेको अव थामा
बाहेक असाधारण े ािधकारमाफत् सनु वु ाइ गदा
साधारण े ािधकारको औिच यता समा हने हँदा
िवप ीह को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी होस
भनी िनवेदकको तफबाट उपि थत कानून यवसायीको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट ततु
रट िनवेदनमा बदर गन माग ग रएको उ च अदालत
जनकपरु बाट िमित २०७५।१०।२४ मा भएको
आदेशमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखएकोले िवप ीह बाट
िलिखत जवाफ मगाई रहनु औिच यपूण देिखन आएन ।

ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
क यटु रः िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल फागनु १३ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक , ०७६-WH-०१०३,
ब दी य ीकरण, स तोषकुमार नेपालीसमेत िव.
ि भुवन िवमान थल, भ सार कायालय, गौचर,
काठमाड समेत
िनवेदकह लाई मल
ु क
ु कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा ६७ को ख ड (ख) ले अिभयोग
लागेको अिभयु त काल ा माणबाट कसरु दार
हो भ ने िव वास गन कुनै मनािसब आधार भएमा
३ वषभ दा बढी कै दको सजाय हन स ने अनस
ु ू ची
१ वा २ अ तगतको कसरु मा मा कारण खल
ु ाई
पपु को लागी थनु ामा रा न सिकने भ ने कानूनी
यव थािवपरीत िनवेदकह लाई भ सार ऐन, २०६४
को दफा ५७ को उपदफा (१) ख ड (ग) बमोिजम
३ मिहनादेिख १ वषस म कै द सजाय हने कसरु को
अिभयोगमा िनवेदकह लाई थुनामा राखी मु ा पपु
गन गरी गैरकानूनी थनु ामा रािखएको भ ने न छ सो
यी िनवेदकह लाई तारेखमा रा दा सोही ऐनको दफा
४३ को उपदफा (३) बमोिजम िनजह ले माण लोप
न गनस ने देखी थनु ामा पठाएको देिखयो । भ सार
ऐन, िवशेष ऐन, भई सोअनस
ु ार थनु ामा रा ने स ने
अव था देिखँदा गैरकानूनी थनु ामा रािखएको भ ने
िनवेदन िजिकरलाई वीकार गन अव था नदेिखने ।
िनवेदक स तोषकुमार नेपाली िवदेशबाट
फकदा नेपाल सरकार अथ म ालयको िमित
२०७३।४।१ गतेदेिख लागु हने जारी भएको िनजी
गु टा, िझटी भारीस ब धी सूचनाको १ नं. को ख ड
(घ) मा “सनु को गहना पचास ामस म, चाँदीको
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, काि क - १
गहना पाँच सय ामस म र एक लाख पैयाँ
मू यस मको जवाहराज जिडत सनु का वा चाँदीका
साथमा याएको गहना गु रया” याउन पाउनेमा
सोभ दा ठूलो प रमाणको सामान बरामद भएको
देिखयो । यसरी याउन पाउनेभ दा बढी प रमाणको
सामान याएको र पठाउने यि को पिहचान हन
नसके को कारणसमेत जनाई माण न हने अव था
देिखएको भनी थनु ामा पठाएको कायलाई गैरकानूनी
थुना भ न िम ने नदेिखने ।
भ सार कायालयबाट िमित २०७६।६।८ मा
भएको थनु छे क आदेशउपर मल
ु क
ु कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा ७३ बमोिजम पनु रावेदन सु ने िनकाय
अथात् राज व यायािधकरण, काठमाड मा थनु छे कमा
िच नबु नेले िनवेदन िदन सिकने वैकि पक कानूनी
उपचार हँदाहँदै सो योग नगरी ब दी य ीकरणको
रटमाफत् थनु ामु ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको
देिखयो । यसैगरी अवैध सनु चोरी िनकासी ज तो

िवषयमा अवैध सनु बरामद भई सोही आधारमा
अनस
ु धान सु भई थनु छे क गदा िनवेदकह लाई
थनु ामा राखी मु ाको पपु गन िवषयलाई थनु ामा
नरा नु भनी ह त ेप गन िम ने अव थासमेत
देिखएन । सो िवषयमा साधारण े ािधकारअ तगतको
याियक िनकायबाट िन पण हन स ने नै देिखँदा हाल
उ िवषयको औिच यमा वेश गरी पनु रावेदन सनु ेको
ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत माण बु ने,
माणको मू याङ् कन गन काय उिचत र रटस ब धी
अवधारणाअनक
ु ू ल हने नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
िनवेदकह गैरकानूनी थुनामा रहेको भ न िम ने
नदेिखँदा मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असोज १९ गते रोज १ शभु म् ।
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