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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल, सव च अदालत
मु य रिज ार ी लालबहादुर कुँवर, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी िनमला पौडेल, सव च अदालत
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी ऋिषराम िघिमरे, सिचव, सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, काननू संकाय
सहरिज ार ी ह रराज काक , सव च अदालत
- सद

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

स पादक : ी वु कुमार ढकाल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी च मिण चापागाइँ
शाखा अिधकृ त ी नरेश काक
नायब सु बा ी आचाय
िसिनयर क पोिजटर ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर
टर ी अजनु सवु ेदी
क यटर
ु टर अपरेटर
टर ी म जु खडका
कायालय सहयोगी ी अ यतु दाहाल

भाषािवद् :
िब शाखा
नायब सु बा
संयु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
इजलास नं. ९
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनाराय
लसीनारायण महजन
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर बुकबाइ डर ी र नमाया महजन
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
ी रामच फुयाल
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
ब
कबाइ
डर
ी
धनमाया
मान
धर
ु कबाइ
ी िनलदेव रजाल
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
७
इजलास नं. १०
९
४
इजलास नं. ११
८
१
इजलास नं. १२
२
४
इजलास नं. १४
४
८
एकल इजलास
१
४
४
६
६
१०
ज मा
२४
५४
कूल ज मा ५४ + २४ = ७८

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, चैत – 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

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१–६
धनबहादरु े समेत िव.
धानम ी
तथा
उ षे ण /
मि प रषदक
् ो
१
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
भागवत साद साह िव.
िनषेधा ा
१
रामलखन साहसमेत
ाने कुमार
पा डेसमेत
िव.
मख
परमादेश कायालय
ु , २
मालपोत
कायालय
महो री
उिमलाकुमारी िव ास
अंश चलन
४
िव. दहु ने र था
अिधव ा
अवतार
उ ेषण / यौपाने िव. उ ोग
४
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत
आमोद दाहाल िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
५
मि प रषद्को
कायालयसमेत
इजलास नं. १
६ – १०
लामा टे डी शेपा िव.
उ ेषण / यवु ा तथा खेलकुद
६
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत

८.

९.

१०.

११.

१२.
१३.

१४.

१५.

१६.

i

िलखत दता िदपे साद यादव िव.
६
बदर दता धमनारायण साह
िदपे साद यादव िव.
िनषेधा ा िवतु भ ने रामनारायण ७
यादवसमेत
दगु ा साद जैसी िव. गृह
ब दी
म ालय,
८
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. २
१०
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
१०
रोजगार कसरु िव णबु हादरु काक
इजलास नं. ३
११ – १४
लागु औषध मोह मद अ जल राई
११
( ाउन सगु र) िव. नेपाल सरकार
जबरज ती िदलबहादरु िव.क िव.
११
करणी
नेपाल सरकार
हाडनाता राम भिनने कृ णबहादरु
जबरज ती िव.क. िव. नेपाल १२
करणी
सरकार
ई वरी खनाल िव.
उ ेषण / ि भवु न िव विव ालय
१३
परमादेश पनु रावेदन
आयोग,
क ितपरु समेत
इजलास नं. ४
१४ – २२
तापिसंह बडु ाल िव.
उ ेषण /
ी िज ला िश ा १४
परमादेश
सिमित बैतडीसमेत

१७.

१८.
१९.
२०.

२१.

२२.

२३.

२४.

२५.

अिधव ा
िशव
अयालसमेत
िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा १६
परमादेश
मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबार
िनमलबहादरु साक िव.
कत य यान
१७
नेपाल सरकार
भवानी भ ने भगवती
कत य यान
१८
राना िव. नेपाल सरकार
िभमबहादरु शाहीसमेत
ब दी
िव. िज ला
हरी १९
य ीकरण
कायालय, सख
ु तसमेत
नेपाल सरकार िव.
सवारी यान
िवपे
साह भ ने २०
अङ् ग भङ् ग
िवपे साद नेपाली
इजलास नं. ५
२२ – २५
तो बहादरु काक िव.
उ ेषण / सामा य
शासन
२२
परमादेश म ालय
िसंहदरबारसमेत
उ ेषण / मान काश खड् का िव.
२३
परमादेश देव इबाहाङ
स य धान िव. उदयपरु
िसमे ट उ ोग िलिमटेड
उ ेषण जलजले, उदयपरु हाल २४
स पक
कायालय,
लैनचौरसमेत
जबरज ती प रवितत नाम यामु
करणी
िव. नेपाल सरकार
२५
हाडनाता

२६.
२७.
२८.

२९.

३०.
३१.
३२.

३३.

३४.

३५.
३६.

ii

इजलास नं. ६
२५ – ३०
लागु औषध नेपाल सरकार िव. शेष
२५
(खैरो हेरोइन) इ लाम िमयासमेत
कुमार लामासमेत िव.
डाँका
२६
नेपाल सरकार
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
२८
रोजगार कसरु अजमत अली साह
नेपाल सरकार िव.
वैदेिशक
अमजत अली साह भ ने २९
रोजगार कसरु
अजमत अली साह
इजलास नं. ७
३० – ३६
नेपाल सरकार िव.
ाचार
३०
महे म डल
नेपाल सरकार िव.
ाचार
३२
लालबाबु रायसमेत
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
३३
रोजगार संिजवकुमार साह
सज
ु न माक िव.
परमादेश पवू ा चल िव िव ालय, ३४
िवराटनगरसमेत
हजरतअिल बागवान
अंश
धोबी िव. म तान ३५
धोबीसमेत
इजलास नं. ८
३६ – ४२
जबरज ती नेपाल सरकार िव. काले
३६
करणी
भ ने िहराबहादरु थापा
हातहितयार नेपाल सरकार िव.
३७
खरखजाना काश िम

भ सार
रकम
जबरज ती
३८.
करणी

लाव यकुमार ढकाल
३८
िव. मक
ु ु दकुमार े
नेपाल सरकार िव.
३९
शेरबहादरु काक
अिमतकुमार यादव िव.
ब दी
महानगरीय
हरी ४०
३९.
य ीकरण
प रसर, टेकुसमेत
इजलास नं. ९
४२ – ५३
िशवशंकर राउत अिहर
४०. िनषेधा ा िव. िज ला शासन ४२
कायालय, पसासमेत
िज ला
िवकास
िनषेधा ा / सिमितको कायालय,
४१.
४३
परमादेश िसराहासमेत िव. जावेद
निव इराक
राधारमण चौधरीसमेत
िव. िज ला सक
ु ु बासी
समाधान ४४
४२. उ ेषण सम या
आयोग िज ला सिमित
जनकपरु समेत
दता बदर शेरबहादरु रावलसमेत
४३. हक कायम िव. ई बहादरु रावल
४६
दता
पखाललगायत जादेवी निु नयाइन िव.
संरचनासमेत राजहरण चौधरी
भ काई
४४.
४८
िखचोला
छोडाई
चलनसमेत
३७.

४५.

४६.

४७.

४८.

४९.

५०.

५१.

iii

िव ानकुमार अयाल िव.
िव.पी.
कोइराला
उ ेषण /
मेमो रयल
या सर ५०
परमादेश
अ पताल,
भरतपरु समेत
बबरजंगबहादरु िसंह िव.
धानम ी
तथा
ब दी
मि प रषदको
५१
्
य ीकरण
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
िवजयकुमार लजान िव.
नेपाल
दूरस चार
ािधकरण काठमाड
उ ेषण
५२
िज ला
काठमाड
महानगरपािलका,
कमलादीसमेत
इजलास नं. १०
५३ – ५८
हालैको रामपक
ु ार रौिनयार िव.
बकसप दता िकरणकुमारी
५३
बदर हक रौिनयारसमेत
कायम दता
मोह मद मु ना िव.
ब दी
लिलतपरु
िज ला
५४
य ीकरण अदालत,
लिलतपरु समेत
मोहन माया काक िव.
ब दी
गृह
म ालय, ५५
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
ब दी
ेम परु ी िव. िवशेष
य ीकरण / अदालत,
५६
उ षे ण बबरमहलसमेत

५२.

५३.

५४.

५५.

५६.

५७.

५८.

५९.

रोशनकुमार खड् गीसमेत
िव. काठमाड िज ला
ब दी
५६
य ीकरण अदालत,
बबरमहलसमेत
स यमान लामा िव.
ब दी
उ च अदालत पाटन, ५७
य ीकरण
लिलतपरु समेत
इजलास नं. ११
५८ - ६८
आलम
िगरी
अ सारीसमेत
िव.
िनषेधा ा
५८
िज ला हरी कायालय,
बारा कलैयासमेत
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हािसल गनपछ
ु भ ने िवषय राजनीितक हो । तर
संिवधानको ि वकायता वा संिवधान ितको अपन व
भाव िसजना गन भ ने आधारमा संिवधानले अप रहाय
ठानेको िनवाचन वा यसका लािग बा या मक पमा
िनधारण गरेको कायिविधबाट भने कसैले पिन उ मिु
पाउन नस ने ।
नेपाल सरकारले थानीय िनवाचनको
अप रहायतालाई मनन गरेर नै संिवधानको धारा २९५
को उपधारा (३) बमोिजम गिठत आयोगले िदएको
ितवेदनमा आव यक हेरफे र र प रमाजन गरी सं या
िनधारण गरेको प र े यमा िनवाचन हन बाँक े मा
पनु ः सो अिधकारको योग गन िम दैन भनी संिवधानले
सरकारलाई रोक नलगाएको ि थितमा ततु रट
िनवेदनको औिच य देिखएन । रट िनवेदनह खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल साउन २६ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसमा यसै कृितको ०७३-WO-०९३२,
११७२, ०८४२, परमादेश, िचरि जवी
रजाल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालय िसंहदरबारसमेत भएको मु ाको
आदेश यसै कृ ितको रहेको ।
२
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७१-CI-१५७५, िनषेधा ा, भागवत साद
साह िव. रामलखन साहसमेत
सािबक िक.नं. ४८२, ५०५ का सािबक २
वटा घरह िनवेदकको भएकोमा िवप ीले जबरज ती
भ काइिदने, अि य घटना घटाउने वल स भावना
भएकोले कानूनबमोिजम बाहेक िनवेदकको हकभोगको
उ घरह मा वेश नगनु नगराउन,ु तोडफोड नगन,ु
ममत गन कुनै िकिसमको अवरोध िसजना नगनु भनी
िनषेधा ा जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन गरेकोमा उ

संयु इजलास
१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-१२०५, उ ेषण /
परमादेश, धनबहादुर े समेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
शि पथृ क करण िस ा तबमोिजम रा य
स चालनस ब धी नीितगत िनणय गन अिधकार
कायकारी िनकाय कायपािलकामा नै हने हँदा चिलत
संिवधान र कानूनको प रिधिभ रही कायपािलकाले
जनु सक
ु ै बखत आव यक िनणय गन सिकने कुरामा
उठाउन नसिकने ।
संवैधािनक कानूनी वा याियक िन पणको
मापद डिभ नपन रा य र शासन यव थाका
नीितगत कुराह एवं यायपािलकाभ दा कायपािलका
यव थािपकाका अ य िनकायबाट भावकारी
िकिसमले िन पण हन स ने राजनीितक िववादलाई
राजनीितक को पमा िलनपु न ।
िमित २०७४।३।१४ मा देश नं.१, ५ र ७
का ३३४ थानीय तहमा पिन िनवाचन स प न भई
थानीय तह गठन भइसके को देिखँदा यसरी थानीय
तहको िनवाचन भइसके का उ देशह का स ब धमा
उठाइएको का स ब धमा कानून िनमाण गरेर मा
फे रबदल गन सिकने भएकोले थानीय तहको िनवाचन
स प न भइसके को देशमा कानूनको अभावमा
थानीय तहको सं या थपघट िसमाना फे रबदल गन
निम ने ।
संिवधानको भावकारी काया वयनका
लािग संिवधानको वीकायता बढाउनु र अपन व
भाव िसजना गराउने अहम् दािय व सरकारलगायत
सबै सरोकारवालाह को हो । यसका लािग के क ता
काय म वा रणनीित अि तयार गरी यो उ े य
1
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घरह धेरअ
ै िघ नै भि कसके को छ । िवप ीको घरह
आफै ँ भि कसके कोले भि कसके को घरलाई भ काउने
नै आउँदैन भनी िवप ीह ले संयु िलिखत
जवाफ पेस गरे तापिन िनवेदकको सो सािबकदेिखको
घर भि कसके को भ ने व तिु न माण पेस हन
सके को छै न । उि लिखत सा.दे.नं. २४०४ को अब डा
ज गा ब डा मु ामा िमित २०५५।८।२२ मा भएको
नापन सामा न.नं. २ र ३ मा भएको (ग) र (झ) मा
घरह िनवेदक रामलखनको भोग रहेको भ ने देिखएको
र स री िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।१२
फै सलाबाट समेत घरको अि त व देिखइ रहेको तथा
िलिखत जवाफ िफराउँदाको िमितमा घर भि कसके को
भ ने पु ् याइँको आधार िवप ीले निदएको अव थामा
घर यथावत् कायम छ भ ने िनवेदन िजिकरलाइ
अ यथा मा न सिकने नदेिखने ।
िनवेदकसमेतका अंिशयाराका िबचमा
गाउँ लकको ज गा अब डा ज गा रहेकोमा ब डा
नहँदै ज गामा यी िनवेदकले घर बनाइ आ नो भ ने
हैिसयतमा िनर तर पमा भोग ग ररहेको र यसउपर
हकािधकार रहेका अ य अंिशयारले अ यथा नगरेको
वा सो गाउँ लकको सो अब डाको ज गामा अ य
अंिशयारले पिन आफूले घर बनाइ आ-आ नै त रकाले
भोग गरेकोमा यसरी आफू आफूले बनाएका घरह
आपसी सहमितले ब डा हन नसके पिछ आ-आफूले
गरेको य तो भोगलाइ अ य अंिशयारसमेतले थाहा
पाएर पिन य तो भोगलाई मौन स मित दान गदछ
भने यसबाट भोगकताको भोगािधकार िसजना हन
स ने देिखने ।
यसरी लामो समयदेिख घर बनाई भोगचलन
गरी आएकोमा पिछ अदालतबाट फै सला हँदा ज गास म
अंिशयारािबच भाग ला ने ठहरेको वा कुनै अंिशयाराको
भागम ये यी िवप ीले ख रद गरी वािम व ा गरे
पिन िनवेदकको सािबकदेिखको भोगचलनमा रहेको
सो घरह यथावत् कायम रहेस म िवप ीले भ काउन

पाउने कानूनी आधार नदेिखने ।
तसथ, िनवेदन दाबीका ज गामा भएका घरह
अदालतको फै सलाबाट िनवेदकको भोग देिखएको र
िवप ीह ले घरह आफै ँ भि कसके को भ ने िलिखत
जवाफ भए पिन घरह को अि त व रहेको देिखएको र
िनवेदकको उ घरह मा िनजको यथावत् हक भोगमा
रहेको देिखएबाट िनवेदन मागबमोिजम सो घरह मा
कुनै िकिसमले भोगमा अवरोध िसजना नगनु भनी
िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
ठहराएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७१।८।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् ।
३
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७२-CI-०१४१, परमादेश, ाने कुमार
पा डेसमेत िव. कायालय मुख, मालपोत कायालय
महो री
िनवेदन दाबीको िक.नं. ३ को ज गा
२०२५।१०।१३ मा नापन सा भएको देिखएको
छ । नापीको िफ डबक
ु हेदा उि लिखत िक.नं. ३
को ज गामा रहेको पोखरीलाई ऐलानी भ ने उ लेख
भइरहेको देिखयो । ज गा नापजाँच ऐन, २०१९ को
दफा २ को (ङ) मा "सरकारी ज गा" को प रभाषा गरी
"पोखरी, ऐलानी" लाई सरकारी ज गाको प रभाषािभ
समेटेको र ऐ. को दफा २(च) मा सावजिनक ज गाको
प रभाषा गरी कुनै यि ले मा नभई सावजिनक
पमा उपयोग गन पाउने परापूवदेिख चलनमा रहेको
पोखरीलाई पिन सावजिनक ज गाको प रभाषािभ
समेटेको पाइयो । िनवेदन दाबीबमोिजम िववािदत
पोखरी यी िनवेदककै भोगचलन िथयो भनी पिु
हनको लािग भोगका अित र िनजले दता े ता
वा कुन बेहोराबाट िनजले भोग गरेको हो भनी दाबी
2
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िलने िनवेदनले नै सािबक दता ितरो वा भोगको
कानूनी आधार पिु गन स नपु नमा २०२५ सालको
नापीसमेतबाट उ पोखरी सावजिनक िकिसमको
ऐलानी देिखइ उि लिखत ऐनको प रभाषासमेतबाट
सरकारी देिखइरहेकोमा सो ज गा सरकारी नभई
िनजी पोखरी भए ज गाको सािबक दता ितरोसमेतको
आधारमा दता कायम गन स नपु न हने ।
नापी हँदादेिख नै सावजिनक ऐलानी
देिखएको वा झ डै ४५।४६ वषदेिख सावजिनक
योग र उपयोगमा आएको पोखरी मा नपु न अव था
देिखएकोले ऐलानी ज गा वा पोखरी सावजिनक
स पि हने कानूनी यव था र सावजिनक उपभोगको
अनमु ानलाइ ख डन गन िनवेदनले सािबक दता े ता
ितरो भोगसमेतको आधारमा दाबी िलन र भोग वािम व
कायम गन िनवेदकले य न गरेको आधारह समेत
पेस गन स नपु न ह छ । सािबक दता े ता ितरोको
आधार नै पेस नगरेको र िनर तर भोगको पु ् याइँसमेत
गन नसके को अव थामा थम ि मा नै िववािदत ज गा
िनवेदकको िनिववाद भोग वािम व रहेको नदेिखने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा ज गा
नापजाँच ऐन, २०१९ बमोिजम नापन सा भएको कुनै
ज गा दता गनस म छुट भएकोमा उ ज गाको सािबक
दता, ितरो र भोगसमेतको आव यक छानिबन गरी
तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा रसमा तोिकएको
ि या अपनाई मालपोत कायालयले य तो ज गा
दता गन स ने छ भ ने कानूनी यव था रहेको देिखँदा
सािबक दता ितरो र भोगसमेतको आधारमा छुट ज गा
दता हने उि लिखत कानूनी यव थाको ावधानबाट
देिखएकोले ततु मु ाको दाबीको ज गा िफ डबक
ु बाट
ऐलानी ज गा देिखएको र सािबक ोत पिु हने दता
ितरोको माण वादीले मु ाको िमिसलमा समेत सामेल
गन नसके को के वल सािबक भोगमा आधा रत भई
गरेको िसफा रस, भोगमा आधा रत भई जारी भएका
िनषेधा ाको आदेश, भोगको आधार देखाई पेस गरेको

तायदाती, भोग िवषयमा िखचोलास ब धी मु ाका
कागजातलाई स म मु ाको पनु रावेदनसमेतमा उ लेख
गरेको देिखएको हने ।
सावजिनक
पदािधकारीले
आ नो
कानूनबमोिजम तोिकएको कत य पूरा नगरेमा परमादेश
जारी हन स छ । िवप ीले छुट ज गा दता गन िढलाइ
गरेकोले िछटो िनणय गनु भनी परमादेशको आदेश
माग गरी अदालत वेश गरेकोले िनणय गन िढलाइ
गरेकोलाइस म आधार बनाएको भए पिन िनणय गन
बाँक नै रहेकोले कारबाहीयु अव थामा नै रहेको
य तो िवषयलाइ तोिकएको सावजिनक कत य पूरा
गन इ कार गरेको भ न िम नेसमेत देिखएन । िवप ीले
सावजिनक कत य पूरा गन इ कार रहेको पु ् याइँ
नभएको र सािबक दता े ता एवं भोग ितरोको
आधारसमेत पेस गन नसके को अव थामा के वल
िनवेदन दाबीबाट िववािदत पोखरीमा आ नो लामो
समयदेिख भोग रहेको भ ने आधारमा दाबीको ज गामा
िनवेदकको िनिववाद हक रहेको मा न सिकने अव था
नदेिखएको तथा कानूनले तोके को कत य िवप ी
कायालयबाट यथासमयमा नै पूरा हने नै देिखएकोले
हालको अव थामा िनवेदन दाबीबमोिजम आदेश जारी
हने अव था नदेिखने ।
तसथ, िफ डबक
ु समेतबाट ज गा ऐलानी
भ ने देिखएको र सािबकदेिख यि िवशेषको
वािम वको सािबक दता ितरो रहेको माण पेस गरी
िनिववाद वािम व / हकािधकारको पु ् याइँ िनवेदकले
पेस गन नसके को अव थामा ऐलानी जिनएको
पोखरीको ज गालाई छुट ज गाको ि याबाट दता
माग गरेको िवषयले ततु िनवेदनको औिच य पिु
नभएको र कारबाहीयु रहेको छुट ज गा दता ज तो
माण बझ
ु ी िनणय गनपन
ु िवषयमा िनणय गन के ही
िढलाइ भएको कारणसमेतका आधारमा िनवेदकको
िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु
अव थाको िव मानता नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज
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हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०७१।९।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : हकबहादरु े ी
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल आि न २९ गते रोज १ शभु म् ।
४
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CI-०४३७, अंश चलन,
उिमलाकुमारी िव ास िव. दुहने र था
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सलाउपर
सािबक याय शासन ऐन, २०४८ 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
िमलेको देिखँदा के ही प रवतन ग ररहनपु न अव था
देिखन आएन । पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०७२।२।२६ को फै सला सदर हने ।
१. एकासगोलका अंिशयार प रवारिभ का
यि ले सोही अंिशयारिभ का यि लाई
ग रिदएको बकसप ारा ा स पि लाई
िनजी आजन मा न निम ने ।
२. धमपु भई गएकोले धमपु रा नेतफबाट
अंश पाउने कानूनी यव था रहेको स दभमा
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट 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 काितक २२ गते रोज ४ शभु म् ।
५
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७३-WO-०६१४, उ ेषण
/ परमादेश, अिधव ा अवतार यौपाने िव. उ ोग
म ालय, िसंहदरबारसमेत
िवप ी क पनी रिज ारबाट जारी भएको

क पनी िनदिशका, २०७२ को दफा ६ बदर हने
हो, होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा क पनी
ऐन, २०६३ अनस
ु ार दता हने क पनी मनु ाफाको
उ े यले सं थापना हने कुरामा िववाद छै न । यसरी
मनु ाफाको उ े यले सं थापना हने क पनीको सेयर
िलन एवं सं थापकसमेत हन ाकृितक यि ,
कानूनी अि त व भएका क पनी, सावजिनक सं था
र िनगम ज ता सङ् गिठत सं थाले पाउने, सं था
दता ऐन, २०३४, साझेदारी वा ाइभेट वा सहकारी
ऐन, २०४८ अ तगत दता भएका सङ् घ, सं था,
फमले क पनी सं थापना गरी सं थापक हन नपाउने
यव था गरेको कुरा िवप ी क पनी रिज ारले िमित
२०७२।८।६ मा जारी गरेको क पनी िनदिशका,
२०७२ को दफा ६ को अ ययनबाट देिख छ । उ
िनदिशकाको दफा ६ को यव थाले िनवेदकको हकमा
कसरी असर परेको भ ने कुरा रट िनवेदनमा के ही
उ लेख हन सके को देिखँदैन । यसैगरी िनदिशकाले
ाइभेट र साझेदारी फममा संल न यि लाई क पनी
ऐनअ तगत दता भएका क पनीको सं थापक हन र
सेयर िलन नपाउने यव थालाई िनवेदकले वीकार
गरेको देिख छ । िवप ी क पनी रिज ारले जारी
गरेको उ िनदिशकाले सं था दता ऐन, २०३४ र
सहकारी ऐन, २०४८ अ तगत दता भएका क पनीको
सेयर िलन र सं थापक हन रोक लगाएको अव थामा
िनदिशकाको यव थाले असर पु ने सं था दता ऐन,
२०३४ र सहकारी ऐन, २०४८ अ तगत दता भएका
सङ् घ सं थाले क पनी िनदिशका बदर माग गरेको
देिखँदनै । न त िनवेदकको सं था दता ऐन, २०३४ र
सहकारी ऐन, २०४८ अनस
ु ार दता भएको कुनै सङ् घ
सं थामा आब तासँग स ब ता नै देिखने ।
यसमा पिन िनवेदकले कानून यवसायीको
हैिसयतले सावजिनक सरोकार कृ ितको िववाद भनी
रट िनवेदन िदएको देिख छ । तर िनवेदकले यस
अदालतबाट ने.का.प. २०४८, चै , िनणय नं. ४४३०
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र ने.का.प. २०६७, माघ, िनणय नं. ८४८४ मा
ितपािदत िस ा तअनस
ु ार िववािदत िवषयमा साथक
स ब ध र ताि वक सरोकार रहेको कुरा देखाउन
सके को देिखँदनै । यसरी िनवेदकले िववािदत िवषयमा
साथक स ब ध र ताि वक सरोकार रहेको कुरा पिु
गन सके को नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै १९ गते रोज २ शभु म् ।
६
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७३-WO-०९१७, परमादेश,
आमोद दाहाल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
उि लिखत रैथाने जातका पशपु ं ीले हा ो
सामािजक र आिथक जीवनमा यगु ौदेिख पु याउँदै
आएको योगदानलाई अ यथा भ न सिकने अव था
छै न । हा ो सामािजक र आिथक जीवनमा योगदान
पु याउने पशपु ं ीको अि त व लोप हँदै लोपो मख
ु
अव थामा पु नु प कै पिन रा ो होइन । हा ो जीवनमा
सामािजक र आिथक योगदान पु याउने पशपु ं ीको
अि त व लोप नहोस् भ नका लािग िनवेदकले
सावजिनक सरोकारको िववाद भनी ततु िववादको
उठान गरेको देिख छ । टकहोम घोषणाप , १९७२ ले
वतमान तथा भावी पु ताका लािग पयावरण संर ण गनु
र सावधानीपूवक यव थापन गनु मािनसको कत यिभ
पारेको देिख छ । Convention concerning the
protection of the world cultural and natural
Heritage, 1972 ले अ तरवंशीय सम यायको
िस ा तलाई अङ् गीकार गद भावी पु ताका लािग
पिन ाकृितक र साँ कृितक स पदाह को संर ण
गन दािय व रा यको हने यव था गरेको छ ।
UNEP Biodiversity Convention, 1972 ले
जैिवक िविवधता ितको सचेतता वीकार गद यसको
पयावरणीय, जैिवक सामािजक, आिथक, शैि क,

साँ कृितक र मनोर जना मक मू य आ मसात्
गरी िबनाभेदभाव येक जीवको आ मास मान र
ित ाको संर ण हनपु न उदघोष
् गरेको अव थाले
िनवेदकले िविभ न ७ बदुँ ामा उठाएको िवषयव तु
सा दिभक देिखने ।
तर, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको िलिखत जवाफबाट नेपाल सरकार
ाकृ ितक र साँ कृ ितक िविवधता संर ण गन
ितब रही जनावरह को संर णको िनिम सदैव
य नशील रही कानून िनमाण गन र सं थागत संरचना
िनमाण गन लािग परेको देिख छ । िवप ी पशपु ं ी
िवकास म ालयको िलिखत जवाफबाट िवप ी
नेपाल सरकारको आ.व. २०७३।०७४ को नीित
तथा काय ममा पशु सङ् कलन के
थापना गन
भनी याएको काय मअनस
ु ार पशु क याण काय म,
िविभ न २५ थानीय जाितका आनवु ांिशक ोत
संर ण व न तथा उपयोग काय मह स चालन
भई पशपु ं ीको गणना गन एवं पशु क याण कायिविध
िनमाण गन काय हँदै आएको भ ने देिख छ ।
उपयु बमोिजम िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
िनवेदकको के ही माग पूरा भएको र के ही माग पूरा
हँदै गरेको देिखयो । यसरी िनवेदकको के ही माग पूरा
भएको र के ही माग पूरा हँदै गरेको अव थामा िनवेदन
मागबमोिजमको कानून िनमाण गनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
उपयु बमोिजम रट िनवेदन खारेज हने
ठहर भए पिन ततु रट िनवेदनमा उठान भएको
िवषयव तक
ु ो अ ययनबाट रैथाने जातका पशपु ं ीको
संर णका लािग हाल भइरहेको नीित, काय म र कानूनी
यव था पया भए नभएको स ब धमा अ ययन गरी
िवप ी नेपाल सरकारमा ितवेदन पेस गन तीनजना
िवशेष ह सि मिलत अ ययन सिमितको गठन गनु
भनी िवप ीह को नाममा िनदशना मक आदेश जारी
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हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै १९ गते रोज २ शभु म् ।

िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : सभु ाषच दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक २० गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१९७५, िलखत दता
बदर दता, िदपे साद यादव िव. धमनारायण साह
ततु मु ामा िललामी िववरणमा िक.नं. २९
को ज गामा उ लेख भएको तर घर उ लेख नभएको
भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको भए पिन स री िज ला
अदालतबाट िमित २०५७।३।२० मा भएको िललामी
मचु ु कालाई हेदा उ मचु ल
ु क
ु ाको दो ो पानामा ‘डाक
िललाममा चढेको ज गा र सोमा भएको घरसमेत भनी
प चकृते मू याङ् कनबमोिजम’ भ ने उ लेख भएबाट
पनु रावेदकह ले िजिकर िलएज तो डाक िललाम
हँदा िक.नं. २९ को ज गा मा िललाम भएको तर घर
िललाम नभएको भ ने िजिकर थािपत हन नआउने ।
पनु रावेदन प मा िलइएको उपयु
िजिकरलाई मा ने हो भने डाक िललाम भई गएको
ज गाको वािम व एकजनामा र उ ज गामा रहेको
फुसको घरको वािम व ज गा िललाम भएको बा
वषपिछ पिन अक जनामा ह ता तरण हने भ ने
देिख छ । यसरी डाक िललाम भई गएको ज गा र
फुसको घरको वािम व अलग-अलग यि मा हने
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन
नस ने ।
यथ वादी र ितवादी जसोदादेवीका
पित सोिभलाल यादविबच परेको लेनदेन िबगो मु ामा
यसै िक.नं. २९ को ज गा स री िज ला अदालतबाट
डाक िललाम भई धमनारायण साहका नाममा दा.खा.
पज
ु समेत बिनसके को पाइयो । यथ ले उ ज गा
दता गराउन नसके को भनी पनु रावेदकले िजिकर
िलएको भए पिन मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको २क नं.

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७४-WO-०१३४, उ ेषण
/ परमादेश, लामा टे डी शेपा िव. युवा तथा खेलकुद
म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक लामा टे डी शेपालाई नेपाल सरकार
मि प रषदक
् ो िमित २०७१।२।२९ को िनणयबाट
िमित २०७१।३।१० देिख राि य खेलकुद प रषदको
्
सद यमा र यवु ा तथा खेलकुद म ी एवं राि य
खेलकुद प रषद्का अ य ारा खेलकुद िवकास
ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम
िमित २०७१।३।१५ गतेदेिख लागु हने गरी राि य
खेलकुद प रषदको
् उपा य पदमा िनयु ग रएको
कुरामा िववाद देिखएन । िनज खेलकुद िवकास ऐन,
२०४८ बमोिजम राि य खेलकुद प रषदको
् उपा य
पदमा ४ वषका लािग िनयु भएको देिख छ ।
िनवेदकउपर चलेको भ सारस ब धी मु ामा अि तम
िकनारा नभएस म िमित २०७४।५।६ को म ी तरीय
िनणयबाट िनजलाई िज मेवारीबाट अलग ग रएको
भिनएकोमा यस अदालतबाट जारी भएको अ त रम
आदेशको प रणाम व प िनज पदमा कायम (बहाल)
रहेको देिखने ।
यसरी उपयु अनस
ु ार िनवेदकको ४ वष
कायकाल अिहले समा भइसके को देिखयो । िनजलाई
कुनै आरोप लगाई कारबाही वा सजाय गरेको अव था
पिन देिखँदैन । तसथ, अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम
कुनै आदेश जारी गनपन
योजन नै नरहेकोले थप
ु
या या वा िववेचना ग ररहन परेन । ततु रट
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मा “आ नो हक हन आई दािखल खारेज गनुपन भएको
र दतावाला मरी हकवालाको नाममा सानमा समेत
पतीस िदनिभ दािखल दता नगराई याद गुजारी
बसेकोमा पिछ दािखल दता गराउन दरखा त िदएमा
जितसुकै अविध यतीत भए पिन दस पैयाँ द तुर
िलई नामसारी दािखल खा रज ग रिदनुपछ ।” भ ने
उ लेख भएको देिखएबाट वादीले आफूले ा गरेको
अदालतको दािखल खारेज पज
ु बमोिजमको ज गा
जिहलेसक
ु ै पिन दता गराउन पाउने अव था रहेबाट
दािखल खारेजसमेत नगरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर
कानूनस मत देिखन नआउने ।
उपयु कानूनी यव थासमेतका आधारमा
स री िज ला बे ही चपेना गा.िव.स. वडा नं.९ (ग)
सािबक िक ा नं. २९ को ०-१-० ज गामा रहेको
फुसको घर मा आपसमा राजीनामा गरी ितवादीह
जसोदादेवी यादव र िदपे साद यादविबच मालपोत
कायालय स रीबाट र.नं. ३२६१ िमित २०६९।५।१८
मा िलनिु दनु गरेको िलखत हक वािम व नै नरहेका
यि ह ले दूिषत तवरले पा रत गरेको कुरामा िववाद
नरहने ।
अत: िववेिचत उपयु त य एवं माणसमेतका
आधारमा मालपोत कायालय स रीबाट र.नं.
३२६१, िमित २०६९।५।१८ मा ितवादीह िबच
पा रत िलखत बदर भई वादीका नाममा हक कायम
रहने गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७२।४।२४ मा भएको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाषच दाहाल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक ११ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१९७७, िनषेधा ा,
िदपे साद यादव िव. िवतु भ ने रामनारायण
यादवसमेत

उपयु बमोिजमको तक एवं िजिकर रहेको
ततु पनु रावेदनमा उठाइएको िवषयको मूल िववाद नै
स री िज ला बे ही चपेना गा.िव.स. वडा नं. ९(ग) को
िक.नं. २९, े फल ०-१-० को ज गामा रहेका घरको
वािम वसँग जोिडन आएको देिखयो । उ िक ा नं.
२९ को ज गामा रहेका घरह मा जसोदादेवी यादव
िदने र िदपे साद यादव िलने भई मालपोत कायालय
स रीको र.नं. ३२६१, िमित २०६९।५।१८ माफत
पा रत िलखतको कानूनी हैिसयतका स ब धमा यसै
लगाउको ०७२-CI-१९७५ को िलखत बदर मु ामा
आजै यसै इजलासबाट उ िलखत बदर भई वादी
धमनारायण साहका नाममा कायम हने ठह याई
फै सला भइसके कोले सोही िक ा नं. २९ मा बनेका
घरका स ब धमा िनषेधा ाको आदेश जारी गरी पाउने
हक यी िनवेदकलाई भएको देिखन नआउने ।
िनषेधा ाको आदेश कसैको िनिववाद हक
कुि ठत हने अव थामा मा जारी हने कृ ितको
आदेश हो । ततु िनवेदनमा िनवेदकले र.नं. ३२६१
िमित २०६९।५।१८ बाट ा गरेका िक.नं. २९ मा
रहेका फुसका घरका स ब धमा िजिकर िलएकोमा
िक.नं.२९ को ज गा िवप ी धमनारायण साहले िज ला
अदालतको िमित २०५७।३।२० को डाक िललामबाट
ा गरेको देिख छ । िनवेदकले दाबी िलएको िक ा
नं. २९ उपर यी िनवेदकको िनिववाद हक नरहेको
भ ने कुरा यसबाट पिु ह छ । यसैअनु प लगाउको
मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला सदर
हने ठह याई आजै यसै इजलासबाट फै सलासमेत
भइसके को छ । य तो अव थामा ततु िनवेदनउपर
िनषेधा ा आदेश जारी हने अव था नरहने ।
अत: उपयु त य एवं माणसमेतका
आधारमा दाबीको र.नं. ३२६१, िमित २०६९।५।१८
को िलखतबाट पा रत िक.नं. २९ को ज गामा
िनवेदकको िनिववाद हक पु न स ने अव था नरहेकोले
िनषेधा ाको आदेश जारी गन निम ने भनी पनु रावेदन
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अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।४।२४ मा
भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाषच दाहाल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक ११ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.
ी ड बरबहादरु शाही, ०७५-WH-००४५,
ब दी य ीकरण, दुगा साद जैसी िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदनको त यलाई हेदा ने.क.पा. का
के ीय सद य च बहादरु खड् का गहृ िज ला
स यानबाट काठमाड आउने ममा धािदङको
नौिबसे भ ने थानमा आइपगु ेपिछ िमित २०७५।५।५
गते िवप ी धान कायालयबाट खटी आएका
हरीह ले प ाउ गरी ऐजन ६ गते िवप ी महानगरीय
हरी प रसर, टेकु पु याई आँखामा कालोप ी बाँधी,
शारी रक यातनासमेत िदएको भ ने िनवेदन दाबी
रहेको देिखयो । िनज िव परेको िव फोटनस ब धी
कसरु मा मु ा चलाउन ऐजन ७ गते िज ला हरी
कायालय प देही पु याई िहरासतमा रािखएको
भ नेसमेत दाबी रहेकोमा िज ला अदालत प देहीको
िमित २०७५।६।४ गतेको आदेशले िनजिव
धरौटी माग गरेको देिखएबाट उ दाबी समिथत हन
आयो । अदालतको उ आदेशबमोिजमको धरौटी
िमित २०७५।६।१० गते ज मा गरी िनज ता रखमा
छुटी जाने अव था भएकोमा िनज िव
.ना.िन.
िवरे महतको ितवेदनले इलाका हरी कायालय,
पालङ
ु मा िमित २०७५।५।१० मा मु ा दता भइसके को
र यी ितवादी खोजतलासकै ममा रहेको अव थामा
अजमिु न अ सारीले पिन आ नो सोही On Test
गाडी जलाई व त पारेको भनी इ. .का.मा नै आगो
लगाई सङ् गिठत अपराध गरेको भ ने मु ामा िकटानी
जाहेरी िदएका िथए, ियनै आधारमा हरी ारा

च बहादरु खड् काको खोजतलास भइरहेको
अव थामा िनजलाई िज ला कारागार कायालय
प देही हँदै इ. .का. पालङ
ु मा उपि थत गराइएको
र थान अभाव तथा िज ला अदालतमा पेस गन
सगु मतासमेतको ि कोणले िनजलाई िज ला हरी
कायालय, मकवानपरु मा रािखएको हो भ ने देिखने ।
आगो लगाई सङ् गिठत अपराध गरेको
मु ामा िमित २०७५।६।१० गते इलाका हरी
कायालय बटु वलले प ाउ गरी इलाका हरी
कायालय मकवानपरु मा दािखला गराएको हो भ ने
हरी धान कायालय, न सालको िलिखत जवाफ
र िमित २०७५।५।६ गते महानगरीय हरी प रसर,
काठमाड सँगको सम वयमा च ािगरी नगरपािलका,
काठमाड बाट प ाउ गरी बटु वल याइएको हो
भ ने िज ला हरी कायालय, प देहीको िलिखत
जवाफका िबचमा तालमेल रहेको नदेिखने ।
नेपालको संिवधानको धारा २० मा
यायस ब धी हकको यव था ग रएको छ । यसै
धाराको उपधारा (३) ले प ाउ परेको यि लाई
बाटोको यादबाहेक चौिबस घ टािभ मु ा हेन
अिधकारीसम पेस गरी य तो अिधकारीबाट आदेश
भएमा बाहेक प ाउ भएको यि लाई थनु ामा रािखने
छै न भ ने यव था गरेको छ । संिवधान द उपयु
यव था यी िनवेदकको हकमा लागु भए नभएकोतफ
िवचार गदा िनवेदकले आफूलाई िमित २०७५।५।५
गतेदेिख नै गैरकानूनी पमा थनु ामा रािखएको भनी
िजिकर िलए पिन िव फोटनस ब धी कसरु मा त काल
प देही िज ला अदालतमा उपि थत गराइएको
र उ अदालतबाट िमित २०७५।६।४ गते भएको
थनु छे क आदेशबाट िनज धरौटीमा छुट्ने आदेश
भइसके को देिखने ।
य िप उ आदेशबाट धरौटीमा छुटेका
िनवेदकलाई आगो लगाई सङ् गिठत अपराध गरेको
कसरु मा िज ला हरी कायालय, मकवानपरु उपि थत
8

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, चैत - १
गराउने ममा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ लागु भइसके को अव थामा अदालतबाट
प ाउ गन अनमु ित निलई, ज री प ाउ पज
ु िदनपु न
अव थाको गलत योग गद, आफूखस
ु ी प ाउ गरी
िज ला हरी कायालय, मकवानपरु मा याइएको
भ ने कुरा यस कायालयमा िज ला अदालतको
आदेशले जारी भएको प ाउ पुज बुझाइएको भनी
िज. .का. मकवानपरु को िलिखत जवाफमा उ लेख
भएबाट पिु ह छ । संिवधानले कुनै पिन यि लाई
मु ा हेन अिधकारीसम पेस गरी िनजबाट अनमु ित
निलई थनु ामा रािखने छै न भ ने कुराको याभूित
गरेको छ । यसरी अनमु ित िदँदा के -कुन योजनका
लािग थुनामा रा नपु न हो सोको आधार र कारण
खोली अनमु ित िदने वा याद थप ग रिदनपु छ भ ने
कुरा चिलत कानूनले िनिद गरेको छ । य िप यी
ब दीको हकमा मकवानपु र िज ला अदालतबाट िमित
२०७५।६।११ लगायत पटकपटक िदइएका याद थप
अनमु ितमा थनु ामा राखी अनस
ु धान गनपन
ु आधार
र कारण प ग रएको छै न । येक पटक ग रएको
याद थप अनमु ितमा ितवादीलाई िहरासतमा राखी
रा न मनािसब देिखएको भ ने बेहोरा मा उ लेख
ग रएको छ । यसरी थनु ामा रा नपु न प आधार र
कारण नखोली फौजदारी कायिविध संिहताको समेत
उ लङ् घन गरी पटकपटक याद थप गद यि लाई
िहरासतमा रा ने कायले संिवधान द मौिलक
हकमा ग भीर आघात पगु ेकै देिखने ।
यसैगरी संिवधानको धारा २० कै उपधारा
(१) मा रहेको कुनै पिन यि लाई प ाउ भएको
कारणसिहतको सूचना निदई थुनामा रािखने छै न भ ने
यव थाको तथा उपधारा (२) मा प ाउमा परेका
यि लाई प ाउमा परेको समयदेिख नै आफूले रोजेको
कानून यवसायीसँग स लाह िलन पाउने तथा कानून
यवसायी ारा पपु गन हक हने छ भ ने यव थाको

पिन उिचत पालना भएको भ ने देिखएको छै न । िनवेदक
ब दीलाई के -कुन िमितबाट प ाउ ग रएको हो भ ने
कुरामा नै िवप ीह को िलिखत जवाफ पर परमा
बािझएको छ । अदालतको अनमु ितबाट जारी ग रने
प ाउ पज
ु िदइएको भनी िमिसल संल न रहेको
कागजातमा अनस
ु धान अिधकारीले ह ता र गरेको
देिखए पिन िनजले ह ता र गदा पूरा िमित उ लेख
नगरी, गते नै नलेखी, खाली राखी, प ाउ पज
ु जारी
ग रएको छ । यसबाट पिहले नै तयारी ग रएको पज
ु मा
औपचा रकता मा पूरा ग रएको भ ने शंकामा बल
पगु ेको छ । यही ि या ब दीलाई िदइएको थनु वु ा
पज
ु मा पिन दोहो रएको देिखने ।
िनवेदक िव िविभ न हरी कायालयमा
दता भएका फौजदारी मु ामा अनस
ु धान गन प ाउ
ग रएको भिनए पिन य ता कसरु मा िनज संल न
रहेको भ ने िव वसनीय आधार िवप ीह ले देखाउन
सके को अव था छै न । य तो अव थामा िनवेदकलाई
पटकपटक प ाउ गद िविभ न हरी कायालय
पु याउँदै थनु ामा रा ने ग रएको देिख छ । िवप ीह का
तफबाट ग रएको य तो कायलाई संिवधानस मत
मा न नसिकने ।
अत: उपयु त य एवं माणसमेतका
आधारमा िनवेदक असल भ ने च बहादरु खड् कालाई
आगो लगाई सङ् गिठत अपराध गरेको कसरु मा इलाका
हरी कायालय पालङ
ु , मकवानपरु मा परेको हरी
ितवेदन तथा िकटानी जाहेरीसमेतका आधारमा
भनी इलाका हरी कायालय बटु वल, प देहीबाट
मकवानपरु याउने तथा अनस
ु धानको ममा
िहरासतमा रा ने ममा समेत नेपालको संिवधान
तथा यसले सिु नि चत गरेका मौिलक हक एवं चिलत
कायिविध कानूनले िनिद गरेका अिनवाय कायिविधको
समेत पालना नगरी िनवेदकलाई पटकपटक प ाउ
गरी थनु ामा रा ने कायलाई कानूनस मत मा न िम ने
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नदेिखँदा ततु ब दी य ीकरणको रट िनवेदन
जारी हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाषच दाहाल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक ९ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०७१-CR-०२३५, वैदेिशक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. िव णुबहादुर काक
जाहेरवाला ऋिष साद िसंखडासमेतको
जाहेरीको हकमा अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादी
िव णबु हादरु काक लाई आरोिपत कसरु मा सजाय
भएकोमा सोउपर ितवादीको पनु रावेदन परेको
नदेिखँदा सो स दभमा के ही बोिलरहनु परेन । वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदनको स दभमा िवचार
गदा, जाहेरवालाह जानक साद पि डत र परमे र
चौधरीले आ नो छोरा इ रकुमार चौधरीलाई वैदेिशक
रोजगारीमा यानडा पठाउनको लािग ितवादीले
जनही .२५,०००।– िलई वैदेिशक रोजगारीमा
पिन नपठाएको र िलएको रकम िफता पिन नगरेकोले
वैदेिशक रोजगारी ठगी गरेको भनी िकटानी जाहेरी
िदएको देिखने ।
जाहेरीसाथ
Promising
Career
Education Consultancy Pvt.Ltd. को रिसदमाफत
.२५,०००।– ित यि बझ
ु ाएको कागज पेस गरेका
छन् । ितवादी िव णबु हादरु काक ले अनस
ु धानको
ममा एवं यायािधकरणमा बयान गदा आफूले
जानक साद पि डत र परमे वर चौधरीसमेतका
जाहेरवालाह लाई िचि दन र िनजह सँग उि लिखत
रकम िलएको पिन होइन भनी इ कार गरेका
छन् । जाहेरवालाह ले पेस गरेको उ रिसदमा िनज
ितवादीले सो रकम िलएको हो भ ने िनजको कुनै सही

वा द तखत रहेको देिखँदैन । जनु क स टे सीमा सो
रकम बझ
ु ाएको देिख छ सो क स टे सी ितवादीको
हो वा िनज सो क स टे सीसँग स बि धत यि हो
भ ने कुराको कुनै माण वादी नेपाल सरकारले पेस गन
सके को पिन छै न । जाहेरवालाह ले आ नो िकटानी
जाहेरीलाई समथन हने गरी राज व यायािधकरणमा
बकप गरी िदएको देिखए पिन िनजह ले जाहेरीसाथ
पेस गरेको . २५,०००।– बझ
ु ाएको रिसदबाट सो
रकम यी ितवादीलाई बझ
ु ाएको नदेिखने ।
जाहेरवालाह
जानक साद पि डत
र परमे र चौधरीले िदएको िकटानी जाहेरीलाई
समथन गरी बकप समेत गरे पिन िनज ितवादीलाई
रकम बझ
ु ाएको कुनै िलिखत कागज माण पेस गन
नसके को अव थामा िनजह को मौिखक भनाइकै
आधारमा यी ितवादी िव णबु हादरु काक ले वैदिे शक
रोजगारीमा पठाउनको लािग िनजह सँग ित यि
.२५,०००।– िलएको मा न निम ने हँदा जाहेरवाला
जानक साद पि डत र परमे र चौधरीको जाहेरीको
हकमा पिन अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय नगरेको
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला उ टी
हनपु दछ भनी वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर तथा िव ान् उप यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणबाट जाहेरवालाह जानक साद पि डत
र परमे र चौधरीको छोरा ई रकुमार चौधरीलाई
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने कायका लािग ितवादी
िव णबु हादरु काक ले रकम िलएको भ ने अिभयोग दाबी
मािणत हन सके को नदेिखँदा िनजह को जाहेरीको
हकमा वादी दाबी पु न नस ने ठह याई वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०६९।१२।१८ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभु म् ।
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अनस
ु धान अिधकारीले ितवादीलाई फसाउने
उ े यले ितवादीको साथबाट लागु औषध बरामद
गराइएको भ नेस मको त ययु आधार िमिसलबाट
देिखएको छै न । ितवादीबाट बरामद भएको ५० ाम
लागु औषधको प रमाण अ यिधक देिखन आएको
र उ लागु औषध िब गन योजनाथ याएको
देिख छ । िनज ितवादीले अका सहअिभयु लाई
समेत पोल गरेको तथा बरामद भएको लागु औषध
( ाउन सगु र) को उ प रमाणले िनज ितवादी
मोह मद अ जल राईले िब िवतरण गन उ े यबाट
िलई आएका होइनन् भनी मा न िमलेन । यस अव थामा
आफूले कसरु नगरेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु मा वादी
दाबी पु ने गरी ितवादी मोह मद अ जल राईलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को (छ)
(२) बमोिजम १२ वष ६ मिहना (बा वष छ मिहना)
कै द र .एक लाख ज रवानासमेत हने ठहराएको सु
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
िमित २०७२।८।२७ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल साउन १५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव व भर साद े , ०७३-CR-०२०७, जबरज ती
करणी, िदलबहादरु िव.क िव. नेपाल सरकार
िमित २०७१।३।६ मा ितवादी िदलबहादरु
िव.क.ले अपाङ् ग नाबािलका वष ११ क प रवितत
नाम पोखरा ३८ लाई पोखरा उपमहानगरपािलका
वडा नं.११ फुलवारी ि थत आ नै डेरा कोठामा
पसी जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी जाहेरी

इजलास नं.३
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी िव व भर साद े , ०७२-CR-१९७५, लागु
औषध ( ाउन सुगर), मोह मद अ जल राई िव. नेपाल
सरकार
ितवादी साथबाट लागु औषध ाउन सगु र
बरामद भएको भ ने बेहोरा उ लेख छ । उ लागु औषध
ाउन सगु र भएको भ ने कुरा परी ण ितवेदनबाट
देिख छ । ितवादी मोह मद अ जल राईको साथबाट
५० ाम लागु औषध ( ाउन सगु र) बरामद भएकोमा
उ बरामदी मचु ु कामा िनज ितवादीसमेत रोहवरमा
रहेको देिख छ । ितवादीले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा आफूबाट उ प रमाणको
लागु औषध बरामद भएको कुरा वीकार गरी उ लागु
औषध िब िवतरणको लािग भारतबाट याएको कुरा
पिन वीकार गरेको देिखएको छ । िनजले अदालतमा
बयान गदा लागु औषध िब िवतरणमा इ कार रहे
पिन िनजको उ इ कारी बयान पिु भएको नदेिखँदा
ितवादीले अदालतमा गरेको बयानलाई माणमा िलन
िम ने नदेिखने ।
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गदा, ितवादी आफूले भारतबाट उि लिखत
प रमाणको लागु औषध ( ाउन सगु र) नेपालमा िब
गन िलई आउँदा प ाउ परेको हो भनी लेखाइिदएको
बयानलाई पिु हने गरी िनज ितवादी ५० ाम
लागु औषध ( ाउन सगु र) सिहत प ाउ परेको
भनी ितवेदक .स.िन. आइते पनु ले अदालतमा
बकप समेत ग रिदएको देिख छ । ितवेदक .स.िन.
आइते पनु ले गरेको उ बकप लाई माण ऐन,
२०३१ को दफा १८ बमोिजम य माणको
पमा हण गनपन
ु देिखन आयो । अक तफ
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दरखा त रहेको देिख छ । िमित २०७१।३।६ गते
मलाई के ही पैयाँ आव यकता परेको हँदा िदउँसो
क रब १२:३० बजेको समयमा जाहेरवालाको डेरामा
पैयाँ मा न जाँदा यी पीिडत पोखरा ३८ लाई कोठामा
ए लै देखेपिछ िनजलाई खाटमा राखी मेरो उ ेिजत
िलङ् ग िनजको योिनमा जबरज ती वेश गराई २/४
पटक रगडेको हँ भनी ितवादी िदलबहादरु िव.क.ले
अिधकार ा अिधकारीसम आरोिपत कसरु मा
सािबती बयान गरेको देिख छ । पीिडत पोखरा ३८
िमित २०७१।३।६ गते सदाझ डेरा कोठामा बिसरहेको
र बबु ा आमा काममा जानु भएको िथयो । सोही िदन
क रब िदउँसो १२:३० बजे ितवादी िदलबहादरु
िव.क. मेरो कोठामा आई बोले कराएमा यानै मारी िदने
धाकध क िदई आफनो उ ेिजत िलङ् ग मेरो योिनिभ
जबरज ती वेश गराई जबरज ती करणी गरेका
हन् भनी पीिडतले मौकामा गरेको कागजमा लेखाई
िदएको देिख छ । मौकामा बिु झएका यि मीला
ढकालले िमित २०७१।३।६ गते िदनको १२:३०
बजे यी िदलबहादरु िव.क. पीिडतको कोठाबाट भा दै
गदा देखेको हँ, पीिडतलाई भेटी सो दा िदलबहादरु
िव.क.ले आफूलाई जबरज ती करणी गरी भागेका हन्
भनी बताइन् भनी मौकामा गरेको कागजमा उ लेख
गरेका र सोही बेहोरालाई पिु हने गरी जाहेरवाला
यामबहादरु थापाले अदालतमा बकप गरेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी िदलबहादरु िव.क.ले
अदालतमा आफूले पीिडतलाई करणी नगरेको
जाहेरवालाले आफूलाई िदनपु न पैसा निदई फसाउन
जाहेरी िदएका हन् भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरे
तापिन वारदात िमित र समयमा आफू घटना थलमा
उपि थत रहेको त यलाई ितवादीले अ वीकार गन
सके को अव था छै न । ितवादीले जाहेरवालासँग
िलनपु न रकमको िववादको कारणले झठु ो आरोप
लगाएको भ ने िजिकर िलए तापिन सो त य पिु हने
कुनै माण पेस गन सके को देिखँदैन । यसैगरी पीिडतको

वा य परी ण ितवेदनमा योिनको िझ ली Intact
नरहेको एक औ ंला Loosely पठाउन िम ने भ ने
बेहोरा उ लेख भएको देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, माणबाट
यी ितवादीलाई जबरज ती करणीको १ नं. र ३
नं. िवपरीतको कसरु मा ऐ.३ (३) अनस
ु ार ६ (छ) वष
कै द र पीिडत अपाङ् गलाई जबरज ती करणी गरेको
देिखँदा ऐ.३ (क) नं. बमोिजम थप ५ (पाँच) वषसमेत
ज मा ११ (एघार) वष कै द सजाय हने र ितवादीबाट
पीिडतलाई ितपूित व प .१,००,०००।- (एक
लाख) भराइिदने गरी भएको सु को फै सलालाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७२।४।२५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िशवह र पौड् याल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल ावण १५ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव व भर साद े , ०७३-CR-०६६७, हाडनाता
जबरज ती करणी, राम भिनने कृ णबहादुर िव.क. िव.
नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले अदालतमा भएको
बयानमा जाहेरवाली का छी ीमतीसँग झगडा हने
गरेको हँदा रा ो स ब ध िथएन र सोही कारणले झु ा
जाहेरी िदएक हन् भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको भए तापिन िनजले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा मिदरा सेवन गरेको नशाको
सरु मा यौन इ छा जागेकाले आ नै साथमा रहेक पीिडत
छोरीलाई वारदात थलमा लगी िनजको कपडा खोली
जबरज ती करणी गरेको र यो कुरा कसैलाई नभ नु
भनी घरमा याई छाडेको हँ भनी आरोिपत कसरु मा
सािबती भई बयान गरेको देिख छ । िनजको उ
सािबती बयानलाई पीिडत छोरीको वा य परी ण
ितवेदनमा “There is a Laceration in hymen
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at 5 O’clock position measuring 0.5×0.2 CM
and the edge are erythematous” भ ने उ लेख
भएको बेहोरा र उ वा य परी ण गन डा टर
एि जन िघिमरेले अदालतमा बकप गदा पीिडतको
क याजाली याितएको, रातो भएको र क मरमिु नको
भाग र योिनमा दख
ु ाई भएको भनी बताएक िथइन् भ ने
बेहोरा लेखाई िदएको िवशेष को बकप समेतबाट
ितवादीले १४ वषमिु नक आ नै नाबािलका छोरीलाई
जबरज ती करणी गरी वारदात घटाई आरोिपत कसरु
गरेको भ ने त यलाई पीिडतको शारी रक परी णबाट
थप पिु हन आएको अव था देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले अमानवीय, पशतु ु य
तथा नैितकताहीन र सामािजक ि कोणबाट
िन दनीय एवं घृिणत ि याकलाप गरी आफूले
ज माएक छोरीलाई करणी गरी अिभयोग माग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु भएको अव था हँदा
िमिसल संल न समि गत सबदु माणह को उिचत
मू याङ् कन गरी आरोिपत कसरु मा िनज ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(२)
नं. बमोिजम १० वष कै द र हाडनाता करणीको
महलको १ नं. अनस
ु ार थप १० वष कै दसमेत गरी
ज मा २० वष कै द हने र िनज ितवादीबाट पीिडत
नाबािलकालाई जबरज ती करणीको महलको १० नं.
बमोिजम .२५,०००।- (पि चस हजार) ितपूित
भराइिदने गरी सु अदालतले गरेको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट भएको
फै सला यायको रोहमा कानूनसङ् गत नै देिखयो ।
पनु रावेदकले पनु रावेदनप मा िजिकर िलएअनस
ु ार
जाहेरवालीले आ नो लो नेउपर आ नै छोरीलाई
जबरज ती करणीज तो जघ य अपराधमा फसाउन
झु ा जाहेरी िदई जाल प च गरेको भ ने कुरा िमिसल
संल न कागज माणबाट समिथत भएको नदेिखएकोले
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७२।१२।२३
को फै सला बदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन

िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, तनहँ िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।३।३० मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।१२।२३
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल ावण १५ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-WO-११०७, उ ेषण /
परमादेश, ई वरी खनाल िव. ि भुवन िव विव ालय
पुनरावेदन आयोग, क ितपुरसमेत
ि भवु न िव विव ालय सेवा आयोगको
कायालयबाट िव ापन नं.१९/२०७२-०७३ (बढुवा)
को लािग िविभ न पदह को िव ापन भएकोमा
निसङ सहिनय क पदमा पद सं या २ को लािग
िमित २०७२।१०।२ मा सूचना कािशत भएको
देिख छ । उ कायालयबाट िमित २०७३।८।२६ मा
नितजा कािशत हँदा निसङ सहिनय क पदमा शोभा
गु ङ र गंगा हमागाईको बढुवाको लािग िसफा रस
भएको र गंगा हमागाईको कुल ा ताङ् क १०७.००
भएको िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको नितजा
काशनस ब धी सूचनाको ितिलिपबाट देिखने ।
ि भवु न िव विव ालय कमचारी िनयिु
एवं बढुवाका आधार, कायस पादन तथा काय मता
अङ् क िवभाजन एवं िसफा रसस ब धी कायिविध,
२०६८ को प र छे द ४ को ४.१ मा बढुवाको हकमा
अनभु वबापत ६०, भौगोिलक े मा काम गरेबापत
१५, कायस पादन मू याङ् कनबापत ४०, शैि क
यो यताबापत २० र तािलमबापत ५ गरी ज मा १४०
अङ् क िवभाजन गरेको र सोबमोिजम बढुवाका लािग
परेका आवेदन फारामह को ा ताङ् क तािलक करण
गदा िव.नं.१९/०७२-०७३ निसङ सहिनय क पदमा
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शोभा गु ङको ११०.०, गंगा हमागाइँको १०७.० भई
िसफा रसमा परेको र रट िनवेदकको कुल ा ताङ् क
१०१.० रहेको कमचारी मू याङ् कन फारामको
ितिलिपबाट देिखने ।
िलिखत जवाफसाथ पेस भएको
कमचारी मू याङ् कन फाराम हेदा, कायस पादन
मू याङ् कनबापत िनवेदक इ वरी खनालले अङ् क
३१ ा त गरेको, िवप ीम येका शोभा गु ङले ४०
अङ् क र गंगा हमागाईले ा त गरेको ३५ अङ् कभ दा
कम देिखएको छ । िनवेिदकाले अ पतालमा रही सेवा
गदा गन तरलाई तोिकएको आधारमा मू याङ् कन
गरी पठाइएको र मू याङ् कन व तिु न र त यमा
आधा रत रहेर ग रएको भ ने मू याङ् कनकताह को
िलिखत जवाफबाट देिखने ।
रट िनवेदकले िनजको तािलमबापतको
अङ् क दान नग रएको र िवप ी गंगा हमागाईको
निसङ प रषदम् ा नवीकरण नभएको माणप पेस
गरेको भ ने िनवेदन िजिकर िलएका स दभमा हेदा
रट िनवेदकको तािलम आवेिदत पदसँग स बि धत
नरहेको हँदा सोबापतको अङ् क दान नग रएको भ ने
िलिखत जवाफमा देिख छ । उ तािलमबापतको
अङ् क जोड् दा पिन िसफा रसमा परेका िवप ीह ले
ा त गरेको कुल ा ताङ् कभ दा कम अङ् क कायम
हने देिख छ । यसैगरी गंगामाया हमागाईले निसङ
प रषदम् ा दता भएको माणप को नवीकरण सेवा
आयोगमा पेस गरेको हँदा माणप नवीकरण
नगराएको भ ने दाबी गलत हो भ ने सेवा आयोगको
िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिखँदा िनवेिदकाको
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट ि भवु न
िव विव ालय सेवा आयोगले िसफा रसस ब धी
कायिविध तथा िनयमको ि या पूरा गरी गरेको
िसफा रसलाई पनु रावेदन आयोगले समेत सदर
ग रसके पिछ िसफा रसमा परेका उ मेदवारह लाई

कायकारी प रषदल
् े िनयिु समेत िदइसके को
अव था िव मान रहेको देिखँदा पनु रावेदन आयोगको
िमित २०७३।१२।४ को िनणय बदर हनपु न भ ने
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.४
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-WO-००५६, उ ेषण / परमादेश,
तापिसंह बुडाल िव. ी िज ला िश ा सिमित
बैतडीसमेत
चिलत
कानूनी
यव थाअनस
ु ार
अिभभावक ारा िनवािचत िव ालय यव थापन
सिमितको अ य लाई अिभभावकह को भेलाले
हटाउनस ने नै देिख छ तर यसरी हटाउनपु दा
िनजलाई सफाइ पेस गन मौका िदएको छ, छै न ?
सो त य मह वपूण रहने देिख छ । दाने वर नागाजनु
उ च मा.िव. बैतडीको अिभभावकह को आमभेलाले
िव ालय यव थापन सिमितको अ य उपर
अिव वासको ताव आएकोले िमित २०७३।२।२७
गतेका िदन आफै ँ उपि थत भई िलिखत तथा मौिखक
पमा सफाइ पेस गनु भनी उ िव ालयका .अ.
र िश क अिभभावक सङ् घका अ य समेतको
संयु द तखतबाट िमित २०७३।२।२४ को प बाट
िनवेदकलाई जानकारी गराएको देिख छ । उ प
यी िनवेदकका भाइ नाताका ल मण बडु ालले बझ
ु ी
द तखत गरेको देिखएबाट यी िनवेदकलाई िव ालय
यव थापन सिमितको अ य बाट हटाउनअ
ु िघ
सफाइको मौका निदएको भ न निम ने ।
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िनवेदकले िलएको अक दाबी यथ भा कर
द प तलाई दाने वर नागाजनु उ च मा. िव. बैतडीको
िश क पदमा िनयु गन गरी िमित २०७३।२।२१
मा भएको िनणय र िनयिु लगायतका स पूण काम,
कारबाही तथा िनणयह गैरकानूनी भएकोले बदर
ग रपाउँ भ ने नतफ हेदा भा करद प त िन.मा.
िव. तहको िश क पदमा करारमा िनयु िश क भई
िश क सेवा आयोगबाट थायी िश क िनयिु का
लािग सफा रस भएका िश कलाई पद थापन
गन ममा िव थािपत हन गएका िश क रहेको
देिख छ । यस स ब धमा िश ा िवभाग िव ालय
यव थापन शाखा सानोिठमी भ परु को च.नं.२२
िमित २०७१।४।१२ गतेको प बाट सबै तहका थायी
िश कह को पद थापन गदा दरब दीमा कायरत
अ थायी िश कह लाई सके स म कम िव थािपत हने
गरी िज ला तहमा कायिविध तयार गरी सबै कृितका
अ थायी दरब दी तथा राहत अनदु ानसमेतमा
िव थािपत हन स ने िश कह लाई िनयिु को
ये ताको आधारमा िज.िश.स.को िनणयानस
ु ार
िव थािपत हन स ने िश कबाट वे छाले त लो
तह वा राहत अनदु ान कोटामा काम गन चाहेमा र
सोही पदअनस
ु ारको सिु वधा िलन चाहेमा म जरु ी
गरेको िनवेदन िदएमा सोहीबमोिजम गन भ ने प रप
भएको देिख छ । िश ा िवभागको सोही प मतु ािबक
िज.िश.स.ले िनज िश क भा करद प तलाई
पनु थापना ग रएको भनी िलिखत जवाफमा उ लेख
भएको देिखएकोले जबरज तीपूवक गैरकानूनी पमा
िनयु गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
यसरी िश ा ऐन, २०२८ मा भएको यव था
मतु ािबक अिभभावक ारा िनवािचत िव ालय
यव थापन सिमितको अ य लाई सफाइको
मौकासमेत िदई अिभभावकह को भेलाले हटाउनस ने
नै भएकोले सोबमोिजम नै हटाएको र भा करद प त
िन.मा.िव. तहको िश क पदमा करारमा िनयु िश क

भई िश क सेवा आयोगबाट थायी िश क िनयिु का
लािग िसफा रस भएका िश कलाई पद थापन गन
ममा िव थािपत हन गएका िश क भएकोले िश ा
िवभागको प मतु ािबक िज.िश.स.ले िश क भा करद
प तलाई पनु थापना ग रएको काय गैरकानूनी नदेिखँदा
उ ेषणको आदेश जारी गरी उ िनणय बदर गनपन
ु
देिखएन । िनवेदकलाई दाने वर नागाजनु उ च मा.िव.
बैतडीको अिभभावकह को आमभेलाले िव ालय
यव थापन सिमितको अ य बाट हटाउन गरेको
िनणय नै कानूनबमोिजम भएको अव थामा िनवेदकको
मागदाबीबमोिजम दाने वर नागाजनु उ च मा.िव.को
िव ालय यव थापन सिमितको अ य को पदमा रही
काम काज गन रोक नलगाउनु भनी परमादेशको आदेश
जारी हने अव था देिखएन । य तो अव थामा तीन
वषका लािग िनवािचत दाने वर नागाजनु उ च मा.िव.
बैतडीको िव ालय यव थापन सिमितको अ य बाट
हटाउने गरी भएको िनणय बदर गरी आफूलाई आ नो
पूरा अविधभर काम गन परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन िजिकर तथा िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथः िनवेदकलाई चिलत कानूनी
यव थाअनस
अिभभावक ारा
िव ालय
ु ार
यव थापन सिमितको अ य बाट हटाएको काय
कानूनस मत देिखएको अव थामा िनवेदकको िनवेदन
मागबमोिजमको रट जारी हने अव थाको िव मानता
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १५ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसमा यसैसगँ स बि धत ०७३-WO००५७, ००५९, ००६०, उ ेषण /
परमादेश, ०७३-MS-०००४, अदालतको
अवहेलना, रमेशद ओझा िव. िज ला
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िश ा सिमित बैतडीसमेत भएको मु ाको
आदेशसमेत यसै कृ ितको रहेको ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-WO-००८५, उ ेषण / परमादेश,
अिधव ा िशव अयालसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार
ततु रट िनवेदनको स दभमा लिु बनी
िवकास कोष ऐन, २०४२ सङ् घीय कानून हो । लिु बनी
िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(ज) मा ट
पमा सद य सिचव नेपाल सरकारले मनोिनत गरेको
यि हने भ ने कानूनी यव था रहेको छ । यसबाट
सद य सिचवको पद िव ापनबाट पूित ग रने पद नभई
नेपाल सरकारले मनोनयन गन पद भ ने ट भएको
अव थामा िनवेदकको रोजगारीको हकमा असर परेको
नदेिखने ।
िवप ी िव णु साद ढकाललाई नेपाल
सरकार (मि प रषद)् को िमित २०७५।४।१० को
िनणयअनस
ु ार लिु बनी िवकास कोषको सद य सिचव
िनयु ग रएको र उ िनणय िव णु साद ढकाललाई
लिु बनी िवकास कोषको सद य सिचव पदमा
ग रएको िनयिु नेपाल सरकार (मि प रषद)् बाट
िमित २०७६।२।१० मा बदर गरेको िमिसल संल न
िनणयको ितिलिपबाट देिखएको अव थामा िनजको
िनयिु स ब धमा िववेचना ग ररहन पन नदेिखने ।
जहाँस म िमित २०७४।९।१८ मा कािशत
िव ापनबमोिजम लिु बनी िवकास कोषको सद य
सिचव पदमा पदपूितस ब धी कारबाही अगािड
बिढरहेको अव थामा सद य सिचव पदमा िव णु साद
ढकालको िनयिु गन गरी भएको िमित २०७५।०४।१०
को िनणय गैरकानूनी रहेको छ भ ने िजिकर रहेको
छ । सो स ब धमा िमित २०७५।४।६ मा नेपाल
सरकार (मा. मि तर) को िनणयबाट लिु बनी िवकास
कोषको सद य सिचव पदमा पदपूितस ब धी अिघ भए

गरेको स पणू ि या र गरी सोको जानकारी सं कृित
पयटन तथा नाग रक उड् ययन म ालयको वेबसाइटमा
काशन ग रएको भ ने िलिखत जवाफमा उ लेख
भएको देिख छ । िव ापन गन िनकायसँग िव ापन र
गन पाउने अविश अिधकार रह छ । कानूनले िदएको
अि तयारीिभ ै रही िनणय गरी सोअनु पको सूचना
काशन गरेको काय कानूनबमोिजम नै रहेको देिखने ।
लिु बनी िवकास कोषको सद य सिचव
पदको िनयिु को लािग िव ापन कािशत गरी ि या
अिघ बढाइसके प ात् सो ि यालाई पूरा गनपनमा
ु
आवेदन पेस गरी योजनाको ततु ीकरण र अ तवाता
िलइसके पिछ नितजा काशन नगनु काय गलत ह छ
उ पदका लािग आफूह ले ाथिमकता पाउनपु छ
भ ने िनवेदन िजिकरतफ हेदा िनवेदकह आफू
सूचीकृत भएको िव ापन नै सािधकार िनकायबाट
र गरी सोको सूचनासमेत कािशत भएको
देिख छ । िव ापन गन िनकायसँग िव ापन र गन
पाउने अविश अिधकार रहने भएकोले उ िव ापनको
औिच य नै समा भएको अव थामा िनवेदकको
दाबीलाई उिचत मा न सिकएन । अि तयार ा
अिधकारी ारा कानूनमा भएको यव थाबमोिजमको
ि या अवल बन गरी ग रएको िनयिु स ब धी
िनणयले कानूनी मा यता पाउने नै हने ।
उि लिखत संवैधािनक एवं कानूनी
यव थासमेतको रोहबाट हेदा िनवेदकह को
संिवधान द हकह मा कुनै आघात पगु ेको
देिखएन । परी ाको लािग आवेदन िदन,ु ततु ीकरण
र अ तरवाताको लािग सूचीकृत हनल
ु े नै आफू सो
पदको लािग यो य यि हो भ न िम दैन । यी सब
परी ाको चरणह (phase of examination) मा
हन् । यिद सबै चरण पार गरी नितजासमेत काशन
गरी अ य यि लाई िसफा रस गरेको भए सो काय
कानूनिवपरीत हन जा यो तर ततु िनवेदनको
स दभमा िनवेदकह लाई सूचीकृतस म ग रएको
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अव था हो, अत सूचीकृत भएका यि ह लाई
नै मनोनयन ग रनपु छ भ ने ज री हँदैन र सूचीकृ त
हनल
ु े मा सो पदमा आ नो हक थािपत ह छ भ न
िम दैन । िनवेदकह सूचीकृत भएको उ पदको
लािग कािशत िव ापन नै सािधकार िनकायबाट
कानूनबमोिजम र भई उ िव ापनको औिच य
नै समा भएको छ । य तो अव थामा िनणय बदर
गरी िमित २०७४।९।१८ मा कािशत िव ापनको
नितजा कािशत ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर
तथा िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन
साथै ततु मु ामा िव ान् कानून यवसायीह बाट
पेस भएका निजरको समेत सा दिभकता नदेिखने ।
तसथ, िनवेदकह सूचीकृ त भएको उ
पदको लािग िमित २०७४।९।१८ मा कािशत िव ापन
नै सािधकार िनकाय नेपाल सरकार (मा. मि तर)
को िमित २०७५।४।६ को िनणयबाट र भई उ
िव ापनको औिच य नै समा भएको अव थामा
िनवेदकको िनवेदन मागबमोजमको रट जारी हने
अव थाको िव मानता नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज
हने ठहछ । िमित २०७५।४।२४ मा यस अदालतबाट
जारी भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
इजलास अिधकृ त : राजकुमार दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १५ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०७५-WO०३३१, उ ेषण / परमादेश, अिधव ा
िशव अयालसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेत भएको मु ाको
आदेशसमेत समान कृितको रहेको ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७५-CR-१३०६, कत य यान,
िनमलबहादुर साक िव. नेपाल सरकार

िमिसल संल न माणह बाट पनु रावेदक
ितवादीले फलामको स बलज तो जोिखमी हितयारले
मतृ कको टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गलगायत
शरीरका िविभ न भागमा जथाभावी हार गरेका
कारण मृतकको मृ यु भएको भ ने पिु हन आएको
हँदा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने ठहराएको सु फै सलालाई
सदर गरेको उ च अदालत तु सीपरु को फै सलालाई
अ यथा मा न िम ने नदेिखने ।
जहाँस म आफूले अनस
ु धान र अदालतमा
समेत स य त य बेहोरा उ लेख गरी अदालती
ि यामा सहयोग गरेको हँदा यूनतम सजाय ग रपाउँ
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर र ितवादीले
अनस
ु धान र अदालती ि यामा गरेको सहयोगलाई
म यनजर गरी कम सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदकका
तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ाको
बहस िजिकर छ यसतफ िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको १८८ नं. मा रहेको कानूनी
यव थालाई हेनपन
ु देिखन आयो । अ.ब. १८८ नं.
को यव था जनु सक
ु ै कत य यान मु ामा योग
हने नभई घटना हँदाको कृित र प रि थितसमेतका
आधारमा भिवत य कृितको ज तो यायकतालाई
लागेमा वा कसरु को कृ ित हेदा सजाय चक पछ िक
भ ने अनभु ूित यायकतालाई हने व तिु न आधार र
प रि थित िमिसलबाट देिखनु पदछ । साथै कम सजाय
गन भनी राय य गन कुरा स बि धत यायाधीशले
मु ाको त यगत अव थाको गहन अ ययन गरी िववेक
योग गन िवषय भएकाले य तो िववेकको योगमा
मु ाका कुनै प ले चनु ौती िदन वा य तो राय य
गनपन
ु भनी कसैले पिन बा य गन िम ने िवषय पिन
होइन । ततु मु ामा ितवादीले मतृ कलाई आ नो
घरको ढोकामा देखी िनज मृतक यहाँबाट भा दै
गरेको अव थामा िनजलाई समाई २/३ थ पड हातले
हानी आ नो िनय णमा कोठामा थनु ी गाउँघरका
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मािनसलाई बोलाएकोमा गाउँका मािनसह ले िनजलाई
अिहले नहानेस् भोिल छलफल गर ला भनी िनजह
फिकएपिछ पनु : ढोका खोली फलामको स बल ज तो
जोिखमी हितयारले टाउकोलगायत शरीरका िविभ न
भागमा जथाभावी अ धाधु ध हार गरेको कारणबाट
मतृ कको मृ यु भएको भ ने देिख छ । फलामको स बल
ज तो जोिखमी हितयारले टाउकोलगायत शरीरका
िविभ न भागमा जथाभावी अ धाधु ध हार गदा
मािनसको मृ यु हन स छ भ ने कुरा जोसक
ु ै सामा य
मािनसलाई पिन ान हन स ने िवषय हो । घटना
कृ ितबाट यी पनु रावेदक ितवादीले मनसायपूवक
नै उ वारदात गरेको भ ने देिख छ । कसरु वीकार
गरेको भ ने मा आधारमा ग भीर कृितका कसरु
अपराधमा पिन यून सजाय गनपन
ु भ ने कानूनको
मनसाय पिन होइन । अत: ततु मु ामा अ.बं.१८८
नं. बमोिजम यून सजायको राय य गन िम ने
आधार र अव थाको िव मानता नदेिखँदा ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर एवम् िनजका तफबाट उपि थत
िव ान् वैतिनक अिधव ाको बहससँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, उपयु उि लिखत आधार कारणबाट
पनु रावेदक ितवादी िनमलबहादरु साक लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई
सु
कुम िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई
सदर हने ठह याएको उ च अदालत तु सीपरु को िमित
२०७५।४।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कुवेर पा डे
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-CR-१९८१, कत य यान, भवानी भ ने

भगवती राना िव. नेपाल सरकार
िमित २०७४।७।२४ गते राित आमा
पिु नकला रानालाई भाउजू भवानी भ ने भगवती
रानाले मादक पदाथ सेवन गरी घ िब गरेको
रकमको िवषयमा िववाद उठाई िवयरको बोतलसमेतले
हार गरी मारेको हँदा कानूनी कारबाही ग रपाउँ भनी
जाहेरवाला िनजल राना मगरको िकटानी जाहेरी परेको
देिख छ । ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम र
सु अदालतमा समेत बयान गदा िवयरको बोतलले
सासू पिु नकलालाई हार गदा टाउकोमा लािग
िनजको मृ यु भएको कुरामा सािबत भई बयान गरेको
पाइ छ । घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का र
शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको टाउको, िनधार,
मख
ु , नाक ज ता अङ् गह मा घाउ चोट िनलडाम
देिखएको, मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको
म ृ यक
ु ो कारण Head injury due to blunt force
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । जाहेरवालाले जाहेरी
बेहोरालाई समथन गरी र घटना िववरण कागज गन
मतृ कका पित दधु बहादरु राना, भगवती राना, के शव
रानासमेतले िमित २०७४।७।२४ गते राित घ
िब गरेको रकमको िवषयमा िववाद हँदा िवयरको
बोतल तथा हथौडाले पिु नकला रानाको नाक, मख
ु ,
क चट, िनधारको भागमा हार गरी मारेकोमा िव ास
ला छ भनी अनस
ु धानका ममा कागज गनका
ु साथै
अदालतमा समेत सोही बेहोराको बकप गरेकोसमेतका
आधार माणबाट ितवादी भवानी भ ने भगवती
रानाले पिु नकला रानालाई कत य गरी मारेको भ ने
पिु हन आएको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहराएको सु
फै सलालाई सदर गन गरी उ च अदालत सख
ु तबाट
भएको फै सलालाई अ यथा मा न िम ने नदेिखने ।
उ च अदालत सख
ु तले अ.बं. १८८ नं.
बमोिजम १०(दस) वष कै द सजाय हनु पन भनी य
गरेको रायतफ िवचार गदा ततु वारदातमा ितवादी
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र मतृ क दवु ैले मिदरा सेवन गरेका र घ िब गरेको .
६,०००।– को आधा रकम बाँडफाँट ज तो सामा य
िवषयमा िववाद झै-झगडा भएको, ितवादीले सासू
पिु नकलालाई मान पूवयोजना र तयारीसमेत गरेको
नदेिखएको, िनजले अनस
ु धानका ममा र अदालतमा
समेत कसरु अपराध गरेको कुरामा सािबत भई अदालती
ि यामा सहयोग पूराएको तथा सो घटना ित
प चातापसमेत गरेको, ितवादी दईु बालबािलकाक
आमा रहेक र िनज बालबािलकाह ितवादीउपर
आि त रहे भएको देिखएको अव थासमेतलाई आधार
िलई िनज ितवादी भवानी भ ने भगवती रानालाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने
देखी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दस)
वषको सजाय गदा उपयु हने भनी सु जाजरकोट
िज ला अदालतको रायलाई उ च अदालत सख
ु तले
समथन गरी य गरेको राय मनािसब नै देिखन
आउने ।
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दस) वष
कै द सजाय हने राय य भएको उ च अदालत
सख
ु तको फै सला यायोिचत नभएकाले कम सजाय
हने गरी राय य ग रपाउँ भनी ितवादीले िलएको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा उ
मा वेश
गनअिघ
मल
ु
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८
नं. मा रहेको कानूनी यव थालाई हेनपन
ु देिखन
आयो । उ कानूनी यव थाले मु ाका कुनै प को
कानूनी हकको िसजना गन नभई िनणयकताले सजाय
तो दा योग गन स ने तजिबजी हकमा मा सीिमत
रहेको मा नपु न ह छ । अ.बं. १८८ नं. मा य तो राय
य गन आधारह समेत तोिकएको छ । राय य
गन कुरा स बि धत यायाधीशले मु ाको त यगत
अव थाको गहन अ ययन गरी िववेक योग गन िवषय
भएकाले य तो िववेकको योगमा मु ाका कुनै प ले
चनु ौती िदन वा य तो राय य गनपन
ु भनी बा य गन
स दैन । य तो रायलाई समथन गन वा नगन वा फरक

पमा समथन गन भ ने अिधकार के वल मािथ लो
अदालतलाई मा हँदा उ च अदालत सख
ु तले य
गरेको राय यायोिचत भएन भनी पनु रावेदक ितवादीले
िलएको पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
तसथ, उपयु उि लिखत आधार, कारणबाट
पनु रावेदक ितवादी भवानी भ ने भगवती रानालाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई
िनजलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दस) वष कै दको
सजाय गन उपयु हने भनी रायसमेत य गरी सु
जाजरकोट िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई
सदर हने ठह याएको उ च अदालत सख
ु तको िमित
२०७५।६।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कुवेर पा डे
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७५-WH-०२०३,
ब दी य ीकरण, िभमबहादुर शाहीसमेत िव. िज ला
हरी कायालय, सुखतसमेत
मु ा चलाउनपु न अव थामा अिधकार ा
िनकायले कानूनको रीत पु याई अनस
ु धान योजनका
लािग मु ा हेन अिधकारीको अनमु ितले थुनामा रा न
पाइने िवषयलाई कानून ितकूल मा न निम ने ।
िनवेदकह लाई िवप ी िज ला हरी
कायालयले प ाउ गरी थनु ामा रािखएकोमा िववाद
रहेको छै न । िनज िनवेदकह लाई िज ला शासन
कायालय, सख
ु तबाट िहरासतमा रा न याद थप
अनमु ितसमेत िलएको देिख छ र अभ यवहार
कसरु मा मु ा चलाई उ मु ामा भएको थनु छे क
आदेशबाट िनवेदकह धरौटीमा थनु ामु भइसके को
अव था िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखएको
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र िनवेदकका कानून यवसायीले समेत सो त यमा
अ यथा िजिकर िलएको नदेिखएबाट िनवेदकह िमित
२०७६।२।२३ मा नै थनु ामु भइसके को त यमा
िववाद नदेिखने ।
कुनै पिन यि वा िनकायले कसैलाई पिन
गैरकानूनी पमा वा कानूनले तोके को उिचत ि या
नपु याई थुनामा राखी िनजको मौिलक एवं कानूनी
हक अिधकारको हनन् गरेमा अदालतको असाधारण
अिधकार
े अ तगत अदालतले ब दीलाई
गैरकानूनी थनु ाबाट मु गरी िनजका संवैधािनक एवम्
कानूनी हक अिधकारह लाइ पनु थािपत गनका
लािग नेपालको संिवधानको धारा १३३ बमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन स ने अव था
रह छ । िनवेदकह िनजह उपर चलाइएको मु ामा
धरौट तारेखमा थनु ाबाट मु भइसके को अव थामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनपु न देिखन
नआउने ।
िनवेदनमा उठाइएको िनवेदकह लाई
थुनामा कुटिपट यातना िदँदा घाउ चोट लागेको भ ने
स ब धमा हेदा िज ला हरी कायालय, सख
ु तको
िलिखत जवाफमा िवप ी िनवेदकह लाई यातना
िदइएको नभई प ाउ गन ममा दोहोरो झडपको
ममा िवप ीह म येका कृ पाराम बडु ु वाल र िह मत
ख ीको शरीरमा समा य चोटपटक ला न गए तापिन
अ य िवप ीह लाई कुनै पिन कारको चोटपटक
नलागेको भनी बेहोरा उ लेख गरेको तथा िलिखत
जवाफसाथ पेस ग रएको देश अ पताल वीरे नगर,
सख
ु तको िमित २०७६।२।२१ को वा य परी ण
ितवेदनले िनवेदकह म ये कृ पाराम बडुवालको दायाँ
हात पाखरु ा र छातीमा परु ानो डाम रहेको र िह मत
ख ीको ढाडमा, दायाँ खु ाको ित ामा परु ानो डाम
भएको र अ यको हकमा के ही चोटपटक र िनलडाम
नरहेको मािणत ग र छ भ ने बेहोरा खल
ु ाएको देिखँदा
िनवेदकह लाई ग भीर पमा घाउ चोट लागेको

अव था देिखएन भने सो स ब धमा ितपूिततफ
उपचारको बाटो रहेको नै देिखन पिन आउने ।
अतः िनवेदकह थनु ाबाट मु भइसके को
र थुनामा नै नरहेको अव थामा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हन स ने अव था देिखएन । िनवेदकह ले
कुनै कसरु नगरेको अव थामा समेत िनजह लाई
कसरु गरेको देखाई थुनामा राखी मु ा चलाइएको
भ ने िनवेदन िजिकरका स ब धमा िनवेदकह का
िव
िज ला शासन कायालय, सख
ु तमा
चलाइएको मु ामा धरौट माग भई सो मु ा िवचाराधीन
रहेबाट कानूनबमोिजम याय िन पण हन स ने नै
देिख छ । गैरकानूनी पमा िनवेदकह लाई थनु ामा
रािखएको र यातना िदइएको हँदा ितपूित िदलाइपाउँ
तथा हरी कमचारीह लाई कारबाहीसमेत ग रपाउँ
भ ने िनवेदन िजिकरका स ब धमा यस िवषयमा अल गै
मु ा चलाउन पाउने कानूनी अिधकार िनवेदकह लाई
रहेको नै देिखँदा सो िवषयमा हाल बोिलरहनु परेन ।
िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी नहने भई रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : महे साद पौड् याल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७६ साल ावण ३ गते रोज ६ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-०११४, सवारी यान
अङ् ग भङ् ग, नेपाल सरकार िव. िवपे साह भ ने
िवपे साद नेपाली
यसमा घटना थल मचु ु का, हरी ितवेदन
बेहोरा, लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
जाहेरी बेहोरा आिदले ितवादी िवपे साद नेपालीले
चलाएको JH 15 D 7881 नं. को कारिपयो गाडीले
ठ कर िदँदा घाइते भएका कृ णका त महतोको
मृ यु हन पगु ेको देिखन आउँछ भने उ कुरालाई
ितवादी वयंले समेत वीकार गरेको हँदा उ
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त यमा कुनै िववाद नदेिखने । ितवादीले मैले जानी
जानी लापरवाही गरी सवारी चलाएको होइन बचाउन
यास गदा गद घटना भएको हो भ ने िजिकर तथा
ितवादीले मादक पदाथ सेवन गरी सवारी चलाएको
हँदा ितवादीको काय लापरवाहीपूण काय हो भ ने
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरलाई हेदा ितवादीले
मैले लापरवाही गरी सवारी चलाएको होइन भ ने
िजिकर िलएको भए तापिन िनज ितवादीले मादक
पदाथ सेवन गरेको भ ने िमित २०६९।३।३० को
िज ला वा य कायालय ाथिमक वा य के ,
बरहथवा, सलाहीको परी ण ितवेदनले देखाएको
हँदा दघु टना भएको समयमा ितवादीले मादक पदाथ
सेवन गरी सवारी चलाइरहेको ट ह छ । ितवादीले
उ ितवेदनलाई अ यथा भ नसमेत सके का छै नन्
भने मैले सवारी चलाउँदाको अव थामा िवयर सेवन
गरेको िथएँ भनी बयान बेहोरामा खल
ु ाई घटना हँदा
मादक पदाथ सेवन गरेको कुरा वीकारसमेत गरेको
देिखने ।
मादक पदाथ सेवन ग रएकै कारणबाट
ितवादीको लापरवाहीबाट दघु टना घट् न गएको
भ ने नदेिखने भ ने आधारमा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु ले फै सला गरेको देिख छ । यस स ब धमा
मादक पदाथको भाव फरकफरक यि मा
फरकफरक हन स छ । के क तो यि मा के कसरी
र क तो दरमा भाव पछ भ ने कुरा छु याउन
किठन ह छ । यसमा मादक पदाथको कृ ित, मा ा,
यि गत पमा फरकफरक पमा भाव पन स ने
अव था, कित समय पिहले सेवन ग रएको िथयो भ ने
िवषयह ले फरकफरक भावको अव था कायम हन
स छ । अतः सवारी चालकको मादक पदाथ सेवनको
भावको Degree मािणत हन नसके को अव थामा
सेवनको पिु हनु नै सेवनकता मादक पदाथको
भावमा िथयो भनी मा नपु न । सवारी चलाउने काय
आँफैमा संवेदनशील काय हो । सवारी चलाउँदा पालना

गनपन
ु के ही िनि त िनयम तथा पूवसतह रहेका
ह छन् । जसमा सवारी साधन चलाउँदा मादक पदाथ
सेवन गन नहने एक मह वपूण पूवसत हो । मादक पदाथ
सेवनको अव थामा सवारी साधन िनय णमा नरहने
तथा चालकले जित सावधानी अपनाई चलाउनपु न
हो यित सावधानी अपनाउन नस ने वाभािवक
अव था हने हँदा सवारी साधन चलाउँदा उिचत र
वाि छत सावधानी अपनाउनु िनरपे आव यकता
हो । मादक पदाथ सेवन गरी नशामा रहेको यि को
सवारी चलाउने कायलाई पूण सावधानी अपनाई
सवारी चलाइएको अव था भनी अथ गन निम ने हँदा
मादक पदाथ सेवन गरी सवारी चलाउने काय वतः
लापरवाहीपूण काय हन आउने देिखने ।
चालकको लापरवाहीका अ य अव थाह मा
सवारीले बाटो छाडी घाइते तथा मतृ कलाई ठ कर
िदएको, नािदमा ठोिकएको, खमा ठोि कएको तथा
निजकको घरमा समेत ठ कर खाएको र गाडीले बाटो
छाडेको थानबाट ११२ िफट लामो च काको डाम
च ाकार पमा देिखएको छ । ११२ िफटको च काको
डामले सवारी िनयि त अव थाभ दा बढीको गितमा
कुिदरहेको र ेक लगाउँदासमेत त कालै गाडी नरोिकई
११२ िफटस म िघि एको देिख छ । यसले समेत
ितवादीले लापरवाहीपूण त रकाले सवारी साधन
चलाएको भ ने कुरालाई देखाउने ।
यस स ब धमा “सवारी साधन चलाउने
अनमु ित ा यि र सवारी चलाउने अनभु व ा
यि ले ािफक िनयम, सङ् के तह र त कालीन
अव था र प रि थितको बारेमा वाभािवक पमा
जानकारी राखी आफूले य तो बेलामा मादक पदाथ
सेवन गरी तेज गितमा चलाएको सवारीबाट घटना
हन स ने जानकारी भएको यि हन् भनी मा नपु न
ह छ । य तो अव थामा पूण होिसयारीका साथ
िनयि त गितमा सावधानीपूवक सवारी चलाउने
दािय व पूरा नगरी आव यक सावधानी नअपनाई
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आव यकताभ दा बढी गितमा र मादक पदाथ सेवन
गरी चलाएबाट िनजले लापरवाहीपूवक सवारी
चलाएको देिखन आउने” (ने.का.प. २०६८, अङ् क ७,
िन.नं. ८६५९) भनी स मािनत सव च अदालतबाट
िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखने ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६१(२) मा कसैले कुनै सवारी चलाएबाट
कुनै मािनसलाई िकची, ठ कर लागी वा कुनै िकिसमले
सवारी दघु टना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर
जनु सक
ु ै ठाउँमा रहे बसेको मािनस य तो दघु टनाको
कारणबाट त कालै वा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलमा उि लिखत यादिभ मरेमा य तो काय
यान मान मनसाय िलई गरेको नभए तापिन यसरी
सवारी चलाउँदा कसैको यान मन स ने ठुलो
स भावना छ भ ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही
गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दघु टना
हन गई यसैको कारणबाट कुनै मािनसको मृ यु हन
गएको रहेछ भने यसरी सवारी चलाउने यि लाई
कसरु को मा ाअनस
ु ार दईु वषदेिख दस वषस म कै द
हने छ भ ने यव था रहेको देिख छ । उ ावधानले
कसैले सवारी साधन चलाउँदा कसैको यान मनसमेत
स छ भ ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही गरी सवारी
चलाउँदा दघु टना भई कसैको मृ यु भएमा उ दफा
आकिषत हने कुरा देखाउँछ । उ कानूनी ावधानको
स दभमा ततु मु ाको त यलाई राखी हेदासमेत
मादक पदाथ सेवन गरी ती गितमा सवारी चलाउँदा
गाडी अिनयि त भई दघु टना हन स छ भ ने कुराको
जानकारी यी ितवादीमा िथएन भ ने अव था नरहेको
हँदा र उ कुराको जानकारी रहँदारहँदै ितवादीले
मादक पदाथ सेवन गरी गाडी िनय ण गन नसिकने
गरी सवारी चलाएकोले ितवादीले लापरवाही गरी
सवारी चलाउँदा ततु मु ाको वारदात घिटत हन
पगु ेको भ ने प पमा पिु हन आएको देिखने ।
अतः
ितवादीले सवारी चलाउँदा

अपनाउनपु न अपेि त सतकता वा सावधानी
अपनाएको नदेिखएको, मादक पदाथ सेवन गरी सवारी
साधन चलाएको र सवारी साधन िनय णमा रहने
गरी चलाएको नदेिखई लापरवाहीपूण तवरले सवारी
चलाएको पिु हन आई ितवादीको काय सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२)
बमोिजमको देिखन आएकोले सु फै सला उ टी हने
गरी ितवादीलाई १ वष कै द सजाय हने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०७०।६।९
को फै सला के ही उ टी भई ितवादीलाई सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२)
बमोिजम २ वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : महे साद पौड् याल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३१ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७३-CI-००८०, उ ेषण /
परमादेश, तो बहादुर काक िव. सामा य शासन
म ालय िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले २०३४ सालमा भरेको िसटरोलमा
ज मिमित २०१४।१०।१ भनी उ लेख भएको र पेस
गरेको शैि क माणप मा २०१५।४।१० र िमित
२०३३।७।१९ मा िलएको नाग रकताको माणप मा
१८ वष भ ने देिखँदा िनजको ज मिमित कुन हो र
किहले अवकाश हने भ ने कुरा िववादमा आएको
देिख छ । िनजको ज मिमित कुन हने भ ने स ब धमा
हेदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३
को उपदफा (३) को कानूनी यव थाबाट शैि क
सं थाबाट जारी भएको माणप , नाग रकता माणप
वा वैयि क नोकरी िववरण (िसटरोल) मा िकिटएको
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ज मिमितबाट हन आएको उमेरलाई अवकाशको
आधार मा नपु न देिख छ । िनवेदकको हकमा िवप ी
िनजामती िकताबखानाले सोम ये वैयि क नोकरी
िववरणलाई आधार िलई िमित २०१४।१०।१
ज मिमित कायम गरी अवकाश िमित कायम गरेको
देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, माणबाट
िनवेदक तो बहादरु काक वयंले नोकरी वेश
गदा आ नै ह ता रले भरी सहीछापसमेत गरी
िनजामती िकताबखानामा पठाएको वैयि क नोकरी
िववरण फाराम ( िसटरोल) मा आ नो ज मिमित
२०१४।१०।१ भनी उ लेख गरेको र िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) नं. बमोिजम िसटरोलमा
उ लेख गरेको िनवेदकको ज मिमित २०१४।१०।१
पिहलो देिखएकोले सोही आधारमा िनजामती
िकताबखानाबाट िनवेदकलाई अिनवाय अवकाश िदने
गरी भएको िनणय कानूनअनु प नै भएको देिखँदा
रट िनवेदन खारेज हने ठहराई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७२।११।१२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ९ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७३-CI-०२१०, उ ेषण /
परमादेश, मान काश खड् का िव. देव इबाहाङ
पनु रावेदक गाउँ िवकास सिमितको
कायालय भेडेटारले कानूनले िदएको अि तयारीभ दा
बािहर गई प ाचार गरेको देिखन आयो । घर ज गा
िखचोलास ब धी िवषयमा प बाट िफरादप हण
गरी सोअनु प नाप न सा गराई याियक िन पण गन
अिधकार गाउँ िवकास सिमित कायालयलाई कानूनले
िदएको देिखँदनै । गाउँ िवकास सिमित कायालयबाट

अित िमक पमा िनमाण ग रएको भनी घर टहरा
हटाउन प माफत िदएको आदेशलाई कानूनबमोिजम
आदेश िदएको हो भनी मा न नसिकने ।
अिधकार े िवहीन कायले कानूनी मा यता
ा त गन स ने देिखँदैन । पनु रावेदक गाउँ िवकास
सिमितको कायालयलाई घर ज गा िखचोलास ब धी
िववाद हेन अिधकार मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
२९ नं. एवम् याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ७
ले िदएको देिखँदैन । कानूनमा भएको ावधानको योग
गदा कानून जे ज तो अव थामा कायम छ, यही पमा
योग ग रनु पदछ । अ य कारण वा औिच यको आधार
देखाई चिलत ऐनमा रहेको ावधानलाई अ यथा
योग गन छुट कसैलाई हँदैन । कसैलाई ितकूल
असर पु ने गरी आ नो े ािधकारभ दा बािहर गई
कुनै िनदशन िदने घर टहरा हटाउने भनी अिधकारको
अभावमा गाउँ िवकास सिमितको कायालयले प ाचार
गन िम ने देिखँदनै । यसरी स बि धत िनकायबाट
िनणय नहँदै गाउँ िवकास सिमितको कायालयबाट
िनदशन िदनु उिचतसमेत नहने ।
तसथ, थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
को दफा ३३ ले िदएको याियक अिधकारको योगको
ममा दफा ७० को उपदफा (१) को ख ड (क)
को हवाला िदई गाउँ िवकास सिमितको कायालय,
भेडेटार, धनकुटाले घर टहरा भ काउने स ब धमा
प.सं. च.नं. २०७२।७३-३५६ िमित २०७२।९।२९
मा िदएको प कानूनले याभतु गरेको अिधकारको
अभावमा कानूनबमोिजम भएको देिखएन । अतः घर
टहरा भ काउने स ब धमा वाह ग रएको प.सं. च.नं.
२०७२/७३- ३५६ िमित २०७२।९।२९ को प लाई
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।०१।२८ मा
भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ९ गते रोज २ शभु म् ।
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३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७३-CI-०८९१, उ ेषण, स य
धान िव. उदयपुर िसमे ट उ ोग िलिमटेड जलजले,
उदयपुर हाल स पक कायालय, लैनचौरसमेत
िनवेदकले पेस गरेको बोलप वीकृत भएपिछ
िनवेदकलाई िमित २०७१/११/८ मा िवप ी उ ोगले
आशयप पठाएको र सोको जानकारी यी िनवेदकले
पाएकोबारे वयं िनवेदकले आ नो िनवेदनमा उ लेख
गरेको देिख छ । िवप ी उ ोगले पनु ः िनवेदकलाई िवड
व डपिछ ठे का रकमको ५% काय स पादन जमानत
राखी ख रद स झौता गन आउनु अ यथा बोलप साथ
पेस भएको बक जमानत जफत ग रने छ भनी प ाचार
भएको र िमित २०७१/१२/२० को गोरखाप मा
बोलप साथ ततु जमानत रकम जफत गनस ब धी
सावजिनक सूचनासमेत कािशत भएको िमिसल
संल न कागजातबाट देिखन आयो । यसरी येक
चरणमा भएको काम कारबाहीको सूचना यी िनवेदकले
पाएको देिखएको र जमानत जफत गन बेहोराको
सूचना जारी गनपु ूव िनवेदकलाई ख रद स झौता गन
आ ान गरेको प समेत पठाइएको देिखँदा आफूले
सफाइ पेस गन मौका नै नपाएकोले ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीतको काम िवप ी उ ोगबाट भएको
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िनवेदकले िवप ी उ ोगको बोलप
आ ानको सतह वीकार गरी इ-िविडङसमेत गरेको
हँदा िनवेदक वयं पिन बोलप आ ान गदाका बखत
संल न ग रएका सतह पालन गन कानूनतः बा य
हने देिख छन् । यी िनवेदकले बोलप आ ानबमोिजम
२.५% बक जमानत राखेर बोलप पेस गरेको र
िनजको बोलप वीकृत भएको हँदा अब िनवेदकले
िवप ी उ ोगले बोलप आ ान गदा उि लिखत
सतबमोिजम काय स पादन जमानत (Performance

Bond) राखी स झौता गन अिनवायता आउनपु न
ह छ । िनवेदक फमले पेस गरेको बोलप वीकृ त
भएपिछ स झौता गन आउनु भनी उदयपरु िसमे ट
उ ोगले िनवेदकलाई िमित २०७१।११।८ मा
Letter of Intent लेखी सो िमितले १५ िदनिभ
कूल मू यको ५% बराबरको Performance
Guarantee िलई स झौता गन आउन जानकारी
पठाएको र सोको जानकारी यी िनवेदकले ा गरेको
देिख छ । िनवेदकले तोिकएको समयिभ
Performance Guarantee िलई नआएकोले
उ ोगले िनजको Bid Bond जफत गन िनणय गरेको
देिख छ । सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
२७(४) मा उ लेख भएअनस
ु ार िवप ी उ ोगको
सूचनाअनु प िनवेदक ख रद स झौता गन आएको
नदेिखँदा सोही ऐनको दफा २७(५) बमोिजम यी
िनवेदकले बोलप साथ पेस गरेको जमानत रकम
जफत गनको लािग नेपाल े िडट ए ड कमस बक
िलिमटेडलाई िमित २०७१।१२।०८ को प बाट
यारे टी नं. NCCBO३७/BB ५९३ बाट पेस गरेको
.४,२५,०००।– म ये कायम हने .३,९१,२५०
जफत गन िनणय भई उ ोगको खातामा ज मा ग रिदन
प ाचार गरेको देिख छ । ऐनले िनधा रत गरेको
ि याअनु प जारी बोलप आ ान सूचनाबमोिजम
बोलप पेस ग रसके पिछ यसबाट िसजना हने दािय व
वयं पनु रावेदकले िलनपु नमा िनज वयंले यसको
बेवा ता गरी आफूले िनवाह गनपन
ु दािय व िनवाह
गरेको भ ने नदेिखँदा दाबीबमोिजम आदेश जारी
हनपु दछ भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट जमानत
रकम (Bid Bond) जफत गन काय कानूनबमोिजम नै
भएको देिखँदा िनवेदकको मागदाबीबमोिजमको आदेश
जारी गनपन
ु अव था नदेिखएकोले िनवेदन खारेज
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
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२०७२।११।१९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ९ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७३–cR-०५१८, जबरज ती
करणी हाडनाता, प रवितत नाम यामु िव. नेपाल
सरकार
पनु रावेदक ितवादी मौकामा र अदालतमा
कसरु ित इ कार रही बयान गरेको र सो ममा
पीिडता छोरीलाई एक वषअगािड मंगोिलयन अनहु ारको
२०।२२ वषको मािनससँग आपि जनक अव थामा
भेटेको हँदा िनजह ले यौन स पक गरेको भ ने मलाई
शंका लागेकोले मैले छोरीलाई िपटेको कारणले पीिडता
र जाहेरवालीले झु ा आरोप लगाएको हो भ ने िजिकर
िलएको देिख छ । यी पीिडता प रवितत नाम ग–४ यी
पनु रावेदक ितवादीको छोरी नाताक भएको र आ नो
बाबल
ु े आफूलाई गरेको कायबाट आ नै इ जत र
च र मा दाग ला ने गरी आ नो िपता िव झु ा
आरोप लगाएको भनी मा न सिकने अव था िमिसल
माणबाट देिखँदैन । यसै ममा यी पनु रावेदक
ितवादीको सा ी धन साद ितवारीले ितवादीको
िजिकरलाई समिथत हने गरी अदालतमा बकप गन
सके को देिखँदैन । यसबाहेक मौकामा बिु झएका च
साँवा, उिमला अिधकारी र जीवनाथ अिधकारीलगायत
व तिु थितका पु पा दाहाल, रचना राई र िललादेवी
कोइरालाले अदालतमा बकप गदा मौकाको
बेहोरालाई समिथत हने गरी बेहोरा लेखाएको िमिसल
माणबाट देिखन आएकोले यी पनु रावेदक ितवादीको
उ इ कारी खि डत भएको देिख छ ।
यी ितवादी प रवितत नाम यामले अिभयोग
माग दाबीबमोिजमको कसरु ज य काय गरेको ठहर

गरी िनजलाई जबरज ती करणीको महलको ३(३)
नं. अनस
ु ार १०(दस) वष कै द सजाय हने र आ नै
नाबािलका छोरीलाई हाडनातािभ को जबरज ती
करणी हँदा हाडनाता करणीको महलको १ नं.
बमोिजम थप दस (१०) वषको कै द सजाय हने तथा
ितवादीबाट पीिडत ग–४ लाई चार लाख पैयाँ
ितपूित भराइिदने ठहर गरी भएको सु झापा िज ला
अदालतको फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत इलामको फै सला अ यथा मा न िमलेन ।
उ फै सला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ
िदलाई पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
तथा िनजतफका िव ान् कानून यवसायीको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी प रवितत नाम यामल
ु ाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३(३) न बरअनस
ु ार
१०(दस) वष कै द सजाय हने र आ नै नाबािलका
छोरीलाई हाडनातािभ को जबरज ती करणी हँदा
हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप दस
(१०) वष कै द सजाय हने तथा ितवादीबाट पीिडत
ग–४ लाई चार लाख पैयाँ ितपूित भराइिदने
ठह याई सु झापा िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित
२०७२।९।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा के
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.६
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CR-०४६१, लागु औषध (खैरो
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. शेष इ लाम िमयासमेत
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पिहलो नतफ, ितवादी शेष इ लाम
िमयाले सोझै अदालतमा उपि थत भई आरोिपत
कसरु मा इ कार भई बयान गरेको देिख छ ।
सहअिभयु र जन अिधकारी यादवले ितवादी शेष
इ लाम िमयालाई िचि दन भनी अदालतसम बयान
गरेको देिख छ । िमिसल संल न कागजबाट ितवादी
इ लाम िमया कसरु दार देिखने व तिु न ठ माण फे ला
परेको छै न । वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन िजिकर
िलँदा ितवादी रिहम अ सारीले मौकामा बयान गदा
शेष इ लामबाट लागु औषध ख रद गरी याइिदएको
भनी बताउनक
ु ा साथै लागु औषध स चयको कसरु मा
सािबत र जन अिधकारी र लागु औषध सेवनको
कसरु मा सािबत िनत म दास प रयारलाई सजाय
गदा माणको आधारमा िलइएको बयानबाट नै पोल
भएका शेष इ लामलाई कसरु दार ठहर नग रएको भनी
िजिकर िलए तापिन उ पोललाई समथन गन वत
तथा व तिु न ठ माण फे ला नपरेकोले ितवादी शेष
इ लाम िमयालाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
दो ो नतफ िवचार गदा, ितवादी रिहम
अ सारीले ितवादी र जन अिधकारी र ितवादी
शेष इ लाम िमयाको िचनजान गराइिदएको र
ितवादी र जन अिधकारीले ितवादी शेष इ लाम
िमयाबाट लागु औषध ख रद गरेको तथा ितवादी
रिहम अ सारीले समेत मौकामा सािबत भई बयान
गनका
ु साथै सु अदालतबाट कसरु ठहर भएका
िनत म दास प रयारले समेत पोल गरेको अव थामा
सहअिभयु को पोललाई माणमा िलई कसरु दार ठहर
गनपन
ु भ ने पनु रावेदन िजिकर िलए तापिन ितवादी
रिहम अ सारीले सु पसा िज ला अदालतमा बयान
गदा आरोिपत कसरु मा इ कार भई बयान गरेको
देिख छ । मौकामा पोल गन ितवादीह िनत म दास
प रयार र र जन अिधकारीले अदालतसम बयान
गदा ितवादी रिहम अ सारीको संल नताको पिु ट हने

त य खल
ु ाएको देिखँदैन । वादी नेपाल सरकारतफबाट
ितवादी रिहम अ सारी मितयारको पमा संल न
भएको पिु ट हने व तिु न ठ माण पेस गन नसके को
हँदा ितवादी रिहम अ सारीलाई सफाइ िदने गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखने ।
ते ो नतफ िवचार गदा, अ य वत
सबदु माणको अभावमा सहअिभयु को पोलको
भरमा कसरु दार ठह याउन य ता सहअिभयु को
पोल वत र िव सनीय हन आव यक ह छ,
शङ् का पद कसरु दार ठह याउँदा अ याय पन स दछ
भ ने ने.का.प. २०४६, िन.नं. ३९५९, अङ् क १०
मा िस ा त ितपादन भएको पाइ छ । खानतलासी
मचु ु कामा समेत ितवादी शेष इ लाम िमया र
रिहम अ सारीको घरबाट अपराधसँग माण ला ने
कुनै िचजव तु फे ला नपरेको अव थाको िव मानता
छ । ितवादीह अदालतसम को बयानमा ितवादी
रिहम अ सारीको संल नता खल
ु ाउन सके को अव था
छै न । सहअिभयु को पोललाई समथन गन अ य
वत
माणह को अभावमा पोलको भरमा मा
कसरु दार ठहर गनु यायको ि बाट उिचत नहँदा
ितवादीह शेष इ लाम िमया र रिहम अ सारीलाई
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महजन
क यटु र: हक माया राई
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६७-CR-०६४६, ०६८CR-०४९२, डाँका, कुमार लामा िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. कणबहादुर तामाङसमेत
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात
हेरी ितवादीह म ये कुमार लामाको स ब धमा
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, चैत - १
िवचार गदा कणबहादरु तामाङको सरु ाक को आधारमा
पूवयोजनाअनस
ु ार िमित २०६४।९।२३ गते रातको
अ.१९:०० बजेको समयमा अ ितवादीह समेतको
सहमितमा काठमाड िज ला िव णु गा.िव.स. वडा
नं.४ ि थत ह रबहादरु खड् काको घरमा धा रलो
हितयारसमेत िलई गई जाहेरवालालगायत िनजका
प रवारलाई िनय णमा िलई घर कोठामा रहेको
दराजह समेत खोली नगद तथा धनमालह
जबरज ती डाँका गरी लगेको हो भनी अनस
ु धान
अिधकारीसम सािबती बयान िदएको पाइ छ ।
यसबाट िनज ितवादी उ वारदातमा संल न भएको
देिख छ । साथै िनज ितवादीको शरीर तलासी िलँदा
चोरी याएका नगद तथा धा रलो हितयारसमेत िनजको
साथमा बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट
देिखन आउने ।
वादीबाट ितवादी कणबहादरु लामा
डाँका वारदातमा संल न रही कसरु गरेको मािणत
हने त यगत आधार माण ततु गन सके को
अव थासमेत देिखएन । ितवादी कणबहादरु लामा
डाँका वारदातमा संल न नरहेको आधारसमेतबाट
डाँका अिभयोगबाट ितवादी कणबहादरु लामाले
सफाइ पाएको कानूनबमोिजम िमलेकै देिखने ।
अब डाँका भएको भ ने स ब धमा िवचार गदा
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको दफा नं. ६ को कानूनी
यव था हेदा, “चार जनाभ दा बढ् ताको जमात भई
जबरज ती चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग
वा हातहितयार िलई उठाई छाडी वा हलह जत गरी
चोरी गरेको डाँका गरेको ठहछ” भनी ऐनले तोके को
देिखँदा ितवादीह मनोज तामाङ, कणबहादरु
तामाङ, सरु शे लामा, कुमार लामा र कणबहादरु
लामासमेत ज मा ५ जना भएकामा ितवादी
कणबहादरु लामा उ वारदातमा संल न नभएको
आधार कारणबाट िनजले सफाइ पाएको अव थामा

बाँक ितवादीह मनोज तामाङ, कणबहादरु तामाङ,
सरु शे लामा र कुमार लामासमेत ज मा चारजना मा ले
चोरीको वारदात गरेको अव थामा डाँका गरेको भ न
िम ने नदेिखने । ततु मु ामा ितवादीह मनोज
तामाङ, कणबहादरु तामाङ, सरु शे लामा र कुमार
लामाउपर मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं.
को कसरु अपराधमा ऐ. १४(२) नं. बमोिजम जनही
१ मिहना १५ िदन कै द र .१,०७,५२६।- ज रवाना
भई ज रवानाबापतसमेत कै द हनेमा मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको ३८(१) नं. बमोिजम ४ वष मा कै द हने
र ितवादी कणबहादरु तामाङको उमेर १५-१६
वषको भ ने देिखँदा ितवादी कणबहादरु तामाङलाई
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा १३(३)
बमोिजम उि लिखत कै द सजायको आधा सजाय
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६७।२।२५ को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः अ य ितवादीह मनोज तामाङ,
कणबहादरु तामाङ, सरु शे लामा र कुमार लामाउपर
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं. को कसरु
अपराधमा ऐ. १४(२) नं. बमोिजम जनही १ मिहना
१५ िदन कै द र .१,०७,५२६।- ज रवाना भई
ज रवानाबापत कै द गदा चोरीको महलको दफा २७
नं. अनस
ु ार १० वष कै द गनगरी भएको हदस म के ही
उ टी गरी मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ३८(१) नं.
बमोिजम ४ वष मा कै द हने र ितवादी कणबहादरु
लामालाई कसरु बाट सफाइ िदई ितवादी कणबहादरु
तामाङलाई बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा १३(३) नं. बमोिजम उि लिखत कै द सजायको
आधा सजाय हने भनी िमित २०६५।३।३० मा भएको
फै सला सदर ग रएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६७।२।२५ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २ गते रोज १ शभु म् ।
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३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-CR-०२९१, वैदेिशक
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. अजमत अली साह
माण ऐन, २०३१ को उ यव थाको
स दभमा ततु मु ाको त यगत अव थालाई हेदा
ततु मु ाको जाहेरवालाह लाई ितवादीले िमित
२०७२।८।६ गते ग रिदएको जाहेरी दरखा तसाथ
पेस भएको िलखत हरी कायालय बािहर याि टनमा
भएको देिखँदा उ िलखत हरी कायालयमा भएको
भ ने देिखन आयो । हरी कायालय बािहर याि टनमा
भएको कागजलाई माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)
बमोिजम माणको पमा हण गन िम ने देिखन
नआउने ।
कागज गराएको ठाउँ कागजको
कृितसमेतलाई िवचार गदा र वयम् पीिडत भिनएका
जाहेरवालाह म ये अ दल
ु क रमले वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणमा आई बकप गदा िलखत भएको
भिनएको िदन, समय, िमितमा आफू नेपाल सरहदिभ
नभई भारतको म य- देशको इ दोर भ ने ठाउँमा
िथय । िलखत कहाँ कसरी बनाएको हो मलाई थाहा
छै न । िलखत गराएपिछ आ नो साढुभाइले फोन गरी
बोलाए पिछ मा आफू आएको भनी बकप गरेको
देिख छ भने अका जाहेरवाला महमद तफ
ु ै लले रकम
गाउँमा िदई ितवादीलाई प ाउ गरी हरीमा याई
बझ
ु ाई बािहर याि टनमा याई तयार ग रएको
कागजमा सहीछाप गराएको हो र उ कागज
गराइसके पिछ जाहेरी िदएको हो भनी बकप गरेको
देिखएबाट वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी रकम
िलएको भ ने कुरा खि डत हन आएको देिख छ ।
साथै िलखत नै सही साँचो बेहोराको समेत नदेिखएको
र िलखत बनाउँदा हरीको डर, ास देखाई
अनिु चत भावमा पारी गराएको भ ने कुरा पीिडत
जाहेरवालाह कै बकप बाट देिखन आउँछ । अ

नै यवहारको रकमको स ब धमा कारबाही गराउन
सिजलोको लािग वैदेिशक रोजगारको िलखत बनाई
सरल बाटो अवल बन गरी यी ितवादीलाई दःु ख िदई
रकम असल
ु उपर गन वैकि पक बाटो अवल बन गरेको
देिखन आयो । यी ितवादीले वैदिे शक रोजगारको
लािग नै रकम िलएको कुरालाई पिु ट मािणत हने गरी
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार शंकारिहत
तवरले ठोस त ययु माणह बाट मािणत गराउन
सके को पाइँदैन । अिभयोग दाबी लगाउनु मा अिभयोग
मािणत गन आधार ब न स दैन । सोको लािग
व तिु न शंकारिहत तवरबाट मािणत गनपन
ु ।
ितवादीले अनस
ु धान अिधकृत तथा
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम बयान गदासमेत
आफूले आरोिपत कसरु नगरेको र कागजसमेत हरी
कायालयको याि टनमा गराएको भनी इ कारी बयान
गनका
ु साथै िनजले महमद हसेनलाई रकम बिु झिलई
ग रिदएको िलखतबाहेक अ य माणको अभाव
देिख छ । उि लिखत अव थामा उ कागजको
आधारमा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३
बमोिजमको कसरु मा ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय
गन िम ने नदेिखँदा ितवादी अजमत अली साह भ ने
अजमत अली साहले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
फै सला िमलेकै देिखने ।
तसथ, उपयु आधार र कारणसमेतबाट
जाहेरवाला अ दल
ु ै लले वैदेिशक
ु क रम र महमद तफ
रोजगार यायािधकरणमा गरेको बकप , ितवादीले
अनस
ु धान अिधकृ त तथा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणसम गरेको इ कारी बयान तथा रकम
बिु झिलई ग रिदएको िलखतबाहेक अ य माणको
अभाव रहेकोलगायतका िमिसल संल न आधार
माणबाट ितवादी अजमत अली साह भ ने अजमत
अली साहले वैदेिशक रोजगार कसरु गरेको पिु भएको
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नदेिखँदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७३।०८।२७ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-CR-१०७०, ११३६,
वैदेिशक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. अमजत
अली साह भ ने अजमत अली साह
ितवादीले जाहेरवालाह लाई वैदेिशक
रोजगारमा पठाउँछु भनी रकम िलई भनेबमोिजम
रोजगारमा पिन नपठाएको र रकमसमेत िफता
नगरेको भ ने जाहेरवालाह को िकटानी जाहेरी र
जाहेरवालाह को बकप लाई जाहेरवालाम येका
अम िदन ओ टा, सिफ उ लाह र महमद आलम
वो तालाई यी ितवादीले ग रिदएको िलखत र सो
िलखतमा उि लिखत वैदेिशक रोजगारका लािग कतार
पठाउन रकम िलएको भ ने बेहोराले पूण पमा समथन
गरेको देिखने ।
ितवादीले जाहेरवालाह लाई वैदेिशक
रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलई, भनेबमोिजम
रोजगारमा नपठाएको तथा जाहेरवालाह लाई
ितवादीले िलखतसमेत ग रिदएको अव था
छ । ितवादीले वैदेिशक रोजगार यायािधकरण
र अनस
ु धान अिधकृ तसम बयान गदा आफूले
जाहेवालाह लाई निचनेको, महमद हसेनसँग तरकारी
यापारका लािग ऋण सापटबापत रकम िलएको हँ भनी
रकम िलएकोतफ वीकार गरेको देिख छ भने रकम
िलई कागज ग रिदएकोसमेत देिखन आएको छ । उ
िलखत जबरज ती गराएको भ नेसमेतका िजिकर
िलएको भए तापिन सो बयानलाई पिु वा समथन गन
कुनै माण माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनस
ु ार
पेस गन सके को देिखँदनै । साथै यी ितवादी वैदेिशक

रोजगार यवसाय गन इजाजत ा यि भएको
पिन देिखँदैन । कसैलाई वैदिे शक रोजगारमा लगाई
िद छु भनी झु ो आ ासन िदई वा लोभन देखाई
वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने उ े यले कुनै रकम
िलनेसमेतका काय वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
को दफा १० र ४३ िवपरीतका कसरु ज य अपराध
भएको, ितवादीले जाहेरवालाह अम िदन ओ टा,
सिफ उ लाह वा ता र महमद आलम वो तालाई
वैदेिशक रोजगारमा कतार मल
ु क
ु मा पठाउन भनी
रकम िलएको पिु भएको तथा ितवादीसँग वैदेिशक
रोजगार यवसाय गन इजाजत ा समेत नभएको
हँदा ितवादी अमजत अली साह भ ने अजमत अली
साहबाट जाहेरवालाह अम िदन ओ टा, सिफ
उ लाह र महमद आलम वा तालाई अिभयोगप
मागदाबीबमोिजमको िबगो र हजानासमेतको ज मा
रकम .६,७५,०००।- (छ लाख पचह र हजार
पैयाँ) ितवादीबाट भराई पाउने ठह याएको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको फै सलालाई अ यथा भ न
िमलेन । जाहेरवालाम येका शेख मु ताकलाई वैदेिशक
रोजगारमा पठाउन भनी ितवादीले रकम िलएको कुरा
जाहेरीमा उ लेख गरे तापिन रकम िलएको तथा िदएको
कुरालाई पिु गन गरी कुनै माण पेस हन आएको
देिखँदनै । एउटै जाहेरीमा बेहोरा उ लेख गरे तापिन सो
कुरालाई समथन हने गरी त यगत व तिु न आधार
माणबाट मािणत हनपु दछ तर सोस ब धी कुनै
िलखत कागज िमिसल संल न भएकोसमेत देिखँदनै ।
यस अव थामा जाहेरवालाम येका शेख मु ताकलाई
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी यी ितवादीले रकम
िलई नपठाएको भ ने जाहेरवालाको भनाइ शंकारिहत
तवरबाट पिु हन सके को नदेिखने ।
तसथ, उपयु आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी अमजत अली साह भ ने अजमत अली
साह वैदिे शक रोजगार यवसाय गन अनमु ित निलई
जाहेरवालाह अम िदन ओ टा, सिफ उ लाह र
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महमद आलम वो तालाई वैदिे शक रोजगारमा पठाउँछु
भनी रकम िलई िलखतसमेत गरी भनेबमोिजम रोजगारमा
नपठाउनेसमेतका काय वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४
को दफा १० र ४३ िवप रत कसरु ज य अपराध भएको
देिखएकोले ितवादी अमजत अली साह भ ने अजमत
अिल साहलाई ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम १।६।०
(एक वष छ मिहना) कै द र .१,५०,०००।- (एक
लाख पचास पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालाह को
िबगो र हजानाबापतको रकमको हकमा जाहेरवालाह
अम िदन ओ टा, सिफ उ लाह र महमद आलम
वो ताले अिभयोगप मागदाबीबमोिजमको िबगो र
हजानासमेतको ज मा रकम .६,७५,०००।- (छ
लाख पचह र हजार पैयाँ) ितवादीबाट भराई
पाउने ठह याई अका जाहेरवाला शेख जिहरको िबगो
र हजानाबापतको रकम माणको अभावमा अिभयोग
मागदाबी पु न नस ने ठह याएको वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणको िमित २०७३।०८।२७ को फै सला
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.७
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०७२-CR-१५०१ र ०७२-CR-१५०१,
सामािजक सरु ा भ ा िहनािमना गरी ाचार गरेको,
नेपाल सरकार िव. महे म डल र महे म डल िव.
नेपाल सरकार
टाचार िनवारण ऐनको दफा १७ मा भएको
यव थालाई हेदा, रा सेवकले नेपाल सरकार वा
सावजिनक सं थाको स पि लापरवाही वा बदिनयत
गरी िहनािमना, हािन नो सानी वा दु पयोग गरे गराएमा

वा मासेमा वा िनजी योगका लगाएको अव थामा
मा िनजलाई कसदु ार ठहर गन िम ने देिख छ भने
रा सेवकले बदिनयतपूवक सावजिनक स पि को
हािन नो सानी वा दु पयोग गरेको वा मासेको वा िनजी
योगमा लगाएको पिु ट नभएस म यस दफाबमोिजम
सजाय गन िम नेसमेत नदेिखने ।
यसरी ितवादीले सामािजक सरु ाबापत
नाग रकलाई िववरण गनपन
ु रकम िलने खाने िनयतले
स बि धत नाग रकलाई िवतरण नगरी आफै ँ ले भरपाइमा
या चे सहीछाप गरी उ रकम िहनािमना गरेकोले
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को
कसरु मा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी आरोप मागदाबी भए तापिन िनजउपर
भ ा पाउने कसैको पिन उजरु ी परेको देिखँदैन । वादी
नेपाल सरकारतफबाट यो यो नाग रकको सामािजक
सरु ाबापतको भ ा यी ितवादीले िहनािमना
गरेका हन् भनी खल
ु ाउन सके कोसमेत देिखएन । यी
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा
बयान गदासमेत आफूले पे क िलएको सामािजक
सरु ा भ ाको रकम स बि धत यि ह लाई
बझ
ु ाइसके को भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको अव था छ । त कालीन गा.िव.स. सिचवले यी
ितवादीले बझ
ु ेको सामािजक सरु ा भ ा स बि धत
यि ह लाई बझ
ु ाएको र उ समयमा ितवादीले
उ रकम िहनािमना अिनयिमत गरी िलए, खाए भनी
कसैको उजरु ी तथा गनु ासोसमेत आएको िथएन भनी
ितवादीले गरेको इ कारी बयानलाई समथन हने गरी
बयान गरेको देिख छ । सामािजक सरु ा भ ा पाउने
नाग रकह उ गा.िव.स.कै बािस दा हने भएकोले
अनस
यि ह म ये
ु धान हँदाका बखत उ
कसैसगँ पिन स पक नै गन नस ने अव थासमेत
देिखँदनै । उ सामािजक सरु ा भ ाको रकम पाएको
वा नपाएको भ ने स ब धमा स बि धत यि बाट नै
यथे ट कुरा प ा ला न स ने अव था हँदाहँदै पिन
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अनस
ु धानको ममा पीिडत यि ह लाई बु दै
नबझ
ु ी ततु मु ा दायर भएको देिख छ भने वादी
नेपाल सरकारले सामािजक सरु ा भ ा नपाउने
यि ह को नाम ठे गाना के ही खल
ु ाएकोसमेत
देिखँदैन । यी ितवादीले आफूले बझ
ु ेको सामािजक
सरु ा भ ाको रकम स बि धत यि ह लाई
बझ
ु ाइसके को भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको, सामािजक सरु ा भ ा आफूह ले नपाएको
भनी कसैले उजरु गरेकोसमेत नदेिखएको र वादी नेपाल
सरकारको तफबाट समेत ितवादीले यि ह को
सामािजक सरु ा भ ाको रकम िहनािमना गरेका हन्
भनी खल
ु ाउन नसके को अव थामा सावजिनक सरु ा
भ ा पाउने यि ह लाई बु दै नबझ
ु ी ितनीह ले उ
भ ाबापतको रकम पाएनन् भनी अनमु ानको भरमा
उ रकम यी ितवादीले िहनािमना गरी आरोिपत
कसरु गरेकै हन् भनी भ न स ने अव था िव मान
नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
फौजदारी मु ामा ितवादीको कसरु मािणत गन
भार वादीको हने यव था गरेको देिख छ । फौजदारी
मु ामा शंकाको सिु वधासमेत अिभयु ले नै पाउँछ ।
िमिसल संल न कागज माणबाट शंकारिहत तवरबाट
कसरु दार नदेिखएस म अिभयु लाई कसरु दार ठहर
गनसमेत निम ने ।
कुनै पिन यि लाई टाचारअ तगतको
कसरु मा सजाय गनको लािग िनजले बदिनयतपूवक
टाचार गरेको भ ने िववादरिहत त रकाले पिु ट
भएको हनपु छ । टाचारको कसरु कायम हन सरकारी
स पि बदिनयतपूवक िलने खाने उ े यले िहनािमना,
हािन नो सानी दु पयोग तथा िनजी योगमा याएको
ट पमा देिखनु पदछ । िमिसल संल न कागजातबाट
टाचार गरेको शंकारिहत तवरबाट पिु ट नभएस म
के वल शंका र अनमु ानको भरमा कसरु दार ठहर
गनसमेत निम ने ।

िववेिचत आधार, माणबाट यी ितवादी
महे
म डलले नाग रकलाई िवतरण गनपन
ु
सामािजक सरु ा भ ाबापतको रकम िलनेखाने
उ े यले स बि धत यि लाई नबझ
ु ाई िहनािमना
गरी आरोिपत कसरु गरेको भ ने आरोप मागदाबी
वादी नेपाल सरकारको तफबाट त ययु माण पेस
गरी पिु ट गन सके को नदेिखएकोले के वल अनमु ान र
शंकाको भरमा टाचारज तो मु ामा कसरु दार ठहर
गन िम ने नदेिखँदा ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा
आरोप मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अब ितवादीलाई टाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजम ३ (तीन) मिहना कै द
सजाय हने ठहर गरेको िवशेष अदालत काठमाड को
फै सला िमले निमलेको स ब धमा िवचार गदा,
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को उ दफा ८(३)
मा “भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै रा सेवकले
बदिनयतपूवक सरकारी वा सावजिनक स पि को हािन
नो सानी गरेगराएको अव थामा मा यो दफाबमोिजम
सजाय हन स ने अव था देिखयो । तर ततु मु ामा
ितवादीले सामािजक सरु ा भ ाबापतको रकम
नाग रकलाई िवतरण गनपनमा
स बि धत यि लाई
ु
नबझ
ु ाई बदिनयतपूवक आफूले िलनेखाने उ े यले
िहनािमना गरेको कुरा िमिसल संल न कुनै ठोस सबतु
माणबाट नदेिखँदा िनजले टाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजमको कसरु गरेको भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट
यी ितवादीले सरकारी वा सावजिनक स पि
बदिनयतपूवक हािन नो सानी गराएकोसमेत िमिसल
संल न कागज माणबाट पिु ट हन सके को नदेिखँदा
यी ितवादीलाई टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ८(३) बमोिजम ३ (तीन) मिहना कै द सजाय
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हने ठहर गरेको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
२०७२।३।२१ को फै सलासमेत िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृ त : सभु ा िज.सी.
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०७२-CR-०४१५, स चालनमा नरहेको
िव ालय स चालनमा रहेको भनी सरकारी अनदु ानको
रकम िहनािमना तथा दु पयोग गरी ाचार गरेको,
नेपाल सरकार िव. लालबाबु रायसमेत
राि य अनस
ु धान िज ला कायालयको
िमित २०७०।१२।१० को िव ालय स चालनमा
रहेको प , ितवादीको बयान तथा िनजको सा ीको
बकप समेतबाट हंस जनता ाथिमक िव ालय
स चालनमा रही क ा ३ स म पठनपाठन भएको
देिखन आयो । यसरी राि य अनस
ु धान िज ला
कायालय सलाही, मलंगवाको प , ितवादीह को
बयान, ितवादीका सा ीको अदालतसम को
बकप समेतबाट हंस जनता ाथिमक िव ालय,
िसमरा स चालनमा रहेको भनी देिखन आउने ।
अब आरोपप मा उ लेख भएअनु प
ितवादीह ले सरकारी रकम .२,४९,०५२।िहनािमना गरी ाचार गरेको हो वा सो रकम बे जु
हो भ नेतफ िवचार गदा, िमित २०७१।५।२४ मा
िज ला िश ा कायालय सलाही, मलंगवा च.नं. ७२५
को प मा हंस जनता ाथिमक िव ालयलाई बे जु
रकम दािखला गन भनी प ाचार भएको िमिसल संल न
कागजातबाट देिखयो । सोहीअनु प िज ला िश ा
कायालय सलाही, मलंगवाको िमित २०७१।९।१३ को
प मा रकम दािखला भएको स ब धमा भनी प ाचार
भएको देिखयो । उ प मा हंस जनता ाथिमक

िव ालय, िसमराको च ती िहसाब नं. १९५८७
मा िनकासा भएको रकम .४,४९,६९२.३८।नेपाल बक िलिमटेड, मलंगवा शाखामा रहेको खाता
क-१-१-००१ कायालयको कोड न बर १९३५०-०१ को राज व िशषक न बर १५११२ मा
रकम िफता गरेको भौचर नं.२५१८१०७६, िमित
२०७०।११।२८ मा .२,००,०००।- (दईु लाख)
र भौचर नं.२५९२७७२६ िमित २०७१।९।९ गतेमा
.२,४९,०५२।- (दईु लाख उना चास हजार बाउ न
पैयाँ) ज मा गरेको पेस हन आएको बेहोरा मािणत
ग र छ भनी उ लेख भएको देिखयो । यसरी िज ला
िश ा कायालयबाट नै बे जु रकम दािखला गन भनी
भएको प ाचारअनु प ितवादीबाट रकम दािखला
भएको िज ला िश ा कायालयको प एवं िमिसल
संल न कागजातबाट बे जु नै रहेको देिखन आउने ।
वादीले स चालनमा नभएको िव ालयको
नाममा नेपाल सरकारबाट अनदु ान रकम ा गरी
सो रकम िहनािमना गरी ाचार गरेको भनी िजिकर
िलएको तर ितवादी प ले िव ालय स चालनमा
नै रहेको, नेपाल सरकारबाट ा अनदु ानको रकम
बे जक
ु ो पमा रहेकोले सो रकम नेपाल सरकारलाई
नै िफता गरेको भनी िजिकर िलएको देिख छ ।
उि लिखत अव थालाई िवचार गदा सव थम
ाचार र बे जक
ु ो बारेमा प हनपु न देिखयो ।
सो स दभमा हेदा, बे जु रकम कुनै पिन सं था वा
यि लाई कुनै उ े य ाि को लािग िदइएको अि म
पे क व प पे क दान ग रएको रकम िबल,
भरपाइ र खच आय- यय भु ानी गदा नपगु रकमलाई
जनाउँछ । य तै आिथक कायिविध ऐन, २०५५
को दफा २(द) मा “बे जु भ नाले चिलत
कानूनबमोिजम पु याउनपु न रीत नपु याई कारोबार
गरेको वा रा नुपन लेखा नराखेको तथा अिनयिमत
वा बेमनािसब त रकाले आिथक कारोबार गरेको भनी
लेखा परी ण गदा औ ं याइएको वा ठह याइएको
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कारोबार” भनी बे जक
ु ो प रभाषा गरेको देिख छ ।
तर ाचार हनको लािग सरकारी स पि यि गत
िहत वा फाइदा पु याउनको लािग योग ग रएको
हनपु दछ । य तै ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १७ हेदा "कुनै रा सेवकले आ नो ओहदाको
वा सोस ब धी कत य पालना गदा नेपाल सरकार
वा सावजिनक सं थाको स पि को लापरबाही
वा बदिनयत गरी िहनािमना, हािन नो सानी वा
दु पयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा िनजी योगमा
लगाएमा िनजलाई कसरु को मा ाअनुसार दफा ३
बमोिजमको सजाय हने छ र यसरी िहनािमना,
हािन नो सानी वा दु पयोग गरेको वा मासेको वा
मा न िदएको स पि पिन िनजबाट असुलउपर
ग रने छ ।” यसरी हेदा ाचार हनको लािग आ नो
यि गत िहतको लािग सरकारी स पि लापरबाही वा
बदिनयत गरी िहनािमना, हािन नो सानी वा दु पयोग
गरेको हनपु दछ । ततु मु ामा ितवादीह ले
अनदु ान व प िनकासा भएको रकम िलएको
रकम िनजह ले बदिनयतपूवक पमा िहनािमना
गरी गैरकानूनी पमा खच नगरेको र िनकास भई
खच हन नसके को रकम ितवादीह ले स बि धत
खातामा ज मा ग रसके को देिखयो । यसरी उि लिखत
प रभाषासमेतबाट ितवादीह ले िव ालयको नाममा
ा गरेको अनदु ानको रकम बे जु रहेको र सो रकम
राज व खाता क-१-१-००१ मा दािखला ग रसके को
अव थामा ितवादीह ले िव ालयलाई ा अनदु ान
रकम बदिनयत िचताई खच गरी ाचारज य कसरु
गरेको भनी मा न िम ने नदेिखने ।
ततु मु ामा पिन नेपाल सरकार ारा
स चालनमा रहेको िव ालयले िनमाण कायबापत
िनकासा पाएको अनदु ान रकम अिनयिमत पमा खच
गरेको भनी अनदु ान िदने सरकारी िनकायले बे जु
रकम दािखला गन प ाचार गरेको र बे जु भएको
रकम िव ालयले राज व खाता क-१-१-००१ मा

ज मा गरी असल
ु भइसके को देिखयो । यसथ उ
त यह बाट यथ ह ले िव ालय नै थापना
नगरी ाचार िनवारण ऐनको दफा १७ बमोिजमको
कसरु गरेको भ ने नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको
ितवादीउपरको ाचार आरोप मागदाबी पु न स ने
नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार, माण र
निजरसमेतबाट हंस जनता ाथिमक िव ालय, िसमरा
स चालनमा रहेको र ितवादीह को काय ाचार
नभई बे जअ
ु तगत रहेको देिखँदा ितवादीह ले
दाबीको कसरु गरेको भ न िम ने अव था नभएकोले
यी ितवादीह लालबाबु राय यादव र िव दक
ु ु मारी
यादवले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने
िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०७२।२।१० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : सभु ा िज.सी.
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी आन दमोन
भ राई, ०७२-CR-०५६६, वैदिे शक रोजगार, नेपाल
सरकार िव. संिजवकुमार साह
ितवादी संजयकुमार साहले जाहेरवालालाई
रोजगारीको लािग बेलायत पठाइिद छु भनी रकम
िलएको र बेलायत नपठाई िलएको रकम िफता
नगरेकोले वैदेिशक रोजगार कसरु मा कारबाही ग रपाउँ
र िलएको रकम ितपूित िदलाई पाउँ भनी जाहेरी
िदएकोमा अनस
ु धानको िसलिसलामा जाहेरवालाले
यी ितवादीबाट रकम िफता पाइसके को हँदा जाहेरी
िफता पाउँ भनी िनवेदनसमेत िदएको देिख छ ।
यी ितवादीले आफूले वैदेिशक रोजगार यवसाय
स चालन पिन नगरेको, जाहेरवाला रामकृ ण िधताल
र राके श े ीसँगबाट घर यवहार चलाउनको लािग
रकम िलएको हँ । वैदेिशक रोजगारीको लािग िलएको
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होइन । मलाई जबरज ती वैदिे शक रोजगारीको कागज
गराएका हन् । जाहेरवालासँग िलएको रकम िफता
ग रसके को छु भनी अनस
ु धान ममा तथा वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणमा कसरु मा पूण इ कार गरी
बयान गरेको देिखने ।
ितवादीका सा ी राजे साहले वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणमा ितवादी संिजवकुमार साह
वैदेिशक रोजगारी यवसायी होइनन् िनजले घर यवहार
चलाउनका लािग रकम िलएको हो भनी बकप गरेको
देिख छ । वादी नेपाल सरकारको अिभयोगप मा नै
जाहेरवालाले ितवादीबाट रकम िफता पाइसके कोले
दफा ४३ बमोिजम सजाय हन र िबगोको हकमा िफता
पाएको भ ने जाहेरवालाको िनवेदन र सो िनवेदन
सनाखतसमेत गरेको हँदा िबगोमा दाबी निलएको भनी
उ लेख भई आएको देिख छ । माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ बमोिजम वादी दाबी मािणत गन दािय व
यी वादी नेपाल सरकारको रहेको स दभमा नेपाल
सरकारका सा ीह उपि थितको लािग पटकपटक
ताके ता गदा पिन उपि थत गराएको र अिभयोग खि बर
गराएको देिखएन । य तो अव थालाई ितवादीउपरको
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पिु गराउनपु न सो गन
सके को देिखँदनै । जाहेरवाला वयंले आ नो रकम
िफता पाइसके कोले जाहेरी िफता पाउँ भनी िनवदेन
िदएको र ितवादीले पिन जाहेरवालासँग िलएको रकम
घर यवहार चलाउन िलएको र जाहेरवालालाई िफता
िदइसके को हो भनी कसरु मा इ कार गरी बयान गरेको
देिखँदा ितवादीले िलएको रकम असल
ु उपर भएको
र वादी प ले पिन यी ितवादीले जाहेरवालासँग
वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिद छु भनी रकम िलएको
हो भ ने कही ँकतैबाट पिु हन नसके को अव थामा यी
ितवादीलाई अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट भएको फै सलालाई अ यथा
मा न निम ने ।
अतः उि लिखत आधार, माण र कारणबाट

यी ितवादीउपरको अिभयोग माग दाबी नपु ने गरी
सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७१।१२।१० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल भा १४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सपना धान
म ल, ०७४-WO-०१२७, परमादेश, सुजन माक िव.
पूवा चल िव िव ालय, िवराटनगरसमेत
िमित २०७४।४।४ गतेका िदन काि तपरु
दैिनक पि कामा पूवा चल िव विव ालय, िव ान
तथा िविध / सङ् कायअ तगत आङ् िगक एवं
स ब धन ा या पस कलेजह मा Bachelor in
Civil Engineering, Bachelor in Computer
Engineering लगायतका शैि क काय मह मा
वेश परी ाको आवेदन फारम भनस ब धी सूचना
कािशत ग रयो । सो सूचनाअनस
ु ार वेश परी ाको
सामा य द तरु तफ आवेदन फाराम भराउने अि तम
िमित २०७४।५।२ र दो बर द तरु तफ २०७४।५।८
गतेस मको समय सीमा तोिकएकोमा अ य कारणबाट
उ समयाविधलाई िमित २०७४।५।९ गते सामा य
द तरु कायम गरी र यसपिछ २०७४।५।१४
गतेस म थप द तरु िलई वेश परी ा आवेदन फाराम
भन भराउनका लािग भनी िमित २०७४।५।२ गते
पनु ः काि तपरु पि कामा नै पूरक सूचना कािशत
ग रयो । सोही सूचनाअनु प िनवेदक कलेजले
ज मा ९८४ जना परी ाथ ह बाट वेश परी ा
शु कसिहतको आवेदन फारामह िमित २०७४।५।९
गते शु बार साँझ ५ बजेस म बझ
ु ी िलएको र िमित
२०७४।५।११ गते आइतबार िदनको २ बजेिभ ै
िनवेदक कलेजको च.नं. २६७/०७४/०७५, िमित
२०७४।५।११ गतेको प सिहत िवप ी पूवा चल
िव विव ालय, काठमाड स पक कायालय,
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िसनामंगलमा बझ
ु ाउन पगु ेकोमा दो बर द तरु ला ने
भनी नबझ
ु ी िमित २०७४।५।१२ गते िवप ी पूवा चल
िव विव ालय, काठमाड स पक कायालय, िसनामंगल,
काठमाड का कमचारी ारा “२०७४।५।११ को बक
भौचर भएकोले फारम िफत ” भ ने बेहोरासिहत
िनवेदक कलेजलाई िफता गरेबाट िवप ीले गैरकानूनी
पमा दो बर द तरु िलन खोजेको साथै िवप ीह का
काम कारबाहीबाट आवेदक परी ाथ ह परी ा िदन
पाउने हकबाट वि चत हने हँदा सो काय गन नपाउने
गरी परमादेशलगायत उपयु आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको मागदाबी रहेको देिखने ।
अब िनवेदकको िनवेदन मागदाबीको
स दभमा िवचार गदा िनवेदकले िमित २०७४।५।११
गते आइतबार आवेदन फारामबापतको रकम
बझ
ु ाएकोमा िमित २०७४।५।१२ गते िवप ी
पूवा चल िव विव ालय, काठमाड स पक कायालय,
िसनामंगलका कमचारी ारा “२०७४।५।११ को
बक भौचर भएकोले फाराम िफत ” भ ने बेहोरा
उ लेख गरी फाराम िफता गरेकोमा िनवेदक
कलेजले िमित २०७४।५।१४ मा निबल बकमा
दो बर द तरु बझ
ु ाइसके को िमिसल संल न बकको
भौचरबाट देिखयो । यसरी यस अदालतबाट िमित
२०७४।५।१५ मा अ त रम आदेश जारी हनअ
ु िघ नै
िनवेदकले िव ाथ ह को आवेदन फारामबापतको
रकम बझ
ु ाई भनासमेत भइसके को देिखँदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो, होइन भ ने
िवषयमा िवचार ग ररहनु नपन ।
अतः रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । साथै
यस अदालतबाट िमित २०७४।५।१५ मा जारी भएको
अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
इजलास अिधकृतः- सभु ा िज.सी.
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभु म् ।

५
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-CI-०१९६, अंश, हजरतअिल
बागवान धोबी िव. म तान धोबीसमेत
मालपोत कायालय, बिदयाबाट पा रत
भएको बकसप को िलखतबाट २०५९ सालको दे.नं.
३९०/२३ को अंश मु ामा िमित २०६१।१२।२९ मा
भएको फै सला नै द ड सजायको ४६ नं. बमोिजमको
ि याबाट काया वयन भई अंश छुट्याउने काय भएको
नभए तापिन यी पनु रावेदक / वादीका िपता इ माइल
धोबीले आ ना दाजु म तान धोबीबाट अंशबापत ज गा
छुट्याई िलएको देिखयो । उ िलखतमा “अदालतबाट
समेत आधाआधा िह सा लागेको हदँ ा सव च
अदालतमा िदएको अनुमित मु ामा असर नपन गरी”
भ ने बेहोरा उ लेख भएको र िमित २०६१।१२।२९
को फै सलाले ब डा हनपु न भनी उ लेख गरेको ज गा
र हा.ब. िलखतमाफत इ माइलले म तानबाट ा
गरेको ज गा एकै अथात् िज ला बिदया, मथुराह र ार
गा.िव.स. वडा नं. ६ को िक.नं. ६३७ को ०,०३९५
वगिमटर रहेको उ फै सलासमेतबाट देिखएबाट सो
हालैको बकसप माफत ा ज गा अदालतको फै सला
काया वयनकै ममा ह ता तरण भएको भ ने कुरामा
िववाद देिखएन । ततु मु ाका पनु रावेदक हजरतअिल
बागवान धोबीका िपता इ माइल धोबी र पनु रावेदक
वादीका बडाबाबु म तान धोबीिबच िलनिु दनु भएको
र.नं. ५६९९(क) बाट िमित २०७०।३।१० मा पा रत
हालैको बकसप िलखतको आधारमा यी पनु रावेदकले
िनजको बडाबाबु म तान धोबीको हाँगाबाट समेत
अंश भाग छुट्याई िलन पाउँ भनी िलएको पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम हनपु न अव था रहेभएको नदेिखई सो
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यसरी दे.नं. ३९०/२३ को अंश मु ामा
िमित २०६१।१२।२९ मा भएको फै सलालाई आधार
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मानी िवप ी ितवादी म तान धोबीले वादीका िपता
इ माइल धोबीलाई अंशबापत हालैको बकसप बाट
ज गा िदइसके को र यी वादीले िपता इ माइल धोबीको
हाँगाबाट मा अंश पाउने ठहरी दईु तह फै सला
भइसके को अव था िव मान देिखँदा यस अदालतबाट
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गदा िलइएको आधार
“इ माइल धोबी वादी भएको २०५९ सालको
अंश मु ामा िमित २०६१।१२।२९ मा भएको
फैसलाबमोिजम अंश पाएको माण गु न नआएको
अव थामा वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको
पुनरावेदन अदालत नेपालग जको फैसलामा
मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको महलको १, २ र ३० नं.
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको
ुिट देिखन आएको” भ ने अव था इजलाससम
पेस हन आएको उपयु र.नं. ५६९९(क) बाट िमित
२०७०।३।१० मा पा रत हा.व. िलखतबाट अ यथा
मािणत भई सो िु ट रहेको भ ने अव था हाल
िव मान रहेभएको पाइएन । तसथ पनु रावेदक / वादी
हजरतअिल बागवान धोबीका िपता इ माइल धोबीले
आ ना दाजबु ाट अंश िलइसके को देिखई पनु रावेदक
वादी हजरतसमेतले आ ना िपता इ माइलको हाँगाबाट
मा अंश पाउने देिखन आएकाले सोअनस
ु ार हने
ठह याएको सु फै सला सदर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु
नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित २०६९।६।१
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : फणे वरी िघिमरे
क यटु र : हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-०१९७, अंश,
फितया धोबी िव. म तान धोबीसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।

इजलास नं.८
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१५४६, १९६३,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. काले भ ने
िहराबहादुर थापा
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
११ नं. मा जबरज ती करणी भएकोमा सो भए गरेको
िमितले ३५ िदनिभ नालेस िदनपु न कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । सो कानूनी यव थाले समेत सामािजक
प रवेश, पा रवा रक अव था, पीिडतको चेतना तर,
भौगोिलक िवकटता, डर ास, ि िवधाजनक मनोिव ान
ज ता कुराह समेतलाई म यनजर गरी घटना घटेको
३५ िदनिभ नािलस िदन स ने ावधान ग रएको
भ नपु न ह छ । तसथ, जबरज ती करणीको वारदात
घटेको िवषयमा जाहेरी िदन ३५ िदनको समय िदने गरी
भएको ततु कानूनी यव थाले पिन िविवध कारण
हन स ने यथाथतालाई आ मसात् गरेको पाइ छ ।
यसकारण मौकामा त काल जाहेरी नपरेको ि थितलाई
मा आधार मानी अपराधबाट उ मिु िदनु पदछ
भनी सो न यायसङ् गत हँदनै । जबरज ती करणी
मु ामा जाहेरी िदने समय स ब धमा हा ो सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा त हेदा, “जबरज ती
करणी मु ामा यित घ टा वा िदनिभ जाहेरी
दखा त िदई स नपु न भनी याि क तवरबाट गणना
गरी कठोरतापवू क िनधारण ग रने हद यादज तो
िवषय भने होइन” भनी कृ णह र माकको जाहेरीले
नेपाल सरकार िव िदपक तल
ु सी वा यो भएको
जबरज ती करणी मु ामा (ने.का.प.२०६३, अङ् क
१०, िन.नं. ७७७२, पृ १२९४) िस ा त अङ् गीकार
गरेको पाइ छ । ितपािदत उ िस ा त एवं कानूनी
यव थासमेतका आधारमा जबरज ती करणी मु ामा
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घटना भएको यित िदन वा यित घ टािभ ै जाहेरी
दखा त िदनपु न सोिभ निदए यसको अि त व
समा वा यून हने भनी िन कषमा पु नु कदािप पिन
यायोिचत हने देिखन नआउने ।
पीिडत फा गणु “क” ले अदालतसम
बकप गदा ितवादीले डर, ास र ध क िदई माछु
भनी उ २०७०/१०/२५ मा करणी गरेको भनी
बकप गरेको र पीिडतको वा य परी ण रपोटमा
िनजको वा य अव था ठीक छ । शारी रक
चोटपटक, िचथोरेको, टोिकएको घाउ देिखएको छै न ।
योिनमा चोटपटक लागेको छै न, क याजाली फाटेको
छ, योिनमा कुनै पदाथ भेिटएको छै न, करणी ग रएको
देिखँदैन भनी लेिखनस
ु मेतले ितवादी िहराबहादरु ले
पीिडतलाई जबरज ती करणी काय स प न गरेको
भ नेस मको अव था िव मान भएको देिखन
आएन । अब ततु मु ाका ितवादीले पीिडत
फा गणु “क” आ नो घरमा काम सघाउन रािखएक
र ितवादीकै प रवारको रेखदेखमा बसेक ले िमित
२०७०/१०/२५ गते राित जाहेरवाला सु ने कोठाको
ढोका खु ला रहेको र जाहेरवालाको िभ ी क र
दईु वटा सा ाह नाङ् गै अव थामा देिखएकोले
िनजको कोठामा वेश गरी नाङ् गो खु ाह छा दै
गु ाङ् गस म हात ल दा यिुँ झएर मलाई समाती चु बन
गरी अङ् गालो हालेकाले मैले पिन संवेदनशील अङ् ग
खेलाउँदै एक चोटी यौन स पक गन मा दा िववाह
गन भए िद छु न हँदैन भनेपिछ म आ नो बेडमा गई
सतु े ँ भनी अिधकार ा अिधकारीसम बयान कागज
गरेकोमा अदालतमा आई कसरु मा इ कारी रही बयान
गरे तापिन पीिडत फा गणु “क” ितवादीको घरमा
२ वषदेिख काम सघाउँदै आएक १९ वषक अवला
नारीले के ही नगरे नभएको अव था भए िवनाकारण
जाहेरी िदनपु न अव था देिखँदैन । पीिडत फा गणु
“क” ितवादीको घरमा ब दै आएक राितको समयमा
िनजको कोठामा गई सा ा, क , गु ाङ् गमा समेत हात

लगाएको वीकार गरेको देिखएकोले यी ितवादीले
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं. बमोिजम
जबरज ती करणी उ ोगस म गरेको अव था िव मान
देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणी महलको ५ नं. बमोिजम उ ोगस मको
कसरु मा सजाय हने अव था देिखएको हँदा पनु रावेदन
अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीलाई सु
अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट ितवादी काले भ ने िहराबहादरु
थापाले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको देिखँदा
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३ नं. को देहाय ४ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द हने
र सोही महलको १०ग नं. बमोिजम ितवादीबाट
पीिडतले .१,००,०००।– (एक लाख) ितपूितबापत
भराई िलन पाउने ठहरी सु नवलपरासी िज ला
अदालतबाट िमित २०७१/०५/२५ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीलाई
जबरज ती करणी उ ोगको कसरु मा जबरज ती
करणीको ५ नं. बमोिजम २(दईु ) वष ६(छ) मिहना कै द
सजाय हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७२/०२/०५ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल चै १ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७१-CR-०६०६, हातहितयार
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. काश िम
ितवादी काश िम लाई संिवधानसभाको
िनवाचनको अविधमा नेपाल सरकार गहृ म ालयको
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, चैत - १
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझ
ु ाएकोमा हातहितयार
खरखजाना ऐन, २०१९ (दो ो संशोधन, २०६४) को
दफा ८ िवपरीतको कसरु मा ऐ.ऐनको दफा २०(२) ले
.६०,०००।- मा सजाय हने देिख छ । उ सूचनामा
खरखजाना पिन बझ
ु ाउनु भ ने उ लेख नभएको त य
िनिववाद छ । यस अव थामा जनु बझ
ु ाउनु भ ने सूचना
नै छै न सो नबझ
ु ाएको र आफूले राखेको भनी सजाय
गन िम ने देिखँदैन । यसैगरी हातहितयार खरखजाना
ऐनिवपरीत काय गरेको ठहरेमा हातहितयार पिन
जफत गन स ने गरी याय स पादन गन िनकाय वा
अिधकारीलाई विववेक य अिधकार दान गरेको
पाइ छ । सोहीअनु प िज ला शासन कायालयले
जफत हने ठहर गरेकोमा पनु रावेदन अदालतले जफत
नहने ठहर गरेउपर पनु रावेदन परेतफ िवचार गदा
ितवादीले उ हितयार इजाजतप ा त गरेर नै
राखेको देिखएको र उ सूचनाअनस
ु ार िनवाचनलाई
भयरिहत र शाि तपूण पमा स प न गनका लािग भनी
उ लेख भएकोमा उ हितयार िनवाचनलाई अशा त
बनाउन वा भयपूण बनाउनका लािग तथा िनवाचनमा
भाव पानका लािग योग गन खोजेको वा सो उ े यको
लािग राखेको भ ने अिभयोगप समेत नरहेको
ि थितमा बा या मक यव था ज तो गरी जफत
गनपन
ु भनी अथ गरी जफत गनु यायको रोहमा िम ने
नदेिखने । तसथ, सु िज ला शासन कायालय,
धनषु ाको िमित २०७०/०८/१३ को फै सला निमलेको
देिखँदा सो फै सला उ टी भई िनज ितवादी काश
िम लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को
दफा ८ िवपरीतको कसरु मा ऐ.ऐनको दफा २०(२)
बमोिजम .६०,०००।- मा ज रवाना हने र ऐ.ऐनको
दफा १६ बमोिजम बरामदी हातहितयार र खरखजाना
भने जफत नहने ठह याई त कालीन पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०७१/०३/०४ मा
भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः िववेिचत त य आधार एवं कारणबाट

यी ितवादी काश िम लाई संिवधान सभाको
िनवाचनको अविधमा नेपाल सरकार, गृह म ालयको
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझ
ु ाएको देिखएकोमा
ितवादी काश िम लाई हातहितयार खरखजाना
ऐन, २०१९ (दो ो संशोधन, २०६४) को दफा ५क
(१)(२), दफा ५, दफा ८, दफा ९, दफा २०(२)
(ग)(घ)(ङ) र दफा २०(३) को (ग)(घ) अनस
ु ारको
कसरु मा सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम
६०,०००।– (साठी हजार पैयाँ) र दफा २०(३)
बमोिजम .२०,०००।– (िबस हजार पैयाँ) समेत
गरी ८०,०००।– (असी हजार पैयाँ) ज रवाना हने
र बरामदी हातहितयार खरखजाना सोही ऐनको दफा
१६ बमोिजम जफत हने ठह याई सु िज ला शासन
कायालय, धनषु ाको िमित २०७०/०८/१३ को फै सला
निमलेको देिखँदा सो फै सला उ टी भई िनज ितवादी
काश िम लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ८ िवपरीतको कसरु मा ऐ.ऐनको दफा २०(२)
बमोिजम .६०,०००।– (साठी हजार पैयाँ) मा
ज रवाना हने र सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम
बरामदी हातहितयार र खरखजाना भने जफत नहने
ठह याई त कालीन पनु रावदेन अदालत जनकपरु बाट
िमित २०७१/०३/०४ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-०७३६, भ सार रकम,
लाव यकुमार ढकाल िव. मुकु दकुमार े
सनु वु ाइको मौका निदएको भ ने िवप ी
ि यट वाथ ा.िल.को िजिकर स ब धमा उ ा.
िल.को अि तयार ा यि माधव यौपानेले प
बझ
ु ी बयान र तित बा बयानमा सहभागी भई सोिधएको
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सवालह म ये के ही सवालह को जवाफ िदन बाँक
भएकोले बाँक सवालह को िववरण उ लेख गरी
जवाफ िदएको िमित २०६५।४।१७ को ि यट वाथ
ा.िल.को प िमिसल सामेल रहेकोसमेत देिखएबाट
सनु वु ाइको मौका िदएको देिखने ।
िवप ी ि यट वाथ ा.िल. र िनजको कानून
यवसायीको तफबाट पैठारीकताको हकमा आिथक
ऐन, २०६४ को दफा २ को अनस
ु ूची १ को दफा
७ को उपदफा १६ बमोिजम ६० िदन नघाई गरेको
जाँचपासपिछको परी ण (Post Clearance Audit)
कानूनबमोिजमको नदेिखने भ ने पेस भएको निजर र
िलएको िजिकर स ब धमा “पैठारी ग रएका सामान
(Consignment) को भ सार ऐन, २०६४ को दफा
३४ बमोिजम जाँचपासपिछको परी णको लािग ेिषत
गरेको च.नं.६५२ िमित २०६५।३।१९ को प िमित
२०६५।३।२४ मा अिधकारनामा ा गरेका उ ा.
िल.का माधव यौपानेले बझ
ु ेको, बयान तथा तित बा
बयानसमेत गरी त काल खल
ु ाउन नसके का सवालको
पिछबाट प माफत जवाफ िदएको देिखएकोले र
भ सार िवभागको उ प आदेश बदर गराई मा न कुनै
कानूनी उपचारको बाटो अवल बन गरेको नदेिखँदा
भ सार ऐनबमोिजम भएको िनजको बयान तथा प को
जवाफलाई अ यथा भिनरहन पन देिखन नआउने ।
ि यट वाथ ा.िल.बाट पेस भएको लागत
िबल र िब िबजकबाट अङ् क गिणतीय त याङ् कका
आधारमा देखाइएको यून िबजक करणको िहसाबलाई
९ िदनपिछ उ ा.िल.को िमित २०६५।४।१७ को
प को जवाफबाट पिन यून िबजक करण भएको
होइन भनी त याङ् कको आधारमा ट पान सके को
देिखएन । भ सार महसल
ु , ढुवानी आिदसमेत समावेश
गनु परेकोले इ वाइसको मू यमा ७५% थप गरेको
भिनएको तर के कुन शीषकमा के कित रकम हो ? सोको
उ प बेहोरा र िबल भरपाइबाट पु ् याइँ गन सके को
देिखँदैन । ड् यामरेज र अ य खच भिनएकोमा खचको

अङ् क र सोको पु ् याई पिन पेस गन सके को देिखँदनै ।
लोकल सामान चाइनाको थानीय बजारबाट आयात
गरेको ा डेड सामानसँग िम न गए हा ो दोष छै नसमेत
भनी प को जवाफ िदएको पाइ छ । ले रङ िबलबापत
भारतीय पैयाँको नेपाली .२,२९,४९६।५५ मा
फरक हन आउने .१,१७,८७६।– मा यिद ड् यामरेज
चाजसमेत संल न भएको भए सो घटाई बाँक हन
आउने रकमको भ सार महसल
ु भूलवश नितरेको
हँदा दािखला गन छु भ नेसमेतका बयान बेहोरा
रहेको देिखएबाट भ सार िवभागबाट असल
ु गनपन
ु
ठहरेको भ सार महसल
ु को छुट रकम र ज रवाना
.७,८९,७२६।५० असल
ु हनपु न होइन भनी मा न
िम ने देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत बयान तथा जवाफ प को
बेहोराबाट सनु वु ाइको मौका िदएको देिखएको, उ लेख
ग रएबमोिजम मालव तु (Consignment) को
लागत मू य र िब िबजकमा रहेको मू यको फरक
अ वाभािवक देिखएको अव था रही यून िबजक करण
भएको देिखएको, यथ ि यट वाथ ा.िल.बाट यून
िबजक करण नभएको भ ने त यगत माण पेस गन
सके को नदेिखएको र उ ा.िल.का अिधकार ा
यि को बयानबाटै बाँक महसल
ु दािखला गन छु
भनी उ लेख गरेको देिखएकोले भ सार िवभागको
िमित २०६५।५।६ को िनणयबमोिजमको छुट रकम
र ज रवामा असल
ु हनपु न नै देिखएको हँदा राज
यायािधकरणको िमित २०६६।१०।०७ को फै सला
उ टी भई भ सार िवभाग, ि परु े र, काठमाड को िमित
२०६५।०५।०६ को िनणय सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७०-CR-१५३९, जबरज ती करणी,
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नेपाल सरकार िव. शेरबहादुर काक
बाल याय (कायिविध) िनयमावली,
२०६३ को िनयम १५ को उमेरस ब धी ४ िवक प
अथात् अ पतालबाट जारी ज मिमित, सो नभएमा
पि जकािधकारीबाट जारी ज मदता माणप , सो
नभएमा िव ालयको चा रि क माणप वा िव ालयमा
भना हँदा उ लेख भएको ज मिमित र सो पिन नभएमा
सरकारी अ पतालबाट मािणत उमेरलाई नै आधार
िलनपु न ह छ भिव यमा यसो पला भनी क पना गन
नसिकने अव थामा लेखाइएको ज मिमित माणह को
वगमा उमेर िनधारण गन सव म माण मा नपु न
ह छ । बाल याय (कायिविध) ले तोके अनस
ु ारको
पीिडतको उमेर खु ने िववादरिहत िलखत आउन
नसक मु ा दायर भएपिछ बनेको माणप आएको
देिख छ । जाहेरी दखा त प रसके पिछ मा ज मदता
भएको माणप िलई पेस भएको उ माणलाई
िनिववाद र िनणायक माणको पमा हण गन सिकने
नदेिखने ।
उपयु उ लेख भएअनस
ु ार िनणय र
माणमा हण गन िम ने नदेिखएप ात् अ य
माणह को िववेचना गनु उपयु देिखयो । पनु रावेदन
अदालत इलामबाट भएको आदेशबमोिजम इलाम
िज ला अ पतालबाट भएको पीिडतको उमेर परी ण
ितवेदनमा ए सरे गरी हेदा िनजको उमेर १५ वषदेिख
१७ वषको िबचमा रहेको भनी राय उ लेख भएको
देिख छ । इलाम िज ला अ पतालको रायलाई पीिडत
र जाहेरवाला िनजको मामाले अदालतमा बकप गदा
१७ वष भनी लेखाएको बेहोराले िनजको उमेर १७
वष भ ने अ पतालको मािथ लो हदलाई समथन
गरेको पाइयो । िनिववाद माणबाट खि डत भएको
अव थामा बाहेक जसको उमेरको बारेमा िववाद भएको
छ िनजको अदालतको भनाइलाई माणमा हण गनु
नै यायोिचत हने हँदा पीिडतको उमेर १७ वषको नै
रहेको मा नपु न देिखन आउने ।

यस कार जाहेरवालाको बकप , पीिडतको
अदालतमा भएको बकप र िमिसल संल न पीिडतको
शारी रक परी णलगायतका माणबाट जबरज ती
करणी भएको थािपत हन नसक ितवादीको
अदालतमा भएको बयानअनु प सहमितमा नै
करणी भएको र पीिडतको उमेर १७ वष भएको भ ने
माण ारा पिु भएको अव थामा अिभयोग दाबी पिु ट
हन नसके बाट ितवादी पनु रावेदक शेरबहादरु काक ले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेकोले िनजलाई ६
वष कै द र िनजबाट पीिडतले .३०,०००।– (ितस
हजार पैयाँ) ितपूित भरी पाउने ठहराएको सु
झापा िज ला अदालतबाट िमित २०६८/०१/२५ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक
ितवादी शेरबहादरु काक ले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत इलामबाट
िमित २०७०/१०/०७ मा भएको फै सला मनािसब नै
देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट ितवादी शेरबहादरु काक ले
पीिडतलाई जबरज ती करणीको कसरु गरेको पिु ट
हन आएको नदेिखँदा, िनज ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेकोले िनजलाई ६ वष कै द
र िनजबाट पीिडतले .३०,०००।– (ितस हजार
पैयाँ) ितपूित भरी पाउने ठहरी झापा िज ला
अदालतबाट िमित २०६८/१/२५ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी शेरबहादरु
काक ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७०/१०/७
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार
शमा,
०७५-WH-०१७८,
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ब दी य ीकरण, अिमतकुमार यादव िव. महानगरीय
हरी प रसर, टेकुसमेत
रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादवलाई
ततु रट िनवेदनको रोहमा हेदा ठगी मु ाको कसरु मा
काठमाड िज ला अदालतबाट याद थप गराएको
देिखएको छ । आजै सनु वु ाइका लािग पेस भएको लगाउको
०७५–WH–०१५४ को ब दी य ीकरणको रट
िनवेदनमा िमित २०७६।१।२ गते बेलक
ु ा अं.१८:००
बजे सिु नलकुमार यादव भ ने स जय यादवलाई
प ाउ गरेको त य िलिखत जवाफको करण ३ मा
उ लेख गरी महानगरीय हरी प रसर काठमाड को
तफबाट िलिखत जवाफ पेस भएको देिखएको
छ । रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादव उ
०७५–WH–०१५४ को ब दी य ीकरणको रट
िनवेदनबाट थनु ामु भएको भ ने कही ँकतै उ लेख
भएको देिखँदैन । यस अव थामा आफै ँ सगँ िहरासतमा
रहेको यि लाई सोही महानगरीय हरी प रसरबाट
पेस भएको ततु रट िनवेदनको िलिखत जवाफको
करण २ मा िनवेदक संजय यादव भ ने सिु नलकुमार
यादवलाई खोज तलास गरी फे ला परेमा दािखला गन
हन भनी यस कायालयको मौिखक आदेशअनस
ु ार िमित
२०७६।०१।१७ मा काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१२ टेकु ि थत िनज रट
िनवेदक संजय यादव भ ने सिु नलकुमार यादवलाई
फे ला पारी िनजलाई हरी िहरासतमा रा न थनु वु ा पज
ु
िदई वा य परी ण गरी स मािनत काठमाड िज ला
अदालतबाट ज री प ाउ पज
ु वीकृित िलई िनज
संजय यादव भ ने सिु नलकुमार यादवलाई याद थपको
लािग स बि धत स कल िमिसल कागजातह सिहत
िज ला सरकारी विकल कायालय, बबरमहलमाफत
स मािनत काठमाड िज ला अदालतमा उपि थत
गराइएको भ ने आधारमा रािखएको थनु ा र भएको
अनस
ु धान स तोषजनक भएको र कानूनी रहेको भनी
अथ गन कदािप िम ने नदेिखने ।

ततु रट िनवेदनमै अनस
ु धानको ममा
ा भएको र ा हनआएको स कल कागजातमा
रहेको फोटो तथा बाबु बाजेको नाम थरसमेत प ाउ
ितवादीको बाबु बाजेको नाम थरसँग िमलेको
नदेिखएको र फोटोसमेत फरक परेको हँदा हालस मको
अनस
ु धानबाट यी प ाउ ितवादी नै संजय यादव
हो भ ने कागज माण कही ँकतैबाट खु न नसके को
भ नेसमेत बेहोराको िवशेष सरकारी विकल कायालय,
काठमाड को िलिखत जवाफ रहेको देिखएकोमा
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१४ को उपदफा (६) मा अनस
ु धान अिधकारीले कुनै
यि लाई उपदफा (३) बमोिजम िहरासतमा रा ने
अनमु ित माग गरेकोमा मु ा हेन अिधकारीले स बि धत
कागजातह हेरी अनस
ु धान स तोषजनक पमा
भएको वा नभएको िवचार गरी, आव यक देखमे ा
स बि धत कानून यवसायीको बहससमेत सनु ी
अनस
ु धानको लािग िहरासतमा राखी रा न आव यक
देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पि चस
िदनस म िहरासतमा रा ने आदेश िदन स ने छ
भ ने कानूनी यव था रहेको स दभमा ततु रट
िनवेदनसँग स बि धत ठगी मु ामा भएको अनस
ु धान
कानूनबमोिजम स तोषजनक रहेको भ ने नदेिखने ।
यसका साथै मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १५ मा “िहरासतमा रहेको
यि लाई अनस
ु धान अिधकारीले छाड् न स नेः
(१) यस ऐनबमोिजम अनस
ु धानको िसलिसलामा
िहरासतमा रहेको कुनै यि लाई िहरासतमा रािखरहनु
आव यक वा उपयु नदेिखएमा अनस
ु धान
अिधकारीले सरकारी विकलको सहमित िलई वा
त काल य तो सहमित िलन सिकने अव था नभएमा
कारणसिहतको पचा खडा गरी य तो यि बाट धरौट
वा जमानत िलई वा िनजलाई कुनै माथवर यि को
िज मामा हािजर जमानीमा छाड् न वा ता रखमा
रा न स ने छ ।“....भ ने कानूनी यव था भएको
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र रट िनवेदकउपरको उि लिखत ठगी मु ामा पिन
अिभयोजन गन िनकाय सरकारी विकलबाट धरौट
वा जमानत िलई वा हािजरी जमानीमा छाडी वा कुनै
माथवर यि को िज मामा छाडी वा तारेखमा राखी
मु ाको अनस
ु धान गन गरी मु ा अनस
ु धान गन
िनकायलाई सहमित दान गन र मु ा अनस
ु धान गन
िनकायले सोअनस
ु ार कुनै माथवर यि को िज मामा
हािजरी जमानीमा छाडी मु ाको अनस
ु धान गन
स ने नै देिखँदा प ाउ परेका ततु रट िनवेदकका
दाजु सिु नलकुमार यादव नै उ ठगीको कसरु को
मु ाका ितवादी संजय यादव हो भ ने कागज माण
कही ँकतैबाट खु न नसके को अव थामा एका यि ले
गरेको कसरु मा सोही यि नै हो भ ने यिकन नभई
थुनामा नै राखेर अनस
ु धान गनु कानूनको मम र
भावनाअनक
ु ू ल मा न नसिकने ।
अतः उ ठगी मु ाको जाहेरी दरखा तमा
उ लेख भएको संजय यादव भ ने यि नै प ाउ
परेका सिु नलकुमार यादव हो भ ने िनि त नगरी
यी रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादवलाई
अनस
ु धानको ममा राखेको थनु ा गैरकानूनी
देिखएको हँदा कुनै माथवर यि को िज मामा हािजरी
जमानीमा छाडी उ ठगी मु ाको अनस
ु धान गन गरी
ततु रट िनवेदनको रोहमा िनजलाई थनु ाबाट मु
ग रिदनू भनी िवप ी महानगरीय हरी प रसर टेकु,
काठमाड का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०७५-WH-०१५४,
ब दी य ीकरण, अिमतकुमार यादव िव.
महानगरीय हरी प रसर, टेकुसमेत भएको
मु ाको आदेश यसै कृितको रहेको ।

इजलास नं.९
१
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०६८-CI-०६८०, िनषेधा ा,
िशवशंकर राउत अिहर िव. िज ला शासन कायालय,
पसासमेत
पनु रावेदक िशवशंकर राउत अिहरले दाबी
िलएको िमित २०३२।१०।२५ मा .९९।- भएको
घरसारको फाछ राजीनामाबाट ख रद गरी िलएको भनी
हाल नापीमा िक.नं. ८० जिनएको िववािदत घर ज गाको
हकको ोतको स ब धमा वादी रामच महतो निु नया
भ ने च निु नया र ितवादी ियनै पनु रावेदक िशव
शंकर राउत अिहर भएको िकत जालसाजी मु ा र वादी
रामच महतो निु नया भ ने च निु नया र ितवादी
ियनै पनु रावेदक िशव शंकर राउत अिहर भएको नापी
िनणय दता बदर दता मु ा पसा िज ला अदालतमा
चिलरहेको भ ने देिखने ।
व ततु : पनु रावेदनमा उि लिखत िववािदत
िक.नं. ८० ज गाको स ब धमा यी पनु रावेदकको
िनिववाद हक भोगको थािपत भएको नदेिखई हक
बेहकस ब धी न उठ् न गई िज ला अदालतमा
िवचाराधीन रहेको पाइयो । यस अव थामा उि लिखत
िववािदत ज गालाई वयं पनु रावेदकले िनिववाद हक
भोगको ज गा भ न सके को पाइएन । िज ला अदालतमा
िवचाराधीन रहेको उ मु ाह बाट नै उ िक.नं. ८०
को ज गाको हक सिु नि त हने अव था जीिवतै रहेको
देिख छ । यही िववािदत ज गाको हक बेहक स ब धमा
िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको र िनवेदकको
िनिववाद हक थािपत भई नसके को हकको ोतमा नै
िववाद रहेको ि थितमा त लो अदालतमा िवचाराधीन
िवषयलाई असर पन गरी ततु िनषेधा ाको आदेश
जारी हने अव था िव मान नदेिखने ।
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अत: उि लिखत आधार, कारणबाट िववािदत
िक.नं. ८० को ज गाको स ब धमा हक बेहकस ब धी
न उठेको देिखन आयो । ियनै पनु रावेदकसमेत
उपर हकको ोतको बारेमा िकत जालसाजी र नापी
िनणय दता बदर दता मु ा परी िज ला अदालतमा
िवचाराधीन रहेको, सोही मु ाबाट िववािदत ज गाको
हक बेहकमा िन पण हने नै भई त लो अदालतमा
िवचाराधीन िवषयलाई असर पन गरी आदेश गनपन
ु
आव यकता र औिच य देिखएन । तसथ, ततु
मु ामा मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था
नरही अ त रम आदेशसमेत र हने गरी िनषेधा ा
जारी नहने ठहर गरी िनवेदन खारेज गन गरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०६८।१।७ मा भएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०६८-CI-०७३७, िनषेधा ा
/ परमादेश, िज ला िवकास सिमितको कायालय,
िसराहासमेत िव. जावेद निव इराक
यसमा अ य िज लाबाट िनकासी
भई आएको काँचो छालामा कर िलने तथा िलन
लगाउने काय नगनु नगराउनु भनी िनषेधा ा िमि त
परमादेशको माग िनवेदकले गरेको देिखयो । िज ला
िवकास सिमित, स री र िसराहाको िलिखत जवाफबाट
िनवेदन िजिकरबमोिजम कर िलन पाउने भ ने िजिकर
िलएको नै देिखएन । िज.िव.स. िसराहाको िमित
२०६६।१२।१७ को प ले य तो कर िलन नपाउने
भ ने उ लेख गरेको देिख छ । स बि धत ठेकेदारह ले
िलिखत जवाफ नै िदन सके को पाइएन । थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ बमोिजम
िज ला िवकास सिमितले आ नो े िभ कर लगाउन

स ने यव था गरेको पाइ छ । सोअनस
ु ार पिन अ य
िज लामा उ पािदत मृत जनावरको काँचो छालामा
कर लगाउन सिकने अव था छै न । स झौता प मा
उि लिखत सतबाट पिन य तो व तमु ा कर िलन
स ने भ ने देिखन आउँदैन । थानीय वाय शासन
िनयमावली, २०५६ कै अनस
ु ूची २३ को यमा
थानीय उ पािदत वा सङ् किलत व तक
ु ो िनकासी
गदा एक थानीय िनकायले ऐन वा यस िनयमबमोिजम
कर वा सेवा शु क वा द तरु िलएको माणस ब धी
िनकासीकताले पेस गरेकोमा अक थानीय िनकायले
पनु ः य तो कर वा सेवा शु क वा द तरु िलएको
माणस ब धी िनकासीकताले पेस गरेकोमा अक
थानीय िनकायले पनु ः य तो कर वा सेवा शु क वा
द तरु िज ला िनकासी गरी कर िलन पाउने छै न र
िनकासीमूलक उ ोगले आयात गन क चा पदाथमा
कुनै कारको कर द तरु वा शु क िलन पाइने छै न
भ ने यव था ग रएको देिख छ । िज.िव.स. िसराहा र
ठे केदार कासीच यादवका िबच िमित २०६६।४।९
मा भएको स झौता हेदा सो स झौता प को ठे काका
सतह को करण नं. ५ मा एक थानीय िनकायमा
कर द तुर बुझाइसके को माण पेस गरेमा पुन: कर
द तुर उठाउन पाइने छै न भ ने र सोही करण नं.१३
मा कुनै पिन कर शु क असुलउपर गन राि य राजमाग
र सहायक राजमागमा ढाट वा तगारो राखी कर शु क
असुलउपर गन पाइने छै न भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यस स झौताबमोिजम एक थानीय िनकायमा
कर द तरु बझ
ु ाएको माण पेस गरेको अव थामा
अक थानीय िनकायले पनु : कर िलन नपाउने भ ने
देिखयो र राि य राजमागमा कुनै कर असल
ु को लािग
िज.िव.स. कायालयले कुनै इजाजत िदएको भ ने
देिखन आएन र िज.िव.स.ले पिन अनमु ित िदएको भ ने
कुनै िजिकर िलएको पाइएन । िज.िव.स.को जवाफबाट
समेत अ य िज लाबाट काँचो छाला लैजाँदा कर िलन
नपाउने प देिखयो । िनवेदकले कर ितनु नपनमा
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कर ितरेको िनवेदन प साथ पेस भएका भरपाइबाट
देिखएको छ । य तो अव थामा िनवेदक िजिकरलाई
अ यथा मा नपु न अव था िव मान देिखएन । िनवेदक
उ ोगले योग गन अ य िज लाबाट िनकासी भई
आएको काँचो छालामा कर िलने तथा िलन लगाउने
काय नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
िनषेधा ा तथा य ता कर िलने ठे केदारलाई आव यक
कारबाही गनु भनी याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
८(२) बमोिजम पनु रावेदन अदालतबाट जारी भएको
परमादेशलाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अत: मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
अ य िज लाबाट िनकासी भई आएको काँचो छालामा
कर िलने तथा िलन लगाउने काय थानीय वाय
शासन ऐन, २०५५ र सोको िनयमावलीबमोिजम
पिन अ य िज लामा उ पािदत मतृ जनावरको काँचो
छालामा कर लगाउन सिकने अव था नरहेको र
स झौता प मा उि लिखत सतबाट पिन य तो व तमु ा
कर िलन स ने भ ने देिखन नआएकाले काँचो छालामा
कर िलने तथा िलन लगाउने काय नगनु नगराउनु भनी
िवप ीह का नाउँमा िनषेधा ासमेतको आदेश जारी
गन गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०६७।९।११ मा भएको आदेश मनािसबै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६९-WO-०३३३, उ ेषण,
राधारमण चौधरीसमेत िव. िज ला सुकु बासी सम या
समाधान आयोग िज ला सिमित जनकपुरसमेत
िज ला धनषु ा, िवि ध गा.िव.स. वडा नं.
४(क) िक.नं. ५५८ को ज.िव. १-०-१० ज गा मालपोत
कायालयको सरकारी / सावजिनक ज गाह को

िववरण महलमा कायम रहेको देिख छ । िक.नं. ५५८
बाट िक ाकाट भई िक.नं. १०६१, १०६२, १०६३
कायम भएको लट बक
ु बाट देिखएको िक.नं. १०६१
को ज.िव. ०-०-९ सीताशरण चौधरी, िक.नं. १०६२
को ज.िव. ०-०-९ शैले चौधरी र िक.नं. १०६३
बाँक रहेको लट बक
ु मा उ लेख छ । सीताशरण
चौधरी, शैले चौधरीको ज गाधनी े ता सक
ु ु बासी
सम या समाधान आयोग िज ला सिमित धनषु ाबाट
ा भएको नदेिखएको भनी मालपोत कायालय,
धनषु ाको िलिखत जवाफबाट देिख छ । िक.नं. १०६१
को ०-०-९ ज गा सीताशरण चौधरी र िक.नं. १०६२
को ०-०-९ ज गा शैले चौधरीको नाममा हनेगरी
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला सिमित
धनषु ाबाट िनणयस म भई आयोगले कानूनबमोिजम
आ नो काम गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको सक
ु ु बासी
सम या समाधान आयोग िज ला सिमित, धनषु ाको
िलिखत जवाफबाट देिखने ।
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगको
गठन, काम, कत य र अिधकारस ब धी कायनीित,
२०५६ (संशोधनसिहत) को प रभाषा ख ड (क)
मा उ लेख भएअनस
ु ार नेपाल रा यिभ आ नो वा
आ नो अंिशयारको नाममा कुनै घर वा ज गा जोड् न
स ने साधन ोत नभएका भूिमहीन वा दैवी कोपबाट
घरज गािवहीन हन पगु ेका यि वा िनज ित आि त
प रवारका सद यलाई सक
ु ु बासी भनी उ लेख
गरेको पाइ छ । ततु मु ामा िवप ीह सीताशरण
चौधरी र शैले चौधरी सक
ु ु बासीको प रभाषािभ
समेिटने नेपाली नाग रक हन् वा होइन भ ने स ब धमा
िवचार गदा, िमिसल संल न ज गाधनी माणपज
ु ाको
ितिलिपबाट सीताशरण चौधरीको नाममा िक.नं.
९८२ ज.िव. ०-०-१४-८, िक.नं. ९९१ ज.िव. ०-०९, िक.नं. ८५६ ज.िव. ०-०-६, िक.नं. ६२२ ज.िव.
०-१-७, िक.नं. ६२५ ज.िव. ०-०-७ समेत ज गा
रहेको देिख छ । य तै शैले चौधरीको नाममा िक.नं.
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२५५ ज.िव. ०-३-१५, िक.नं. ५७३ ज.िव. ०-११६, िक.नं. १०५३ ज.िव. ०-१-१९, िक.नं. १०४९
ज.िव. ०-२-६-१२ समेतका ज गा रहेको देिखन
आयो । यसरी सीताशरण चौधरी र शैले चौधरीको
नाउँमा िववािदत ज गाबाहेक अ य ज गाह रहेको
देिखँदा यी यि ह सक
ु ु बासीको प रभाषािभ पन
यि देिखन नआउने ।
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगको
गठन, काम, कत य र अिधकारस ब धी कायिनित,
२०५६ को दफा ३(२)(क) मा चिलत कानूनबमोिजम
कायम रहेका सावजिनक ज गा वन े को ज गा र नापी
न सामा बाटो जिनएका ज गाह सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगले िवतरण गन छै न भनी प पमा
उ लेख गरेको पाइ छ । य तै मालपोत ऐन, २०३४
को दफा २४ हेदा सरकारी वा सावजिनक ज गा यि
िवशेषका नाउँमा दता वा आवाद गन गराउन हँदैन
भनी उ लेख गरेको पाइ छ । िववािदत िक.नं. ५५८
को ज गा सडक भनी २०२३ सालमा नापी भएको
िफ डबक
ु बाट देिखएबाट सावजिनक पमा योग
भएको ज गा रहेछ भ ने देिखने ।
सावजिनक ज गा िवतरण गन सक
ु ु बासी
सम या समाधान आयोगले नपाउने देिख छ । िववािदत
िक.नं. ५५८ को ज गा िवतरण गन पाउने वा नपाउने
स ब धमा आयोगलाई ा भएको अिधकारस ब धी
यव थाको रोहमा िवचार गदा नापीको समयमा िक.नं.
५५८ को ज गाको िफ डबक
ु मा सडक जिनएको
पाइयो । य तो ज गा सावजिनक हनेमा िववाद
देिखँदैन । िक.नं. ५५८ को ज गा सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोग िज ला सिमित, धनषु ाले िवतरण
गरेको देिख छ । कानूनले प पमा सरकारी वा
सावजिनक ज गा यि को नाउँमा दता गन गराउन
िनषेध गरेको देिखयो । इ दु िनरौला िव िज ला
वन कायालय मोरङसमेत भएको उ ेषण मु ामा
(ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८३९४, पृ १००७) मा

मि प रषदक
ु ु बासी
् ो िनणयबमोिजम गठन भएको सक
सम या समाधान आयोगले कानूनबमोिजम ज गा
िवतरण र दता गन पाउने सीिमत अिधकार पाएकोमा
असीिमत अिधकार योग गरी ज गा िब िवतरण गन
नपाउने र कानूनले प पमा सरकारी वा सावजिनक
ज गा यि को नाममा दता गन गराउन िनषेध गरेको
अव थामा आ नो अिधकार े नाघी सक
ु ु बासी
सम या समाधान आयोगले िनणय गरी िवतरण
गरी दता भएको ज गाको दता बदर गरी भएको काम
कारबाहीबाट कसैको संिवधान तथा कानून द हक
हनन भएको स झन निम ने भनी यस अदालतबाट
िस ा तसमेत ितपादन देिखने ।
अतः सावजिनक सडक सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगले िवतरण गन पाउने कायमा
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगको गठन, काम,
कत य र अिधकारस ब धी कायनीित, २०५६ ले
प ब देज लगाएको पाइयो । सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगले कायिविध िमची सडकको बाटो
िक ाकाट गरी िवतरण गरेको काय गैरकानूनी
देिख छ । सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगले
िक ाकाट गरी िवतरण गरेपिन य िप मालपोत
कायालय, धनषु ाबाट सो दता े ता अ ाविधक
हन सके को छै न । िनवेदकह लाई िववािदत थानमा
िवप ीह गई िनकास बाटो अवरोध गरेको अव थाबाट
नै िनवेदकह ले सो िनणयको जानकारी हन आएको
मा नपु दछ । गपु चपु पमा िवतरण नै गन निम ने सडक
बाटो उसमा पिन िवप ीह को अ य िविभ न िक ा
ज गाह दता रहेका यि लाई सडक िक ाकाट गरी
िवतरण गरेका ज गाधनी पज
ु ासमेत गैरकानूनी देिखँदा
उ ेषणको आदेश ारा सक
ु ु बासी सम या समाधान
आयोगले बाटोको ज गा िवतरण गन िनणय, नापीले
िक ाकाट गरेको काय र िवप ी सीताशरण चौधरी
र शैले चौधरीले ा गरेको पज
ु ासमेत उ ेषणको
आदेशबाट बदर भई सो िक.नं. ५५८ को सावजिनक
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सडक बाटो पूववत् अव थामा नै यथावत् कायम रा नु
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृत : िव ाराज पौडेल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६९-WO-००८७,
िनणय बदर दता बदर पूववत् सावजिनक
दता कायम, राधारमण चौधरी िव.दख
ु मोचन
चौधरीसमेत भएको मु ाको फै सलासमेत यसै
कृ ितको रहेको ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-CI-१६७६, दता बदर
हक कायम दता, शेरबहादुर रावलसमेत िव. ई बहादुर
रावल
यसमा िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ामा
मूल पु ष सविजतका २ छोराह श शेरबहादरु
र भूपाल िसंह भई जेठा श शेरबहादरु तफका २
छोराह जमानिसंह र ह तबहादरु तथा का छा
भपु ाल िसंहतफबाट फ दिसंहको जायज म
भएको देिख छ । श शेरबहादरु का हाँगामा २ भाइ
छोराह म ये जमानिसंहका छोरा िडलबहादरु का
तफबाट ितवादीह मोहनबहादरु , शेरबहादरु ,
अितवल, िवनबहादरु र िस बहादरु रहेका छन् । अका
छोरा ह तबहादरु तफबाट बलबहादरु र ितवादी
शेरबहादरु देिख छन् । बलबहादरु का छोरा ितवादी
कृ णबहादरु रहेका छन् । अकाितर भपु ाल िसंहका छोरा
फ दिसंहतफबाट ४ भाइ छोराह अ बर, टेक, स त
र वादी गणेशबहादरु रहेका छन् । सो नातास ब धका
िवषयमा ततु मु ाका वादी ितवादीह िबच िववाद
देिखँदैन । य तै वादी गणेशबहादरु रावलतफका
िपता पख
ु ा फ दिसंहको सािबक दता भोगमा २ माना
५ मठु ी िवजन ज गा रहेको र ितवादी शेरबहादरु

रावलसमेतका िपता पख
ु ा ह तबहादरु र जमान िसंहको
सािबक दताभोगमा १/१ माना िवजन ज गा रहेको त य
स ब धमा पिन दवु ै प को अ यथा दाबी िजिकर रहेको
अव था नदेिखने ।
२०३० सालको िमलाप मा पनु रावेदक
ितवादीह को िपता पख
ु ाको सािबक दता, ितरोका
ज गाह समेत देखाइएको छ । सो त यलाई वादी
गणेशबहादरु रावलले समेत उ मु ामा ितउ र
पेस गन ममा वीकार गरेको नै अव था छ ।
त प चात् २०४२ सालमा ज गा नापजाँच हँदा िपता
पख
ु ादेिखको सािबक भोग, दता, ितरोको आधारमा
वादी ितवादीह ले आ-आ नो नाउँमा ज गाह
नापी गराई दता गराएको देिख छ । २०३० सालको
िमलाप मा उ लेख भएका सािबक ह तबहादरु ,
जमानिसंह, फ दिसंह नाउँमा रहेका ज गाह नै
२०४२ सालको नापीमा वादी ितवादीह को नाउँमा
दता हने भनी िनणय भएको पाइ छ । नापीको ममा
एक अकाको नाउँमा नापी भएको ज गाह समेत दवु ै
प को िनवेदनको आधारमा एउटाको नाउँ क ा गरी
अकाको नाउँमा दता हने भनी िफ डबक
ु स याइएको
छ । सो नापीको समयमा वादी गणेशबहादरु को समेत
उपि थित रही िनज आफै ँ ले सहीछाप गरेको देिखएको
अव था छ । तसथ, सो नापी हँदाकै अव थामा वादी
गणेशबहादरु लाई िववािदत िक.नं. ४९४ को ज गा
ितवादीह को नाउँमा दता भएको कुरा थाहा भएको
त यमा स देह नरहने ।
वादी लाला बिु मान े ितवादी पूणकला
उपा याय भएको दता बदर हक कायम मु ा (ने.
का.प. २०४३, अङ् क १२, िन.नं.२९२३) मा यस
अदालतबाट “सभ नाप जाँचको ममा एकाको हकभोग
दताको ज गाको अकाको नाममा नापी दता भएकोमा
य तो ज गा नापी भई दता े ता खडा भएको
िमितबाटै मु ा गनपन
ु कारणको िसजना भएको मा नपु न
ह छ । िकन भने ज गा नापजाँच भएपिछ हक माणको
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मािणत अिभलेखको िसजना दता े ताबाटै ह छ”
भनी निजर िस ा तसमेत ितपादन भएको छ । ततु
मु ामा वादी गणेशबहादरु ले २०४२ सालमा नै वादी
दाबीको ज गा ितवादीह को नाउँमा दता भएको कुरा
थाहा पाएको भए तापिन २०६३ सालमा सि धसपन
मु ाको फै सलाको न कल सारेपिछ मा थाहा भएको
भ ने बेहोरा उ लेख गरी मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको
१७ नं. र ज गा िम नेको १८ नं. को हद याद कायम गरी
अदालतमा वेश गरेको देिख छ । वादी गणेशबहादरु
नापीको समयमा उपि थत भई िफ डबक
ु मा सहीछाप
गरेको अव थाबाट दाबीको ज गा २०४२ सालमा नै
ितवादीह को नाउँमा नापी भई िक ाकाट भएको
त य िनज वादीलाई थाहा भएको पिु भइरहेकै छ ।
य तो ि थितमा २०६३ सालमा सि धसपन मु ाको
फै सलाको न कल सारेपिछ मा सो स ब धमा थाहा
भयो भनी सोही िमितबाट हद याद कायम हनपु न भ ने
िफराद दाबी िव सनीय नदेिखने ।
अक ितर २०४२ सालमा नापी हँदाको
समयमा वादी ितवादीह को सािबक दता र भोगलाई
आधार मानी ज गा िक ाकाट भई िफ डबक
ु तयार
भएको अव था छ । नापीको समयमा यिद आ नो
हकभोगको ज गा अ यको नाउँमा दता भएको भए
ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोिजम
त कालीन नापी टोलीसम आ नो दाबी िवरोधसिहत
उजरु गन स ने अव था रह यो । तर सो समयमा
दाबीको िक.नं. ४९४ को ज गालगायतका कुनै पिन
ज गा स ब धमा यी वादीले आ नोतफबाट नापी
टोलीसम कुनै दाबी िवरोध गरेको वा सो ज गामा
झगडा जनाएको अव था रहेको छै न । ब नापीको
समयमा दाबीको िक.नं. ४९४ को ज गा िनज वादीको
छोरा हकबहादरु को नाउँमा दता हने भनी नापी टोलीबाट
िफ डबक
ु तयार गरेको भए पिन िनज गणेशबहादरु
रावलसमेतको िनवेदनको आधारमा उ ज गा
ितवादी शेरबहादरु रावलसमेतको नाउँमा दता हने

भनी उ िफ डबक
ु स याई सोमा िनज गणेशबहादरु
आफै ँ ले सहीछाप गरेको अव था छ । यसबाट दाबीको
ज गामा वादीको हकभोग नरहेको त य वयम् वादीले
२०४२ सालमा नै नापी हँदा वीकार ग रसके को
पाइयो । ितवादीह को नाउँमा दाबीको ज गा दता हने
भनी वयम् वादीले वीकार गरेको त य िनणयलाई
पिछ आएर सोही त य िनणय बदर अ यथा हो भनी
भ न वादी िवबि धतसमेत हने देिखने ।
त कालीन मनाङ तथा लमजङ
ु िज ला
अदालतबाट िमित २०३०।९।४ मा भएको
िमलाप लाई नै दाबीको ज गामा आ नो हकािधकार
थािपत हने मु य आधार हो भ ने वादी दाबी रहेको
छ । यी वादी ितवादीह का पख
ु ा एउटै छन् । िपता
पख
ृ ज गा
ु ाको नाउँ दताको समान हक रहेको पैतक
वादी ितवादीह ले २०४२ सालमा नापी हँदा
सािबक दता, ितरोको आधारमा आ-आफूले भाग
िह सा छुट्याई िक ाकाट गरी ज गाह दता गराएका
छन् । अंशको हक नैसिगक हक भएको र कसैले आ नो
अंशहक न यागेस म िनजलाई सो हकबाट वि चत
गराउन िम दैन । ततु मु ाका ितवादीह ले
आ नो अंशहकको स पि मा आ नो दाबी छोडेको
अव था पिन छै न । यस कारण अ यि सँग मु ा परी
िमलाप भएकै कारणले कसैको पैतक
ृ स पि मािथको
अंशहक गु न स ने ि थित हन स दैन । अतः िमित
२०३०।९।४ मा भएको िमलाप ले तुत मु ाको
िववािदत ज गामा यी वादी गणेशबहादरु रावलको
मा हक ला ने भ ने िजिकरलाई यायोिचत मा न
नसिकने ।
यसरी सािबक दता, ितरो देखाई वादी
ितवादीह ले आ-आ नो हकभोगमा रहेको ज गाह
२०४२ सालको नापीमा गराएको, सो नापीको समयमा
वादी आफै ँ पिन उपि थत भएको र नापी टोलीले
तयार गरेको िफ डबक
ु मा दाबीको िक.नं. ४९४ को
ज गा ितवादीह को नाउँमा दता हने भनी उ लेख
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भई वादीसमेतले सहीछाप गरेको आधारमा दाबीको ज गा ितवादीह को हकभोग र दताको रहेको पिु हन
आयो । िववािदत ज गा वादीको एकलौटी हक वािम वको रहेको िजिकर िलई उ ज गामा आ नो हक कायम
गरी दतासमेत ग रपाउँ भ ने वादीको भनाइ उ आधार माणह बाट मनािसब देिखन आएन । तसथ, ितवादी
शेरबहादरु रावलसमेतका नाउँमा दता भएको उ दाबीको िक.नं. ४९४ को ज गाको दता बदर हने अव था
नरहेकोले उ ज गा दूिषत दता रहेको भनी सो दता बदर गन र वादीका नाउँमा हक कायम हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट ितवादीह को नाउँमा दता रहेको िक.नं. ४९४ को ज गा
िनज ितवादीह को दता बदर गरी आ नो हक कायम गरी दतासमेत ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी पु न नस ने
ठह याउनपु नमा वादी दाबीबमोिजम ितवादीह का नाउँमा दता भएको उ िक.नं. ४९४ को ज गा दूिषत पमा
दता भएको भनी उ दता बदर भई वादीका नाउँमा हक कायम दतासमेत हने ठह याई भएको सु लमजङ
ु
िज ला अदालतको िमित २०६६।७।२९ को फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०६७।२।४ को फै सला कानून र यायसङ् गत नहँदा सो फै सला उ टी भई वादी दाबी नपु ने ।
इजलास अिधकृत : क याण खड् का
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६७-CI-१६७१, १६७२, १६७३, १६७४ र १६७५, फै सला बदर गरी
िमलाप कायम ग रपाउँसमेत, कृ णबहादरु रावल िव. इ बहादरु रावल भएको मु ाको फै सला यसै
कृितको रहेको ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी तेजबहादुर के .सी., ०७४-CI-०६०८, पखाललगायत
संरचनासमेत भ काई िखचोला छोडाई चलनसमेत, जादेवी नुिनयाइन िव. राजहरण चौधरी
िमिसल संल न कागजात हेदा, वादी जादेवी निु नयाइनको नाउँमा िक.नं.२१२ को ०-२-५ ज गा रहेको
त य माणको पमा पेस भएको ज गाधनी दता माणपज
ु ाबाट देिख छ । बारा िज ला अदालतको च.नं.६११३,
िमित २०७०।११।०४ को प ानस
ु ार नापी कायालय बाराबाट च.नं.१०७४, िमित २०७०।११।२१ मा िववािदत
ज गाको ायल चेक पेस गरेको पाइ छ । उ ायल चेक िन नानस
ु ार रहेको पाइने ।
तािलका नं.१. ायल चेकको बेहोराः
िस.नं. वडा नं. िक.नं. सा. े फल ायल चेकबाट देिखएको े फल
१
३
२१२ ०-२-५-० ०-२-०-०
२
२
५
०-१७-५-० ०-१४-१२-०
उपयु नापी कायालय बाराको ायल चेकबाट वादी जादेवी निु नयाइन नाउँ दताको िक.नं.२१२ मा ०-२-०-०
ज गा रहेको देिख छ भने ऐलानी िक.नं.५ मा ०-१४-१२-० ज गा रहेको पाइ छ । यी दवु ै िक.नं. को े फल ज गा
दता े तामा भएको े फलभ दा के ही कम ज गा रहेको पाइने ।
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यसैगरी सु बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७१।४।२८ मा भएको आदेशानस
ु ार िमित
२०७१।११।१२ मा िववािदत ज गाको नाप न सा भई न सा मचु ु का पेस भएको देिख छ । उ न सा मचु ु का
िन नबमोिजम रहेको पाइने ।
तािलका नं.२. न सा मचु ु काको बेहोराः
िस.नं. न.नं.
िक.नं.
कै िफयत
े फल
१
२
२१२ ०-१-१५-३/४ न.नं.८ को िववािदत पखाल र न.नं.५, ६, १०,
२
७, ८
िववािदत ०-०-५-२३/४ ११, ११, १४ र १५ को भौितक संरचनाह
३
१२
५
०-०-४-२१/४ ९।१० वषअगािड बनेको हो भनी सहीछाप गन
४
१३, १४, १५ ५
०-२-१-११/२ सख
ु ल चौधरी, जगिदश चौधरी, तनिकर चौधरी,
५
१६
५
०-९-६-१/२ ओम काश चौधरी र ल मण चौधरी
उि लिखत न सा मचु ु कामा न.नं.२ को ०-१-१५-३/४ ज गा वादीको िक.नं.२१२ को ज गा रहेको
देिख छ । न.नं.१२, १३, १४, १५ र १६ को ज गाह िक.नं.५ को भएको त यमा िववाद देिखँदैन । वादीले
न.नं.७ र ८ को ज गामा दाबी गरेको पाइ छ । िववािदत न.नं.७ र ८ तथा अ य न.नं.१२, १३, १४, १५ र १६
समेतको े फल जोड् दा कुल े फल ०-११-१७-३ भई िक.नं.५ को ायल चेकमा देिखएको े फलभ दा
कम नै रहेको देिखन आएको छ । साथै िववािदत पखाललगायतका न.नं.५ को प क घर, न.नं.६ को पखाल,
न.नं.८ को पखाल, न.नं.१० को पानी ट् याङ् क , न.नं.११ को प क घर, न.नं.१४ को प क घर, न.नं.१५
को पखाल र सोमािथ लगाइएको तारबार र नं.१६ को िविभ न यि ले घर बनाई बसोबास ग ररहेकोसमेतको
भौितक संरचनाह ९।१० वषअगािड बनेको हो भनी न सा मचु ु काको रोहवरमा ब ने मािनसह ले सहीछाप
गरेको पाइने ।
दाबीको ज गाको स ब धमा िनवेदक जादेवी निु नयाइन र िवप ी िज ला खानेपानी तथा सरसफाइ
िडिभजन कायालय, बारासमेत भएको ०६९-WO-०२५९ को िनषेधा ाको िनवेदन पनु रावेदन अदालत हेट डामा
दायर भएको देिख छ । उ िनषेधा ाको िनवेदन ततु मु ामा भएको दाबीकै िक.नं.२१२ को ०-१-१२ ज गामा
िवप ीह ले ह त ेप गन वल आशंका रहेको भनी दाबी िलएकोमा पानी ट् याङ् क लगायतको संरचना पिहला
नै िनमाण भइसके को आधारमा िनवेदन खारेज हने ठहर भई िमित २०७०।०३।२६ मा आदेश भएको देिखने ।
मूलतः वादीको िक.नं.२१२ र ऐलानी भई यथ ह ले भौितक संरचना िनमाण गरेको िक.नं.५ को
दवु ै ज गाको ायल चेकको े फल सािबक दता े तामा भएको े फलभ दा कम भई न सा मचु ु कामा अझ
कम े फल देिख छ । िववािदत भौितक संरचना ९।१० वष पिहले नै िनमाण भएको हो भनी न सा मचु ु काका
मािनसह ले लेखाएको पाइ छ । उ न सा मचु ु काको बेहोरालाई वादीले न उठाई कुनै चनु ौती िदन सके को
पिन नदेिखने ।
व ततु ः वादीको नाउँमा दता रहेको िक.नं.२१२ को ज गाको दि णतफ पूवपि चम समान पमा िसधा
िसमा रही जोिडएको त य न सा ेसबाट देिखन आएको छ । िवप ीह ले िक.नं.५ को ऐलानी ज गा सावजिनक
खानेपानी ट् याङ् क लगायतका संरचना िनमाण गरेको देिखन आएको छ । न सा मचु ु कामा कुलोसमेत देिखन
आएको छ । िबचमा कुलो रहेको र वडा नं. समेत फरकफरक रहेको ि थित छ । न सा ेस र भइआएको न सा
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मचु ु का िभडाई हेदा ज गाको आकृित कृितसमेतबाट
िववािदत ज गा ऐलानी िक.नं.५ अ तगत नै रहेको
देिख छ । तसथ, वादीको दाबी पु न नस ने ठह याएको
सु फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
अतः उपयु आधार, माणबाट वादीको
दाबी पु न नस ने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको
फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७२।१०।२० मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल असार १९ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-WO-०८९६, उ ेषण /
परमादेश, िव ानकुमार अयाल िव. िव.पी. कोइराला
मेमो रयल या सर अ पताल, भरतपुरसमेत
बोलप परी ण स ब धमा सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ को दफा २३(२)(घ) मा बोलप स ब धी
कागजातमा उि लिखत ािविधक पेिसिफके सन
र सोही कागजातमा संल न ख रद स झौताका
सतअनु प बोलप सारभूत पमा भाव ाही भए वा
नभएको परी ण गन बोलप तावकतामा अि तयारी
सु पेको देिख छ । साथै ऐ.को दफा २४(घ) मा दफा
२३ को उपदफा (२) बमोिजम नभएको बोलप उपर
कारबाही नहने भ ने यव था रहेको देिख छ । उ
कानूनी यव थाबमोिजम िव.पी. कोइराला मेमो रयल
या सर अ पतालको मू याङ् कन सिमितबाट
िनवेदकको बोलप उपर ािविधक पेिसिफके सनको
परी ण भएकोमा िनवेदकको दवु ै बोलप ािविधक
पेिसिफके सनमा असफल भएको देिख छ । ािविधक
पेिसिफके सनको परी णमा असफल भएको बोलप
कानूनतः थम ि (prima facie) पमै अ वीकृत

रहन जाने देिखयो । थम ि मै रट िनवेदकको
बोलप सारभूत पमा भाव ाही नभई अ वीकृ त
भएको देिखँदा उ बोलप को मू याङ् िकत अङ् क
यून वा अिधक रहेको भ ने िवषयमा वेश नै गनपन
ु
नै नदेिखने ।
मूलतः अ पताल िबरामीको वा य
उपचारसँग स बि धत सं था हो । य ता सं थामा
आव यक पन उपचारसँग स बि धत मेिसन यि को
वा यज तो संवेदनशील िवषयसँग य एवं
अ य पमा जोिडन आउने िवषयव तु हँदा उ
मेिसन गणु तरीय र भरपद हनपु न अिनवाय सत
हने कुरामा दईु मत हनै स दैन । मेिसनको गणु तरको
अभावमा यि को वा यमा ितकूल असर पनु
हँदैन नै । बोलप दाताले आ नो बोलप मा ािविधक
पेिसिफके सनलाई पूवसतको पमा आ मसात् गरेको
अव थामा मा बोलप सारभूत पमा भाव ाही हन
स ने देिख छ । पेस भएका सबै बोलप सारभूत पमा
भाव ाही भई ािविधक पेिसिफके सन परी णमा
सफल नै रहने ह छन् भनी यिकन गन पिन िम ने
देिखँदनै । तसथ, रट िनवेदकले पेस गरेको बोलप
सारभूत पमा भाव ाही रहेको भनी मा न िम ने
अव था देिखन नआउने ।
अक तफ, Bipolar TUR set with
Generator को लािग बोलप को वीकृितको आशय
पाई ख रद स झौतासमेत भएको िवप ी Biomed
International Pvt. Ltd को बोलप मा उ लेख भएको
मेिसन (सामान) गणु तरयु नभएकोले स झौतासमेत
र गरी यारे टी जफत गरेको र िवप ी East-West
Concern Pvt. Ltd. को Anesthesia work
station को बोलप वीकृत भई स झौताबमोिजमको
मेिसन जडान भई चालु अव थामा रहेको भ ने त य
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखन आएको
छ । यसरी िवप ी अ पतालबाट आ ान भएको
टे डरम ये Bipolar TUR Set with Generator
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को बोलप को वीकृितको आशयप पाउने िवप ी
Biomed International Pvt. Ltd. सँगको स झौता
नै र भएको र Anesthesia Work Station को
बोलप पेस गन िवप ी फम East-West Concern
Pvt. Ltd. को बोलप वीकृ त भई उ फमसँग
भएको स झौताअनस
ु ार मेिसन जडान भई सेवासमेत
स चालन भई टे डरको काया वयन नै भइसके को
देिखँदा रट िनवेदन दाबीको औिच यसमेत समा
भएको देिखने ।
िनवेदकले आ नो बोलप अ वीकृत
भएउपर पनु रावलोकनको िनवेदन मू याङ् कन
सिमितमा िदएको त य िनवेदनबाट देिखन आएको
छ । िनवेदकले यूनतम रकम बोलकबोल ग रएको
आ नो टे डर पनपन
ु तक देखाई स बि धत िनकायमा
िनवेदन िदएकोमा समयमै िनवेदकको सो िनवेदनउपर
स बि धत िनकायले स बोधन गनपनमा
सो गरेको
ु
देिखँदैन । आ नो सं थामा परेको िनवेदनको यथोिचत
समयमा िनकास िदई नाग रकको सूचनाको हकको
स मान गनु कुनै पिन सं थाको कत य ह छ । िवप ी
िव.पी. कोइराला मेमो रयल या सर अ पतालबाट
आइ दा यस कारको िढलासु ती गनु उिचत हने
नदेिखँदा आ नो सं थामा पन आउने िनवेदनको
यथोिचत समयमा िविधस मत् िनकास िदने कायमा
कुनै कारको िढलासु ती एवं िधङ् याई हने छै न भ ने
इजलासले अपे ा राखेको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट रट
िनवेदकको बोलप
ािविधक पेिसिफके सनको
परी णमा थम ि मै असफल भएको देिखएको र
िवप ी अ पतालले आ ान गरेको २ वटा बोलप म ये
Bipolar TUR Set with Generator को बोलप
पेस गन Biomed International Pvt. Ltd.
सँगको बोलप को स झौता र भइसके को र अक
Anesthesia Work Station को बोलप पेस गन
फम East-West Concern Pvt. Ltd. को बोलप

वीकृत भई उ फमसँग भएको स झौताअनस
ु ार
सामान (मेिसन) जडान भई सेवा स चालनसमेत
हन गई बोलप को काया वयन नै भइसके कोले रट
िनवेदनको औिच य नै समा त भएको देिखँदा रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७५ साल चै १४ गते रोज ५ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ०७५-WH-०२३४,
ब दी य ीकरण, बबरजंगबहादुर िसंह िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक ब दीलाई कै लाली िज ला, धनगढी
उपमहानगरपािलका, वडा नं.१६ घिसता बजारबाट
िमित २०७६।०१।२७ मा प ाउ गरी थनु ामा
राखेकोमा िनजलाई गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रिदनु
भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।०३।२५ मा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी भई कै लाली िज ला
अदालतबाट िमित २०७६।०३।२७ मा थनु ामु
ग रएकोमा िनज िनवेदकलाई सोही साँझ पनु ः थनु ामा
रािखएको देिखने ।
िनवेदकलाई िवप ी िज ला हरी कायालय,
क चनपरु ले िमित २०७६।३।२८ मा कै लाली
राजमाग ए रयामा उ छृङ्खल गितिविध गरी शाि त,
सरु ासमेतमा खलल पु याउने गरी हलह जत गरेकोले
िनजलाई िनय णमा िलन खो दा हरी कमचारीउपर
गाली गलौज गरेको भनी िनवेदकउपर सावजिनक
शाि त िव को कसरु मा क चनपरु िज ला
शासनको कायालयबाट अनस
ु धानको लािग याद
थप गरी थनु ामा राखेको देिखयो । िवप ी क चनपरु
िज ला शासनको कायालयबाट िनवेदकलाई थनु ामा
राखी अनस
ु धान गन िदएको आदेशमा मनािसब
आधार र कारण नै उ लेख गरेको नपाइने ।
उि लिखत िववेिचत त य आधारबाट
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िनवेदक ब दी बबरजंगबहादरु िसंहलाई कै लाली
िज ला अदालतबाट िमित २०७६।०३।२७ मा
थुनामु ग रएकोमा सोही साँझ पनु ः हरीले
िनय णमा िलई िवप ी िज ला हरी कायालय,
क चनपरु ले थनु ामा राखेको कायमा ब दीलाई
जसरी पिन थुनामा रा ने वृ धारणा बनाएको
देिखयो । अक तफ िवप ी क चनपरु िज ला शासनको
कायालयबाट िनवेदकउपर थनु ामा राखी अनस
ु धान
गन िदएको आदेशमा थनु ामा राखी मु ाको अनस
ु धान
गन यो, यसकारणले अनमु ित िदएको भ ने कुनै आधार
र कारण नै उ लेख गरेको पाइएन । मनािसब आधार,
कारण नखल
ु ाई िनवेदकलाई थुनामा राखी अनस
ु धान
गन भनी िज ला शासन कायालयबाट भएको आदेश
कानूनसङ् गत नभई कानून ितकूल ब दी बनाइएको
भ ने देिखन आयो । जसबाट िनवेदकको संिवधान
द वैयि क वत ताको हक गैरकानूनी तवरबाट
हनन् हन गएको देिखन आउने ।
अतः उपयु ानस
ु ार िवप ीह बाट
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा राखेको देिखन
आएकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मु ग रिदनु
भनी िवप ीह को नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः टेकराज जोशी
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल ावण ६ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-WO-०५१३, उ ेषण,
िवजयकुमार लजान िव. नेपाल दूरस चार ािधकरण
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका,
कमलादीसमेत
नेपाल दूरस चार ािधकरणले ६ न बर
देशको ३ िज लामा To Build Broadband
Network and Provide Internet Access

Connectivity Services स ब धी काय गन
इजाजत ा यि बाट Request For Application
(RFA) माग गरी िमित २०७४।०५।१६ (सन्
2017 September 1) मा सूचना कािशत भएको
देिख छ । उ सूचनाअनस
ु ार तोिकएको यादिभ
Mercantile Communication Pvt. Ltd.,
Vianet Communication Pvt. Ltd., World
Link Communication Pvt. Ltd., Broadlink
Communication Pvt. Ltd., Techmind
Communication Pvt. Ltd. समेत ज मा ५ वटा
तावह परेको देिखने ।
बोलप
ा भएप ात् मू याङ् कन
किमिटको पिहलो बैठकबाट ािधकरणले जारी गरेको
RFA को मल
ु यो यताको दफा नं.५ मा Eligible
Applicants को यव थाअ तगत ५.३ मा The
Applicant shall have Minimum Annual
Revenue of Rs.1,00,00,000.00 in the
last fiscal year भ ने आव यक यो यता तोके को,
टाइपको ग तीले गदा RFA को Application to
Datasheet ITA No.17.1 मा Minimum Annual
Rural Telecommunication Development
Fund of NRs.1,00,00,00.00 for last three
Consecutive years भ ने यव था भल
ु वश उ लेख
हन गएकोले सो यव थालाई Annual Revenue
को पमा कायम गरी सोहीअनस
ु ार पन आएका
तावदाताह को आवेदन तावको मू याङ् कनको
काय अगािड बढाउने िनणय भएको र दूरस चार ऐन,
२०५३ को दफा ३० अनस
ु ार खडा भएको कोषको
सरकारी रकमबाट अनदु ान िदई बोलप अनस
ु ारको
काय गराउनको लािग सावजिनक ख रद ऐन तथा
िनयमावलीबमोिजम यून मू याङ् िकत र सारभूत
पमा भाव ाही देिखएको तावलाई छनौट गनपन
ु
यव थाबमोिजम टेकमाइ ड नेटवक ा.िल. लाई
छनौट गन िनणय भएको हो । सावजिनक ख रद ऐन,
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२०६३ को दफा २७ बमोिजम िमित २०७४।०९।१८
मा LOI (Letter of Intent) कािशत गरी ताव
छनौटको जानकारी अ य बोलप दाताह लाई समेत
िदएको भ ने िवप ी नेपाल दूरस चार ािधकरणको
िलिखत जवाफबाट देिख छ । यी रट िनवेदक उ
िमित २०७४/०९/१८ को LOI (Letter of Intent)
समेत बदर ग रपाउँ भनी ततु रट यस अदालतमा
वेश गरेको देिखने ।
िवप ी नेपाल दूरस चार ािधकरणबाट
स पूण ि या पूरा भई LOI समेत जारी भइसके को
िनणयमा िच नबझ
ु ेमा सावजिनक ख रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम १०४ बमोिजम जमानत राखी
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ५० बमोिजम
पनु रावलोकन सिमितसम िनवेदन िदनपु नमा यी
िनवेदकलगायत अ य बोलप ि यामा सहभागी
हने कुनै पिन प बाट उजरु ी नपरेबाट छनौट भएको
टेकमाइ ड नेटवक ा.िल. र नेपाल दूरस चार
ािधकरणिबच िमित २०७४।१०।२७ मा ख रद
स झौता भएको देिख छ । ख रद स झौताअनस
ु ार
टेकमाइ ड नेटवक ा.िल.लाई नेपाल दरू स चार
ािधकरणको तफबाट .२,७६,८७,९५५।२०
पिहलो िक ता पे क समेत भु ानी भएको देिखने ।
िनवेदक एकातफ कानूनले तोके को
पनु रावलोकनको ि यामा नगई उ टै आफूले
बोलप साथ राखेको िबड ब ड फुकुवा ग रपाउँ
भनी िमित २०७४।१०।२८ मा नेपाल दूरस चार
ािधकरणमा िनवेदन िदई सोही िमितमा च.नं.
१७७० को प बाट िबडब डसमेत फुकुवा भइसके को
देिख छ । उि लिखत त यबाट रट िनवेदक कानूनले
िनिद गरेको उपचारको ि यामा नगई िवप ीबाट
बोलप स ब धमा भएको कारबाहीलाई वीकार
गरेको देिखने ।
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
२१ को उपदफा १ मा बोलप दाताले बोलप साथ

तोिकएबमोिजम जमानत पेस गनपन
ु छ भ ने यव था
रहेको छ । यसैगरी सावजिनक ख रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम उपिनयम २ मा
बोलप जमानतको मा य अविध बोलप को मा य
अविधभ दा क तीमा तीस िदन बढीको हनपु न छ” भ ने
यव था रहेको देिख छ । उि लिखत यव थाअनस
ु ार
बोलप मा य हनको लािग बोलप जमानत (Bid
Bond) को अविधसमेत अिनवाय पमा कायम हनपु न
देिख छ । िनवेदक ा.िल. ले बोलप बापत राखेको
िबडब ड फुकुवा गरी पाउन िनवेदन िदएको र सोही
िनवेदनका आधारमा नेपाल दूरस चार ािधकरणबाट
िबडब ड फुकुवा ग रिदएको हनाले बोलप को मा य
अविधको लािग ज री रहेको बोलप जमानत (Bid
Bond) को अविध कायम रिहरहने अव था नदेिखने ।
तसथ: रट िनवेदनमा िवप ी बनाइएका
नेपाल दूरस चार ािधकरण र टेकमाइ ड नेटवक ा.
िल. िबच िमित २०७४।१०।१७ मा ख रद स झौता
भइसके को र रट िनवेदक व डिलंक क यिु नके सन
ा.िल.ले बोलप को योजनको लािग राखेको Bid
Bond फुकुवा ग रपाउँ भ ने िमित २०७४।१०।२८ को
िनवेदनको आधारमा नेपाल दरू स चार ािधकरणबाट
Bid Bond फुकुवासमेत भइसके को हँदा अब
िनवेदनको औिच य समा भइसके को देिखयो । अत:
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः निवन खनाल
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल आषाढ ९ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-१२९६, हालैको
बकसप दता बदर हक कायम दता, रामपुकार
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रौिनयार िव. िकरणकुमारी रौिनयारसमेत
ततु मु ामा िवप ी आमा सर वती देवीले
मेरो अंशहक ला ने सगोलको स पि िज ला पसा,
नगरानी गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. १०१४ ज.िव.
०-०-५ र सो ज गामा बनेको घरसमेत िवप ीह
िकरण कुमारी र िव णक
ु ु मार रौिनयारलाई िमित
२०६७।५।१७ मा र.नं. १४३३(क) बाट हालैको
बकसप को िलखत ग रिदएकोले सो घरज गाम ये
४ ख डको १ ख ड िलखत बदर गरी मेरो नाममा
दतासमेत ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी रहेको
देिख छ । वादीले दाबी िलएको घरज गा वादी
दाबीबमोिजम िनज वादी तथा ितवादीह समेतका
नाममा अंश भाग ला ने हो । दाबीबमोिजम िनजले
आ नो अंश भाग िलएमा आपि छै न भ ने कुरा
ितवादी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतको ितउ र
िजिकर रहेको िमिसल संल न कागज माणह बाट
देिखने ।
पनु रावेदक वादीले दाबी िलएको ततु
िववािदत हालैको बकसप को िलखत हेदा वादी
रामपक
ु ार रौिनयार आफै ँ सा ी बसी िलखतको
िकनारामा सहीछापसमेत गरी िलखत पा रत भएको
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको
१० नं. मा भएको कानूनी यव थालाई अनदेखा गरी
िववािदत िलखतमा आ नै सहीछाप गरेको कुरालाई
मलाई थाहा जानकारी निदई आमा सर वती देवीले
िददी िकरणकुमारी र भा जा िव णक
ु ु मारलाई हालैको
बकसप गरी रिज ेसनसमेत ग रिदएकाले मेरो अंश
भागमा पन हकजितको िलखत बदर ग रपाउँ भनी यो
वादीले िफराद दायर गरेको कुरालाई सही स य मा न
िम ने भ ने देिखएन । यसरी आफू सा ी बसी पा रत
भएको िलखत बदर गन पाउनु पछ भ ने अिधकार यी
पनु रावेदक वादीलाई रहे भएको भ ने ऐनको मनसाय
रहेको पिन पाइँदैन । उ िलखत ग रिदने पनु रावेदक
वादीक आमा सर वती देवीले आ नी छोरी िकरण

कुमारीसमेतको नाममा अंिशयार छोरा वादीलाई सा ी
राखी बकसप ग रिदएको अव था िमिसल संल न
कागज माणह बाट देिखएको अव था छ । यसरी उ
िववािदत भिनएको िलखतमा वादी वयं सा ी बसी
िलखत पा रत गरी िदएप ात् िनजसमेतको स लाह
र सहमितबाट नै आमा सर वती देवीको नाममा दता
रहेको ज गा िददी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतका
नाउँमा बकसप ग रिदएको िलखतबाट वादीलाई
थाहा निदई िलखत पा रत गरी आ नोसमेत अंशहकमा
आघात पु याएको भ न िम ने नहँदा पनु रावेदक
वादीको अंशहक जितको िलखत बदर हनपु छ भनी
यी पनु रावेदक वादीका तफबाट उपि थत रहनु भएका
वैतिनक अिधव ा ी शोभा काक को बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट वादीको
सहमितिवना हालैको बकसप ग रिदएको देिखँदा
िफराद दाबीबमोिजम वादी दाबीको भागजित बदर
भई हक कायम दता हने ठह याई भएको सु पसा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७०।१।२४ को
फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याई
भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको िमित
२०७१।९।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : गीता े / ड लरु ाम चौधरी
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७४ साल पौष ९ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७५-WH-००९७,
ब दी य ीकरण, मोह मद मु ना िव. लिलतपुर
िज ला अदालत, लिलतपुरसमेत
बालबािलकाको उमेर के -कसरी िनधारण गन
भ ने स ब धमा बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
को दफा ८३ ले ाथिमकता म िनधारण गरेको
देिख छ । अ पतालबाट जारी भएको बालबािलकाको
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ज मदतामा उि लिखत ज मिमित तथा थानीय
पि जकािधकारीको कायालयबाट जारी भएको ज मदता
माणप मा उ लेख भएको ज मिमितलाई ाथिमक
ममा समावेश ग रएको पाइ छ । िव ालयको चा रि क
माणप मा उि लिखत ज मिमित वा िव ालयमा भना
हँदाका बखत उ लेख गरेको ज मिमितसमेत उमेर
िनधारणको आधार ब दछ । िनवेदक मोह मद तफ
ु ानको
हकमा ि .िव. िश ण अ पतालबाट परी ण गरी राय
( ितवेदन) िदइएअनस
ु ारको उमेरलाई नै यस मु ाको
योजनका लािग वा तिवक उमेर हो भनी मा नपु न
देिखन आउने । यसबाट महो मद तफ
ु ान नाबालक
नभई १८ वष पूरा भएका साबालक हन् भ ने देिखन
आएको छ । िनवेदकले उमेरका स ब धमा पेस गरेको
आधार काडमा उि लिखत उमेरलाई हण गन सिकने
कुनै िव सनीय माण ततु हन आएको पाइएन ।
िनज मोह मद तफ
ु ानले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा आ नो उमेर १९ वष भनी लेखाएको
देिख छ । यसरी िनवेदक नाबालक हन् भ ने त य नै
थािपत भएको नदेिखएको हँदा अिहले नै िनजलाई
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ बमोिजम सिु वधा
दान गन िमलेन । िनजलाई गैरकानूनी तवरबाट ब दी
बनाएको भ ने अ य कुनै कारण देिखन नआएको र
याियक ि याका स दभमा मु ामा पपु का लािग
थुनामा राखेको भ ने देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : िशव साद आचाय
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७५-WH-०१५९,
ब दी य ीकरण, मोहन माया काक िव. गहृ म ालय,
िसंहदरबारसमेत

ब दी य ीकरणको
आदेश
जारी
हनको लािग कुनै यि लाई गैरकानूनी िकिसमले
थनु ामा राखेको अव था हनु पछ । िनवेदकको पित
मोहनबहादरु काक लाई सङ् गिठत पमा हातहितयार
खरखजाना ओसारपसार तथा स चय मु ा थान१, सङ् गिठत पमा हातहितयार खरखजाना,
िव फोटक पदाथको ओसारपसार, स चय तथा
सावजिनक स पि मा िव फोट गराएको मु ा थान-१
र सङ् गिठत पमा आगजानी गरेको मु ा थान-१ गरी
३ थान मु ामा महानगरीय हरी प रसर काठमाड ,
टेकुले काठमाड िज ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११
माइतीघरबाट प ाउ गरी िज ला हरी कायालय,
संखवु ासभा चैनपरु मा पठाएको देिख छ । िज ला
हरी कायालय, संखवु ासभा चैनपरु ले कानूनबमोिजम
पटकपटक िज ला अदालत संखवु ासभाबाट याद
थप िलई िज ला सरकारी विकल कायालयमाफत
िमित २०७६।१।१६ मा ततु मु ाको अिभयोगप
दायर गरेको पाइयो । संखवु ासभा िज ला अदालतको
िमित २०७६।१।१७ गतेको थुनछे क आदेशअनस
ु ार
मोहनबहादरु काक साधारण तारेखमा छुिटसके को
कुरा उ अदालतको िलिखत जवाफसमेतबाट
देिख छ । यसरी िनवेदकलाई सङ् गिठत
अपराधसमेतको िविभ न ३ वटा मु ामा अनस
ु धान
गन ममा चिलत कानूनबमोिजम अदालतको
समेत अनमु ित िलई प ाउ गरेको देिखएको र प ाउ
ग रसके पिछ अनस
ु धानको लािग अदालतबाट याद
थप गरी िहरासतमा राखी अदालतको आदेशबमोिजम
साधारण तारेखमा छुिटसके को देिखयो । िनवेदक
मोहनबहादरु काक मु ा पपु को ममा संखवु ासभा
िज ला अदालतको आदेशले साधारण तारेखमा
छुिटसके काले ततु िनवेदनको योजन नै समा
भइसके को देिखँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
ग ररहन नपन ।
अतः िनवेदक ब दी अव थामा रहेको
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नदेिखँदा मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गनु परेन । िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : ड लरु ाम चौधरी
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७६-WH-००३३, ब दी य ीकरण
/ उ ेषण, ेम पुरी िव. िवशेष अदालत, बबरमहलसमेत
ाकृितक यायको िस ा त याि क
िवषयव तु होइन । िनवेदकले वतन नै नभएको वतन
उ लेख गरी याद तामेल भएको कारणले सनु वु ाइको
मौकाबाट वि चत हन प यो भनी िलएको िजिकर दाबीका
स ब धमा हेदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िनवेदकलाई तोके को िमित २०७०।१२।०५
को तारेख िनवेदकले गज
ु ारी बसेको देिखएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०७१।०१।२४ गते िवशेष अदालतमा मु ा दता
भएपिछ िनवेदक ेम परु ीको नाउँमा िवशेष अदालत
काठमाड बाट जारी भएको १५ िदने याद िनजको
एकासगोलको आमाले दईु जना सा ीह र कमचारीको
रोहवरमा िमित २०७१।०३।०९ गते बझ
ु ेको देिख छ ।
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७२।०३।०३
मा िनवेदकउपरको कसरु ठहन गरी फै सला भएको
र समयको अ तरालमा गा.िव.स. प रवतन भई हाल
नगरपािलका भएको कारणले वडा नं. समेत फरक
परेको देिखए तापिन िनवेदकको घर ारमा गई कानूनको
ि या अवल बन गरी िनवेदकको आमालाई याद
बझ
ु ाएको कुरा याद तामेली बेहोरासमेतबाट देिखन
आएको र िनवेदकले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा बयान गरी आयोगले तोके को तारेख छोडी
बसेको भ नेसमेत िमिसलबाट देिखँदा सनु वु ाइको
मौकाबाट वि चत हनपु यो भ ने िनवेदकको भनाइ
बेहोरा त यपरक देिखन नआएकोले मागबमोिजमको

ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहन पन
नदेिखने ।
अतः िनवेदकले सनु वु ाइको मौकाबाट
वि चत हनपु यो भ ने िनजको भनाई िव ासयो य र
भरपद समेत नदेिखँदा आफूलाई लागेको अिभयोगका
स ब धमा छानिबनको ममा तोिकएको तारेख छोडेर
बसेको ि थित र अव थाले सनु वु ाइको मौका पाइन
भ ने िनवेदकको भनाइ स य त यमा आधा रत नभई
मनािसबसमेत नदेिखएकोले िनवेदकको ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : अि बका साद दहाल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा २४ गते रोज ३ शभु म् ।
§ ०७६-WH-००३४, ब दी य ीकरण
/ उ ेषण, मे पुरी िव. िवशेष अदालत,
बबरमहलसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७५-WH-०१११,
ब दी य ीकरण, रोशनकुमार खड् गीसमेत िव.
काठमाड िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
२०७३ को स.फौ.नं. ०२९० को ठगी
मु ामा यी िनवेदकह को नाउँमा तामेल भएको याद
कानूनस मत छ वा छै न भ ने स ब धमा िवचार
गदा रोशनकुमार खड् गी र कृ ित े को नाउँमा
काठमाड िज ला अदालतबाट जारी भएको याद
िमित २०७३।८।१ मा घरदैलोमा टाँस गरी याद तामेल
भएको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
महलको ११० नं. मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार
स बि धत यि को घरमा एकाघरका उमेर पगु ेको
यि भेट भएन भने घर दैलामा टाँस गरी याद तामेल
गन सिकने नै देिख छ । ०२९० को ठगी मु ामा यी
िनवेदकह को ठे गाना काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
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वडा नं. १३ कािलमाटी टंके र भनी उ लेख भएको
पाइ छ । िनवेदकह को रट िनवेदनमा समेत
िनजह को ठेगाना काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
वडा नं. १३ कािलमाटी टंके र नै उ लेख भएको
देिखयो । सोबाहेक अक वतन हो भनी िनवेदकह ले
देखाउन सके को पिन पाइएन । काठमाड िज ला
अदालतबाट यी िनवेदकह को नाउँमा याद जारी हँदा
िनवेदकह को ठेगाना काठमाड िज ला का.म.न.पा.
वडा नं. १३ कािलमाटी टंके रमा िनवेदकह को
घरदैलोमा नै याद तामेल भएको पाइयो । याद
तामेल गदा काठमाड िज ला का.म.न.पा वडा नं.१३
कािलमाटी ब ने िवमल शा य र अमतृ े लाई सा ी
राखी काठमाड महानगरपािलकाको वडा नं. १३ का
सहायक शासक य मख
ु िवमला देवी काक लाई
रोहवरमा रािखएको देिखयो । याद तामेल हँदाका
बखत थानीय जन ितिनिध नभएको अव थामा
स बि धत वडाको सहायक शासक य मख
ु ले नै
सो हैिसयतमा याद तामेलीको रोहवरमा बसी तामेल
भएको यादलाई बे रतको मा न िम ने नदेिखने ।
िनवेदक मधक
ु ृ ण नािपतको हकमा मोद
नािपत िवप ी काठमाड िज ला अदालतसमेत
भएको ०७३-WH-००९४ को ब दी य ीकरणको
िनवेदनका स दभमा िनवेदकको घरदैलोमा याद तामेल
भई उ तामेली यादमा वडाको शासक य मख
ु ले
जन ितिनिधको हैिसयतले रोहवरमा बसेको यादलाई
रीतपूवक तामेल भएको भनी यस अदालतबाट िमित
२०७४।७।८ मा आदेश (फै सला) भएको पाइ छ । उ
आदेश (फै सला) मा िलइएका समान िस ा तसमेतका
आधारमा ०७३ को स.फौ.नं. ०२९० को ठगी मु ामा
यी िनवेदकह को नाउँको याद िनजह को घरदैलोमा
टाँस भएको यादलाई रीतपूवक नै तामेल भएको
मा नपु न देिखने ।
अत: िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
यी िनवेदकह ितवादी भएको २०७३ को स.फौ.

नं. ०२९० को ठगी मु ामा िनवेदक ितवादीह लाई
मु ाको रोहमा भएको फै सलाअनस
ु ार ठहर भएको कै द
र ज रवानाबापत कानूनबमोिजम कै दी पज
ु िदई थनु ामा
रािखएको कायलाई गैरकानूनी थनु ा भनी मा न िमलेन ।
िनवेदकह लाई कानून ितकूल ब दी बनाएको देिखन
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गरी
रहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः- ड लरु ाम चौधरी
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २० गते रोज ६ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०७५-WH-०११२, ब दी य ीकरण,
रोशनकुमार खड् गीसमेत िव. काठमाड
िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
§ ०७५-WH-०११३, ब दी य ीकरण,
रोशनकुमार खड् गीसमेत िव. काठमाड
िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
६
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७६-WH-००१६,
ब दी य ीकरण, स यमान लामा िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
ततु
मु ामा काठमाड िज ला
अदालतबाट िनवेदकको नामको याद काठमाड
िज ला िवशालनगर घर नं. १११ ब ने वष ६५ को
स यमान लामा नामको ३० (ितस) िदने समा ान
याद भनी याद जारी भई िमित २०७५।९।१८ मा
बेप े तामेल भई आएको देिख छ । पेस हन आएको
िनजको नाग रकताको माणप बाट िनजको वतन
का े िज ला परु ानो गाउँ गा.िव.स वडा नं. ७ हो भ ने
देिखयो । अिभयोगप मा उि लिखत िवशालनगर घर
नं. १११ भ ने वतन िनवेदकको वा तिवक वतन हो
भनी देिखने कुनै ामािणक आधार ततु हन आएको
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नपाइने ।
ाकृ ितक यायको िस ा तअनस
ु ार कुनै पिन
यि लाई िनज िव लागेको अिभयोगको स ब धमा
जानकारी िदई ितवादको अवसर दान गनु आव यक
ह छ । ितवादीका नाममा याद सूचना पठाउनक
ु ो
उ े य िनज िव
चलेको मु ामा ितवादको
अवसर दान गनु हो । यो याियक कामकारबाहीमा
औपचा रकता िनवाह गन िवषय मा होइन । याद
सूचना तामेल ग रएको यि ले जानकारी पाउन स ने
गरी वा तिवक बसोबास रहेको थानमा रीतपूवक याद
तामेल हनु आव यक ठािन छ । गलत वतन उ लेख
गरी तामेल भएको याद सूचनाबाट ितवादको अवसर
दान भएको स झन िम दैन । जारी ग रएको याद नै
बे रतको छ भने य तो यादका आधारमा ितवादको
अवसर ा भएको मा न सिकँ दैन । प रणामत:
ितर ा गनबाट वि चत गरी भएका फै सला एवं काम
कारबाही व छ सनु वु ाइको िस ा तिवपरीत हन पु ने ।
िनवेदक ितवादी स यमान लामाको नेपाली
नाग रकताको माणप मा िनजको वतन का े िज ला
परु ानो गाउँ गा.िव.स. वडा नं. ७ उ लेख भएको
देिखयो । िनजका नाउँमा उ बिकङ कसरु को मु ा
चलाउँदा र याद जारी गरी पठाउँदा िज ला काठमाड ,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ४ िवशालनगर
व ती घर नं. १११ भनी उ लेख भएको पाइयो । सो
वतन िनजको वा तिवक वतन हो भ ने त य पिु हने
कुनै आधार माण पेस हन आएको िमिसल संल न
माणबाट देिखन आएन । िमित २०७५।९।१८ मा
तामेल भएको भिनएको यादसमेत कुन घर ारमा
तामेल गरेको हो सो प पमा खु न आएको
देिखएन । यसबाट ितवादीले रीतपूवक ितवादको
मौका पाएको मा न िमलेन ।
अत: रट िनवेदक स यमान लामाउपर
ाकृितक यायको िस ा त ितकूल कारबाही
र फै सला भएको देिखँदा िनजका नाउँमा िमित

२०७५।९।१८ मा तामेल भएको भिनएको बे रतको
तामेली याद, सो आधारमा भएको उ च अदालत
पाटनको िमित २०७६।२।६ को फै सला र सो
फै सलाअनस
ु ार काठमाड िज ला अदालतबाट जारी
भएको िनजको नाउँको िमित २०७६।०४।९ को
कै दी पज
ु समेत उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
छ । अब िनज ितवादी स यमान लामालाई कारागार
कायालयबाट िझकाई िववािदत बिकङ कसरु मु ामा
उ च अदालत पाटनमा उपि थत गराई िनजको बयान
िलने, थनु छे क आदेश गन, माण बु नेलगायतका जो
जे ि या पूरा गनपछ
ु गरी कानूनबमोिजम मु ामा पनु :
फै सला गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत
जारी हने ठहछ । उपयु अनस
ु ार जारी भएको उ ेषण
तथा परमादेशको आदेशको प रणाम व प िनवेदकले
कानूनी उपचार ा गरेको र अ य त यगत एवं कानूनी
को िन पण सनु वु ाइका ममा हने नै भएकाले
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन नपन । इजलास
अिधकृतः दगु ा साद ब याल, ओजा लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल ावण २४ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.११
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CI-१२५०, िनषेधा ा,
आलम िगरी अ सारीसमेत िव. िज ला हरी कायालय,
बारा कलैयासमेत
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ४,
६ ले दान गरेको अिधकारह कानूनबमोिजम बाहेक
अपहरण हन नस ने र कुनै िवषयमा कुनै कसैको उजरु
गन आएमा सो िनकायलाई त कालै य तो उजरु ी वा
िनवेदनउपर कारबाही नगनु भनी िनषेधा ा जारी गन
िम ने देिखँदैन । जनु िनकायमा िनवेदन वा उजरु ी पन
आएको अव थामा सामा य ारि भक छानिबन गरी
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िविध र ि याबमोिजम गनपन
ु हँदा कानून छाडी
कसैको दबाब र भावमा यि गत दभु ावना राखी
सरकारी िनकाय वा अिधकारीले कसैलाई थु ने वा द:ु ख
िदने गनु हँदैन । अदालतले य तै अपे ा राखेको ह छ ।
बािलग भएसके का इमितयाज अ सारी र यटु ी कुमारी
भ ने सयाना अ सारीिबच माया ेम र स ब धलाई
िलएर दईु समदु ायका यि ह िबच के ही वैमन य रहनु
वाभािवकै ह छ । य तो अव थामा हरी शासनले
समेत सदभाव
् खलब याउने गरी िनवेदकह को िनजी
िवषयलाई िलई अ यथा कुनै कारबाही ग रहा छ भनी
िव ास ग रहा नपु न अव था नहँदा पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
अत: उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
िनवेदकको नाग रक हक अपहरण हने आशंकाको
ि थित रहे भएको कुनै व तु त य िमिसलमा नहँदा
िनषेधा ाको आदेश जारी गन िमलेन भनी रट खारेज
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७३।३।२२ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : शारदादेवी पौडेल
क यटु र : म जु खड् का
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७६-WH-००२६, (०७६FN-०११४), ब दी य ीकरण, जय नु गु ङ िव.
उ च अदालत पाटनसमेत
ियनै िनवेदकउपर उ च अदालत पाटनबाट
िमित २०७५।४।१४ मा फै सला भएका २ वटा बिकङ
कसरु का मु ा (०७४-CB-००९० र ०७४-CB०१५३) उपर ियनै िनवेदक ितवादी जय नु गु ङको
यस अदालतमा िमित २०७५।१२।१३ मा ०७५RB-०६७१ र ०७५-RB-०६७२ नं. का पनु रावेदन
परी अि तम फै सला हन बाँक नै रहेको र िनवेदकको

कानूनी उपचार ा गन साधारण े ािधकारको बाटो
समा त भइसके को नदेिखने ।
जहाँस म िनवेदकले आ नो रट िनवेदनमा
उठाएको यस अदालतबाट िमित २०७६।३।९ मा
फै सला भएको पनु रावेदक ितवादी िनमला सोडारी
यथ वादी नेपाल सरकार भएको ०७५-RB-०५६४
नं. को बिकङ कसरु मु ा छ उ मु ामा पिन यस
अदालतबाट िमित २०७६।५।५ मा पनु रावलोकनको
(०७६-RV-००२२) िन सा ा त भई अि तम
फै सला हन बाँक नै देिखयो । यस ि थितमा संयु
इजलासबाट भएको फै सलालाई अि तम मा न
िमलेन । यस ि थितमा उ मु ाकै आधारमा
िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी हो भ न िम ने अव था पिन
देिखएन । साथै यी िनवेदकको पनु रावेदनसमेत
यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव थामा
े ािधकारको न पिन सोही मु ाबाट िन पण हने
नै देिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७५।७।१८
मा जारी भएको िनवेदक नाउँको कै दी पज
ु र
सोबमोिजमको थनु ासमेत कानूनस मतको नै देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गनु परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल भा १५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७६-WH-००६६,
ब दी य ीकरण / उ ेषण / परमादेश, रामबहादुर
लोन िव. कारागार कायालय, न खु, लिलतपुरसमेत
रट िनवेदकको िनवेदन मागदाबीबमोिजम
गैरकानूनी थनु ाबाट थनु ामु गरी ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने स दभमा, रट िनवेदकलाई
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पसा व यज तु आर कायालय, आधाभार बाराबाट ९
वष कै द र . १,००,०००/- ज रवाना हने ठहरी फै सला
भएकोले कै दीपज
ु अनस
ु ार िनजलाई िनयमानस
ु ार
िसदा खान पाउने गरी थुनामा रािखएको र रट िनवेदक
पाटेबाघको छाला र हड् डी ओसारपसार मु ामा सजाय
भु ान ग ररहेका यि हन् । िनज रट िनवेदकको
मु ा कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ मा
कै द क ा (कै द छोट् याउन) गन निम ने मु ाको सूचीमा
रहेको हँदा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम कै द क ा हन
स ने अव था छै न भ ने िलिखत जवाफ पेस भएको
पाइ छ । िनवेदनसाथ पेस हन आएको पसा व यज तु
आर कायालय, आधाभार, बाराको फै सला अ ययन
गरी हेदा, िनवेदक रामबहादरु लोन पाटेबाघ िशकार
गरी यसको छाला र हड् डी ओसारपसार गरेको मु ामा
िमित २०६७।१२।१६ देिख २०६८।१।८ स म
अनस
ु धानको ममा र िमित २०६८।१।९ बाट मु ा
हन अिधकारीको आदेशले हालस म थनु ामा बसेको
देिख छ । रट िनवेदकले उ पसा व यज तु आर
कायालय, आधाभार बाराको फै सलालाई चनु ौती िदई
उ फै सलाउपर पनु रावेदन गरेको नभई फै सलालाई
वीकार गरी बसेको देिखएबाट िमित २०६७।१२।१६
देिख हालस म थनु ामा नै बसेको अव थालाई
गैरकानूनी थनु ामा रहेको भ न िम ने नदेिखने ।
अतः उपयु
िववेिचत आधार र
कारणसमेतको आधारमा हाल िनवेदक गैरकानूनी
थुनामा रहेको भ न सिकने अव था नहँदा
ब दी य ीकरणको रट जारी हनपु न अव था
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । साथै
आव यक िविध र ि या अिवल ब तयार गरी ये
नाग रक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) तथा कारागार
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२)(क) समेतका
चिलत नेपाल कानूनबमोिजम िनज रट िनवेदकले
कै द छुट पाउने सिु वधाको स ब धमा शी िनणय गनु

भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: ताराकुमारी शमा, क णा े
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल असोज १० गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CI-१२६६, बेलगती मोही
लगत क ा, पुनदेव महतो नुिनया िव. मधुसुदन साद
जयसवाल
िववािदत िक.नं.३६को ज.िब.०-१५-१२
ज गाको ज गाधनी माणपज
ु ाको ितिलिप हेदा
ज गाधनी रामअधार राय यादवको नाम र मोहीको
नाममा यी पनु रावेदक ितवादी पनु देव महतो
निु नयाका बाबु बतह महतो निु नयाको नाम उ लेख
भएको देिख छ । िनज बतह महतो निु नयाको िमित
२०४८।०९।०५ मा मृ यु भएको देिखएकोमा िनज
मृतकको नामबाट नै यी पनु रावेदक ितवादी पनु देव
महतो निु नयाबाट सािबक ज गाधनी रामअधार राय
यादवले िब.सं.२०५५,२०५६ र २०५७ सालको
कुलबाली बझ
ु ी िलएका भरपाइसमेत िमिसल सामेल
रहेछन् । साथै उ िक.नं.३६को ज.िब.०-१५-१२
ज गा िमित २०६४।०९।०२ मा ख रद गरी िलएप ात्
सोम ये ज.िब.०-७-१६ िक.नं.३१७ कायम गरी
फूलकुमारी देवी र ज.िब.०-७-१६ िक.नं.३१६ कायम
गरी िवरे साद यादवलाई राजीनामा ग रिदएको र
िनज दवु ैको नामको ज गाधनी माणपज
ु ामा मोहीको
महलमा यी पनु रावेदक ितवादीका बाबु बतह महतो
निु नयाको नाम नै उ लेख भएको देिखने ।
िमित २०६४।०९।०२ मा सािबक ज गाधनी
रामअधार राय यादवबाट राजीनामा गरी ख रद गरी
िलएकामा क रब एक मिहनामा िमित २०६४।१०।१०
मा नै मोहीको लगत क ा गन िनवेदन िदने यी यथ
वादीले सो ज गा ा त गदा मोिहयानी लागेकै ज गा
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हो भ ने जानीबझ
ु ी ख रद गरी ा त गरेको मा नपु न
देिख छ । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को िव.सं. २०५३
सालमा भएको संशोधनपिछ मोिहयानी हकको लगत
क ा हन स ने नदेिखने ।
यथ वादी मधस
ु दु न साद जयसवालले
सािबक ज गाधनी रामअधार राय यादवबाट िमित
२०६४।०९।०२ मा राजीनामा गरी ख रद गरी िलँदा
िववािदत उ िक.नं.३६ को ज गामा कायम रहेका मोही
बतह महतो निु नयालाई वीकारी आ नो ज गाधनी
माणपज
ु ामा लगत कायम गरी आएको पाइएको र बतह
महतो निु नयाको मृ यपु ात् िनजका छोरा पनु रावेदक
ितवादी पनु देव महतो निु नयाले मु ा सकार गरेको
अव था हँदा पनु रावेदक ितवादी लोकनाथ उपा याय
िव
यथ वादी देवीमाया भ राईसमेत भएको
मोही बाली मु ामा "संवैधािनक यव था, काननू ी
यव था र सव च अदालतसमेत ारा ितपािदत
िस ा तबमोिजम थािपत मा यताको िवपरीत
भूिमस ब धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संशोधन
र २०५८ सालको पाँच संशोधनप चात् बाँडफाँटको
काय वतः हनुपन यव था भएकोले त प चात्को
कुतबाली िदलाई मोही िन काशन ग रपाउँ भनी मु ा
चलेकोमा कुत नबझ
ु ाएको भनी मोही िन कासन गनु
संिवधान र कानूनस मत नदेिखने" भनी (संवत् ०६१
सालको दे.प.ु नं.२३, फै सला िमित ०६२।०५।२३,
ने.का.प.२०६२, अङ् क ६, िन.नं. ७५४९), ितवादी
तल
ु सी राउत यथ वादी उमादेवी अ वाल भएको
बेलगती मोही मु ामा “ज गाधनी माणपुजा,
िफ डबक
ु समेतबाट मोही देिखएको र यथ
वादीले बुझेको अंश भरपाइसमेतमा मोही वीकार
गरेको, सािबक ज गाधनीले मोहीमा िववाद नउठाई
मोही भागेको मा भनेको । तर सालबसाली मोहीले
कुतबाली बुझाई आएको देिखएबाट मोहीलाई वादी
दाबीबमोिजम मोही महलबाट नाम क ा हने गरी
गरेको भूिमसधु ार कायालय, बाराको फैसलालाई

सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फैसला मनािसब नदेिखँदा उ टी हने ठहछ” भनी
(संवत् ०६३ सालको दे.प.ु नं.०८८५, फै सला िमित
०६६।०५।०५) र पनु रानेदक, गोपालभ माथेमा
िव
यथ रामपज
ु न यादव भएको मोही माणप
मु ामा “वा तिवक पमा आ नो मबाट खेती
िकसानी गरी मोहीको हैिसयतमा ज गा कमाउने
यि ले लगत भन छु ट भएकै आधारमा िनजलाई
मोही हकबाट िवमुख गराउन निम ने । दता
े ताका कागजात िफ डबुक तथा वयं मोहीको
पमा वीकार गरी कुतबाली बुझी भरपाइ गरी
िदएको अव थामा लगत भरी अनुसूची कािशत
नभएको भ ने आधारमा मा कायम रहेको मोही
हक समा गन कानूनले आ मसात् गरेको भावना
तथा उ े यिवपरीत हने हदँ ा यिु सङ् गत नदेिखने”
भनी (संवत् ०६५ सालको दे.प.ु नं. ०६४५, फै सला
िमित ०६६।११।१४ सव च अदालत बल
ु ेिटन,
२०६७ जेठ पूणाङ् क ४२९, पृ ३९) मा ितपािदत
िस ा तह
ततु मु ामा आकिषत हने नै देिखँदा
मोही लगत क ा हने गरी भएको सु भूिमसधु ार
कायालय, बाराको िनणयलाई सदर गन गरी त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला िमलेको
देिखएन । सो हँदा उ िनणयह सदर हनपु दछ भ ने
यथ वादीको िफराद दाबी एवं िलिखत ितवाद
र िनजको तफबाट बहस ततु गनहने
ु िव ान्
कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, उि लिखत त य, कानूनी यव था
तथा ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
वादी दाबीबमोिजम मोही लगत क ा गन गरी सु
भूिमसधु ार कायालय, बाराको िमित २०६५।०३।०८
को िनणयलाई सदर गन गरी त कालीन पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०६६।११।१० मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई मोही लगत क ा
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ग रपाउँ भ ने यथ वादीको दाबी पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः- भीम साद भस
ु ाल
क यटु र:- म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल ावण २२ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७२-CI-१७३७, अंश चलन,
तारा साद काय थ िव. ितलक साद काय थ
िव.सं. २०३४ साल पौष २७ गतेभ दा अिघ
ब डाप खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम
िमलाई अचल स पि अंशब डा गरी छु एको रहेछ
भने रिज ेसन नभए पिन ब डा भएको सदर ह छ ।
यसमा आ नो आ नो िहसाब भाग शाि तबमोिजम
िलई पाई दािखल खा रजसमेत गराइसके को रहेछ
वा ब डाबमोिजम आ नो आ नो भागको अचल
स पि छु ाछु ै भोग िब यवहार गरेकोमा यवहार
माणबाट ब डा भइसके को ठहरेमा रिज ेसन
भएको छै न वा ब डा घटीबढी असल कमसल भयो
भ न पाइँदनै भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
यी वादी र ितवादीक आमा तु सी भाको २०३०
सालमा मृ यु भएपिछ आमाका नाउँमा रहेका ज गाह
वादी र ितवादीका नाउँमा नामसारी भएको देिख छ ।
उ नामसारी िनणयउपर वादीले कानूनका यादिभ
उजरु ी गरेको अव था देिखँदनै । यसैगरी ितवादी
ितलक साद काय थका नाउँमा दता भएको बिदया
िज लाअ तगतको ज गा िब गनको लािग वादीलाई
नै २०४०/०२/२२ मा अिधकृत वारेसनामा पास गरी
िदँदा ितवादीले आफूखस
ु गन पाउने ज गा भनी
उ लेख गरेको पाइने ।
पनु रावेदक वादीले आ नो नाउँमा रहेका
ज गाम ये िवलास चमारलाई िमित २०३८/०३/०८ मा
ितथराम कुमारलाई िमित २०३८/०४/०८ मा जल
ु खु
कुम लाई िमित २०४५/०१/२१ मा मेघनाथ बत ला
र रामगोपाल राढलाई िमित २०४५।२।२१ मा बेचन

कुम लाई िमित २०२५।२।२५ मा कृ ण साद अयाल,
सोमनाथ पौडेल, िचरि जवी थपिलया र महे वर
खनाललाई िमित २०४६/०१/२१ मा र कलाधर
अयाललाई िमित २०४७/०२/३१ मा आ नो नाममा
दता रहेको ज गाम ये के ही ज गा अलगअलग िलखत
गरी िब गरेको देिख छ । यसैगरी ियनै वादीका
जेठी प नीतफका छोरालाई िमित २०४७/०३/२५
मा अंश भरपाइ गदा ितवादीलाई र ितवादीको
छोरालाई अंश िदँदा वादीलाई अ तर सा ी राखेको
बेहोरा िमिसल संल न कागज माणबाट देिख छ । सबै
कागजात गदा कही ँ पिन हामी दाजभु ाइिबच अंशब डा
हन बाँक छ भनी उ लेख भएको पाइँदैन । यसैगरी
यी वादीक जेठी प नी देवक काय थले दायर गरेको
अंश मु ामा िमित २०६५/०८/२६ मा ितउ र दता
गदासमेत यी वादीले आ ना दाजभु ाइिबच अंशब डा
हन बाँक रहेको भनी उ लेख गरेको नदेिखँदा यी
वादी तारा साद काय थ र ितवादी ितलक साद
काय थिबच िलखत खडा गरी अंशब डा नभए पिन
यवहार माणबाट २०३४/०९/२७ भ दा अगािड
नै अंशब डा भई आ-आ नो भागमा परेको ज गाको
७ नं. फाँटवारी भरी सोहीबमोिजम नापीमा दता गरी
िब यवहार गरेको र आ ना छोराह लाई समेत
आ-आ नो अंश भागबाट अंशब डा गरी िदएको देिखन
आउने ।
यसरी पनु रावेदक वादीले हामीह िबच
अंशब डा भएको छै न भने तापिन यवहार माणबाट
वादी ितवादीिबच घरसारमा नै अंशब डा भई
आ-आ नो भागको ज गा िब यवहारसमेत गरेको
देिखँदा हामी दाजभु ाइिबच हालस म पिन अंशब डा
भएको छै न, अंशब डा ग रपाउँ भ ने वादी दाबी
व तिु न ठ माणको अभावमा पु न स ने देिखन
आएन । िमिसल संल न दवु ै प िबच भएको ज गाको
अलग अलग िब यवहार एवम् ज गा जिमनको ७
नं. फाँटवारीको बेगल यव थापन र आ नो त लो
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पु ताका छोराह लाई अंश भरपाइ ग रिदएको
कागजसमेतको आधार कारणबाट यस अदालतले
मु ा दोहो याई हेरी पाउन िदएको िन साको आधार
र उि लिखत निजरको या यासँग सहमत हन
सिकएन । ततु िववादमा वादी ितवादीिबच
ब डाप को िलखत नभए पिन िनजह को सम
यवहारबाट ब डा भई छु ई अलग अलग बसेको र
यवहार भएको देिखँदा पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत िमिसल संल न मु ाको
आधार त य र माणबाट यी वादी र ितवादीिबच िमित
२०३४/९/२७ भ दा अगािड नै यवहार माणबाट
घरसारमा नै अंशब डा भई आ-आ नो नाउँका ज गा
भोग चलन र िब यवहारसमेत गरेको देिखँदा
हामीिबच अंशब डा भएको छै न ितवादीबाट अंश
िदलाई पाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको
सु भ परु िज ला अदालतको िमित २०६६।१।२७
को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६८/०८/०५ को फै सला कानूनस मत भई
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०६८-WO-०८०६,
उ ेषण / परमादेश, कोमलकुमार होडा ( े ठ)
समेत िव. काठमाड उप यका िवकास ािधकरण
अनामनगरसमेत
काठमाड िज ला सािबक चाबिहल प चायत
वडा नं. ६(ख) िक.नं. ६५ को ०-१-०-० र िक.नं. १८
को ०-३-३-० को घरज गा मा.पो.का.काठमाड को
िमित २०३३।११।४ र.नं.२५०५ को पा रत
िलखतबमोिजम रट िनवेदकह का िपता िहराभाइका

नाउँमा आएको र िनजले त कालीन काठमाड
उप यका नगर िवकास योजना काठमाड को प ानस
ु ार
काठमाड नगरपािलकाको िमित ०३८।९।३।६ र
िमित २०३९।९।१८ को िनणयअनस
ु ार सो ज गामा
न सा पास गरी २०४० सालमा घर िनमाण गरी
नगरपािलकालाई घर करसमेत बझ
ु ाउँदै आएको
देिख छ । नापी हँदा िक.नं. ६५ र िक.नं. १८ ज गा नयाँ
नापीको िक.नं. ६२ कायम भई सोको े फल ०-४१-१ कायम भएको र िनवेदकह ले अंिशयारिबचमा
िमित २०४९।१।१० मा र.नं.१०८८७/२ बाट
अंशब डा गदा उ िक.नं. ६२ को ज गा िक ाकाट
भई कोमलकुमार होडा े ठको नाउँमा िक.नं. ३२६,
िवमलकुमार होडाको नाउँमा िक.नं. ३२५ र ३२८,
िनमल होडाको नाउँमा िक.नं. ३२७ तथा कोमल/
िवमल र िनमलकुमार होडा े ठसमेतको संयु
नाउँमा िक.नं. ३२९ कायम भएको िमिसल संल न
दता े ताबाट देिख छ भने उि लिखत िक.नं. ३२५,
३२६, ३२७, ३२८ र ३२९ समेतका ज गाह
त कालीन ी ५ को सरकारको िमित २०६१।७।३०
को िनणयअनस
ु ार चोकह सिहतको गौशाला-चाबिहल
सडकलाई चौडा गरी सधु ार गन भनी िज ला शासन
कायालय, काठमाड बाट िमित २०६१।११।१८ मा
गोरखाप मा सूचना कािशत भई कोमलकुमारको
नाममा रहेको िक.नं. ३२६ को े फल ०-०-१-१
म ये ०.४५ ब.िम. र िनमलकुमारको नाममा रहेको
िक.नं. ३२७ को े फल ०-१-०-३ म ये १३.९३
ब.मी. ज गा अिध हणमा परेको र िवमलकुमार होडा
े ठसमेतको नाममा रहेको िक.नं. ३२५, ३२८
र ३२९ समेतका ज गाह को मआ
ु जा स ब धमा
िडिभजन सडक कायालयबाट प ाचारस म भएको
र सोदेिख बाहेक अ य कुनै पिन कारबाही भएको
तथा सूचनामा उि लिखत ज गाधनीह ले मआ
ु जा
ा त गरेको बेहोरा कायालयको अिभलेखमा नरहेको
साथै बाँक ज गासमेत पूरै सडकमा परेको भनी
63

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, चैत - १
िडिभजन सडक कायालय, काठमाड को च.नं.
१३४४।०७३।७४ िमित २०७३।१०।१२ को प बाट
खु न आएको देिखने ।
संवैधािनक र कानूनी यव थालाई हेदा
सावजिनक िहत, लाभ वा उपयोगको लािग नेपाल
सरकारले यि को ज गा ा त गन स ने नै
देिखयो । तर सो कायको लािग यि को कानूनी
हकभोग वािम वको स पि रा यले अिध हण गदा
िनि त कानूनी ि या अवल बन गनपन
ु र अिध हण
ग रएको य तो स पि को मआ
ु जा / ितपूित
िदनपु न कुरालाई पिन सिु नि चत गरेको देिख छ ।
कानूनी ि याअनस
ु ार ितपूित वा मआ
ु जा निदइकन
यि को स पि सावजिनक िहत, लाभ वा उपयोगको
लािगसमेत नेपाल सरकारले ा त गन स ने अव था
नदेिखने ।
ततु रट िनवेदनमा उ ेषण र ितषेधको
समेत माग गरेको देिख छ । उ ेषणको माग स ब धमा
िवचार गदा रट िनवेदकह ले िवप ीह को के कुन
िमितको िनणय बदर हनपु न हो प सँग िनवेदनमा
उ लेख गन सके को देिखँदैन । िवप ीबाट “घरज गा
ा त गन काम कारबाही एवम् िनणय गरेको देिखए”
भ ने वा यांश राखी अनमु ानको आधारमा उ ेषणको
माग गरेको देिख छ । य तो अ प ट िजिकरको आधारमा
उ ेषणको आदेश जारी हन स ने देिखँदैन । य तै
ितषेधको माग स ब धमा िवचार गदा िनवेदकह को
तफबाट बहसको ममा हाल उ घरह भ काई
बाटो िव तार भइसके को भ ने कुरा खु न आएको र
उि लिखत घरज गा बाटोमा प रसके को भ ने कुरालाई
िडिभजन सडक कायालयको प समेतबाट पिु ट
भएको देिख छ । िलिखत जवाफ तथा लगाउको रट
िनवेदनबाट समेत उ ज गामा परेको बाटोमा ाभेल
भई कालोप े गन चरणमा सूचना जारी भइसके को भ ने
देिखएको र िनवेदकह ले घरज गाको ितपूित माग
गरेको अव था िव मान रहेको स दभमा ितषेधको

आदेशसमेत आकिषत हन स ने नदेिखने ।
िनवेदकह को परमादेशको माग स ब धमा
हेदा रट िनवेदकह ले ०३८/०३९ सालमा नै
काठमाड नगर प चायतबाट न सा पास गरी २०४०
सालमा नै घर िनमाण गरेको र घरज गाको मालपोत
बझ
ु ाउँदै आएको देिख छ । िमित २०३३।११।४ मा
रट िनवेदकको बबु ा र काकाको िबचमा अंशब डा
हँदा उि लिखत िक.नं. १८ र िक.नं. ६५ को ज गा
िनवेदकको बबु ाको नाउँमा परेको देिख छ । उि लिखत
ज गाह नयाँ नापीमा िक.नं. ६२ कायम भई े फल
०-४-१-१ भएको र सो ज गा २०४९।१।१० को
अंश ब डाले िनवेदकह को हकमा आई सो सािबक
िक.नं. ६२ को ज गा िक ाकाट भई मशः िक.नं.
३२५, ३२६, ३२७, ३२८ र ३२९ गरी पाँच िक ा
कायम भएको देिख छ । सडक िनमाण गन ममा
उ घरज गा रहेको ए रया सडक िव तारिभ पन
भएपिछ िमित २०६१।११।१८ को सूचनाबमोिजम
रट िनवेदकह ले मआ
ु जाको लािग िनवेदन िदएको
देिखएको र मआ
ु जा िलन आउनु भनी भनेकोमा
िनवेदकह ले सो घरज गाको मआ
ु जा िलइसके को
भनी िवप ीबाट कुनै कागज माण पेस गन सके को
देिखँदनै । िवप ीबाट सो ज गाह २०३१ सालमा
नै अिध हण भएको भनी िजिकर िलएको देिखए
पिन सो ज गा अिध हण गदा रट िनवेदकह ले
मआ
ु जा िलइसके को भ ने खल
ु ाउन सके को पिन
देिखँदनै । रट िनवेदकह ले ०३८/०३९ सालमा नै
न सा पास गरी कानूनबमोिजम नै घर िनमाण गरेको
देिख छ । िवप ी िडिभजन सडक कायालयले सडक
िव तार गन ममा कसैको ज गा वा घरज गा पन
भएमा य तो ज गा वा घरज गा कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी ितपूित िदन वा िदन नपन भए सोको
कारणसिहतको जानकारी ज गा वा घरज गा धनीलाई
िदनपु न ह छ । यसमा िनवेदकह लाई सोअनस
ु ारको
कुनै जानकारी िदएकोसमेत नदेिखने ।
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रट िनवेदकह ले िमित ०३८/०३९ मा
िक.नं. १८ र ६५ को ज गा देखाएर सािबक काठमाड
नगर प चायतबाट न सा पास गरेको देिख छ ।
िवप ीले २०३१ सालको सूचना िन के को भनी
भने तापिन सोबमोिजमको ज गा ा त नै गरेको भनी
िनवेदकह लाई सूचना ा त हन सके को देिखँदैन ।
नयाँ नापी हँदा सो िक.नं. १८ र ६५ को ज गा िक.नं.
६२ भएको संल न लालपज
ु ाबाट देिखएको छ । सव
नापीको न सा हेदा िक.नं. ६२ को ज गामा घर बनेको
देिख छ । सो ज गामा घर बनेको र सडक िव तारमा
घर भ के को भ ने रट िनवेदनबाट खु न आएको
देिख छ । न सामा समेत घर देिखएको छ । उपयु
त यबाट २०६१ सालको सूचनामा ज गाको अि त व
छै न भ न िम ने देिखएन । कानूनबमोिजमको ि या
पूरा गरी घर भ काउनपु नमा २ िक ा ज गाको मा
ज गा ाि त ऐन, २०३४ अनस
ु ार सूचना जारी गरेको
र बाँक ३ िक ाको सूचना जारी गरेको देिखएन ।
२०६८ सालमा सडकको पनु ः िव तार हँदा बाँक ३
िक ा पिन सडकमा प रसके को भ ने िडिभजन सडक
कायालयको २०७३।१०।१२ को प बाट पिु ट भएको
देिखएकोले अब पनु ः ज गा ाि त ऐनबमोिजम सूचना
कािशत गरी मआ
ु जा िदने भ ने कुरा िनरथक हन
जाने देिखने ।
उपयु िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट
रट िनवेदकह को नाउँमा दताको िक.नं. ३२५,
३२६, ३२७, ३२८ र ३२९ ज गा तथा घरसमेत
सडक िव तारको ममा प रसके को र िनवेदकह ले
घरज गाको ितपूितसमेत माग गरेको देिखएकोमा
िवप ी िडिभजन सडक कायालयले सो घरज गाह
अिध हणमा प रसके को भनी िजिकर िलएको देिखए
पिन रट िनवेदकह ले सो घरज गाको मआ
ु जा
/ ितपूित पाइसके को भनी भ न सके को देिखँदैन ।
संवैधािनक तथा कानूनी यव थाबमोिजम सावजिनक
िहत, लाभ वा उपयोगको लािग नेपाल सरकारले

यि को ज गा ा त गन स ने देिखए तापिन
यि को कानूनी वािम वको स पि अिध हण
गदा िनि त कानूनी ि या अवल बन गनपन
ु र
अिध हण ग रएको य तो स पि को मआ
ु जा /
ितपूित िदनपु न कुरालाई सिु नि त गरेको देिख छ ।
ज गा ाि ततफ कारबाही ग रएको िवषयमा िनवेदकले
कानूनबमोिजमको मआ
ु जा ा त ग रसके को भनी
िवप ीह ले भ न सके को नदेिखँदा रट िनवेदकह ले
घरज गाको मआ
ु जा / ितपूित नपाएको भए के कित
ितपूित ा त गनपन
ु हो यिकन गरी कानूनबमोिजम
मनािसब ितपूित िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक , तेज साद
पौडेल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल जेठ ९ गते रोज ५ शभु म् ।
७
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७४-MS-००२०,
अदालतको अवहेलना, मोद े िव. नेपाल उ ोग
वािण य महासङ् घ, शहीद शु एफ.एन.सी.सी.आई.
िमलन माग, पचली टेकुसमेत
नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घको िवधान,
२०४९ को दफा ४६.३ (छ) ले सि य पमा
राजनीितमा लागेमा अ य तथा उपा य को पदसमेत
र हने यव था गरेको अव थामा यी िनवेदक मोद
े नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घको उपा य
पदमा रहेकै अव थामा या दी िज लाको वेनी
नगरपािलकाको मेयर पदका लािग उ मेदवारी िदई
य पमा राजनीितमा संल न रहेको ि थितमा
िनज नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घको उपा य
पदमा रही काम काज गन स ने ि थित नभई िनजको
उ पद वतः र भएको हँदा नेपाल उ ोग वािण य
महासङ् घबाट उ र पदका लािग िनवाचनको
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ि या अगािड बढाएको कुरालाई पिन अ यथा भ न
िम ने नदेिखने ।
यसै लगाउको ०७४-WO-०१२५ को
उ ेषण परमादेश रट िनवेदनमा यस अदालतबाट
िमित २०७५।५।१५ मा एक यायाधीशबाट
िवप ीह को नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भई
िमित २०७५।५।२७ को छलफलको िमितस मका
लािग िनवाचनस ब धी काम कारबाही नगनु नगराउनु
भनी आदेश भए पिन यस अदालतको संयु
इजलासबाट िमित २०७४।७।१४ मा पूण सनु वु ाइको
लािग पेस गनु भ ने आदेश भएको र उ ोग वािण य
महासङ् घको र रहेको उपा य पदमा िनवाचन गन
काय अक आदेश नहँदास मको लािग थिगत गन
भ ने स ब धमा कुनै पिन आदेश नभएको ि थितमा
िवप ी उ ोग वािण य महासङ् घबाट उ र
उपा य को पदको िनवाचन िमित २०७४।११।२५
मा गन भनी कायतािलका काशन गरेउपर िनवेदकले
ततु अदालतको अवहेलनामा कारबाही ग रपाउँ
भनी िदएको िनवेदनमा पिन यस अदालतको एक
यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७४।११।१६ मा
र संयु इजलासबाट िमित २०७४।११।२३ मा समेत
उ िनवाचनको काय थिगत गनु भनी कुनै आदेश
जारी नभई िवप ी उ ोग वािण य महासङ् घबाट
िमित २०७४।५।१९ मा थिगत भएको िनवाचन िमित
२०७४।११।२५ मा स प न ग रसके को ि थितलाई
समेत िव ेषण गदा पिन िवप ीह बाट यस
अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भ न िम ने
पिन देिखन नआउने ।
अतः िनवेदक मोद े नेपाल उ ोग
वािण य महासङ् घको उपा य पदमा रिहरहेकै
अव थामा सि य पमा राजनीितमा संल न भएको
देिखँदा नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घको िवधान,
२०४९ को दफा ४६.३ (छ) बमोिजम यी िनवेदकको
पद र भई उ पदमा िमित २०७४।११।२५ मा

िनवाचन भई सो पदसमेत पूित भइसके को र िनवेदक
वारेसले समेत ततु िनवेदनमा यस अदालतबाट
तोक पाएको िमित २०७६।२।३० को पेसी तारेखसमेत
गज
ु ारी बसेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम अदालतको
अवहेलनामा िवप ीह लाई कारबाही ग रपाउँ भ ने
िनवेदन दाबी पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: िव णु पौडेल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल भा १६ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-०४९३,
०६७५, ाचार घुस रसवत, नरे कुमार साउद िव.
नेपाल सरकार
ितवादीह
नरे कुमार साउद र
िटकाराम जोशीबाट भए ग रएको काय ाचार
िनवारण ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा १
को कानूनी यव थाको प रभाषािभ परे नपरेको
स ब धमा िनजह को पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा
उजरु वाला स तोष यादव, जय नारायण यादव र
गौरव गु ा तीनैजनाले आफूह ले अ रयाका
थानीय यापारीह का अडरबमोिजमका ल ा
कपडालगायतका सरसामानह धनगढी बजार तथा
भारतको गौरीफ टा तफबाट ख रद गरी साइकलमा
राखी थानीय यापारीह लाई िब गन काम गरी
आएकोमा हामीले यसरी याएका सर सामानह को कम
भ सार ितरेको तथा यून िबजक गन गरेको भनी राज
अनस
ु धान म यपि म तथा सदु रू पि मा चल े ीय
कायालय, कोहलपरु अ तगतको कै लाली अ रया
ि थत अ थायी चेक पो का नायब सु बा नरे कुमार
साउदले जनही .१५,०००।– (प हजार) का दरले
रकम िदएमा मा काम गन िदने, अ यथा काम गन निदने
भनी (घस
ु र रसवत) माग गरेकोले .४५,०००।–
(पतािलस हजार पैयाँ) आयोगबाटै हामीलाई
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उपल ध गराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको संयु उजरु ी
िनवेदन िदई मागबमोिजमको रकम बझ
ु ी िलएको र
माक लगाइएका उ नोटह समेत .६०,०००।–
(साठी हजार पैयाँ) िमित २०७४।५।५ गते कायालय
समयमा क रब ३.०० बजे ितवादी िटकाराम जोशीले
लगाइरहेको हाफ पाइ टको अगािडको दायाँ ख तीबाट
रङ् गेहात बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु का र सो
बरामदी मचु ु का िनज ितवादीह को रोहवरमा भई
िनजह बाट सनाखतसमेत भएको देिखने ।
ितवादीह म ये नायब सु बा नरे कुमार
साउँदले बोलेको श दह को उतारको बेहोरा
आयोगसम गरेको बयानमा उ लेख गरेको म स तोष
यादव र गौरव गु ाले िमित २०७४।५।५ गते
क चनपुर ि थत अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगको कायालयमा िनवेदन िदई अि तयारले नै
PHENOLPHTHALEN लगाई उपल ध गराएको
.४५,०००।- (पतािलस हजार पैयाँ) बुझी िलई
सो रकम नरे कुमार साउदलाई घुसबापत िदन
स तोष यादव र म िनजकै अिफसतफ जाँदै गदा
िनजले मलाई फोन गरी एकजनाको प हजारको
दरले चारजनाको साठी हजार याउनु भनेकाले
िनज नरे कुमार साउदले मागेबमोिजम हामीले
अि तयारबाट बुझी याएको रकममा .१५,०००।(प हजार) थपी ज मा .६०,०००।- (साठी
हजार) बनाई सो रकम नरे कुमार साउदलाई
िदन खो दा िनजले यता यामरा छ, उता गएर
िटकाराम जोशीलाई देउ भनेकाले उ घुस रकम
कायालय सहयोगी िटकाराम जोशीलाई िदई हामी
फकका ह । िनजह लाई घुस िदएको रकमम ये
.१५,०००।- (प हजार पैयाँ) मेरो रकम
भएकोले मलाई िफता िदलाई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िनवेदक जय नारायण यादवको घटना
िववरण कागज बेहोरासँग मेल खानल
ु ाई संयोग मा हो
भ न िमलेन । िनज ितवादी नरे कुमार साउद उ

घस
ु रसवतबापतको रकम िलनखानमा लालाियत
भई तारत य िमलाएका रहेनछन् भ न पिन निम ने ।
एउटा कायालय सहयोगी पदीय हैिसयत
भएको यि ले कायालय समयिभ आ नो
काय थलमा यित ठुलो रकम .६०,०००।– (साठी
हजार पैयाँ) आ नो कायालयको आफूभ दा
मािथ लो ओहोदाको कायालय मख
ु लाई नसोधी
निचने नजानेको यि ले िदँदा सावजिनक पद धारण
गरेको िनज रा सेवक िटकाराम जोशीले नसोधी
नबझ
ु ी उ रकम िलई आ नो ख तीमा रा ने काय
सेवा ाहीबाट िलने खाने िनयतबाट भए ग रएको
देिखँदा आफै ँ मा गैरकानूनी कृितको भई सो काय घस
ु
रसवतको प रभाषाअनु पको देिखने ।
यसमा अनस
ु धानको ममा अिभयोजन
प ले िव तु ीय मा यमबाट सङ् कलन गरी
ितवेदनसाथ पेस भएको य ययु िभ.िस.डी.को
िलपीब उतार हेदा वातालापको ममा यी पनु रावेदक
ितवादीह म येका नरे कुमार साउदले “पैसा िलने
िक निलने, के गन, हँ गु ? मेरो नाम आयो भने म
जा नेवाला छै न, नदेउ ब । उता जाउ, यामरा
छ” भ ने श दह बोलेको अिभलेख तथा “मबाट
बरामद भएका बरामदी मचु ु कामा न बर उ लेख
भएबमोिजमका .१,०००।- (एक हजार) दरका
नोटह थान-४५ (पतािलस) र .५००।- (पाँच
सय) दरका नोटह थान-३० (ितस) िनवेदकह ले
भारततफबाट भ सार छली याएका सामानह
राज वले नसमातोस् भनी घुसबापत िदएका
हन् । नायब सु बा नरे कुमार साउदले िलई रा नु
भनेअनुसार मैले िनवेदक स तोष यादवसमेतबाट
सो रकम िलई आ नो हाफ पाइ टको ख तीमा
राखेको ह”ँ भ ने िनज ितकाराम जोशीको भनाई,
िनजको सँगसाथबाट सो रकम रङ् गेहात बरामद
भएको अव थासमेतका िमिसल संल न माणबाट
उजरु वालाह सँग उ घस
ु रसवत िलने काय
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ितवादीह नरे कुमार साउद र िटकाराम जोशीको
आपसी स लाह र सहमितबाट भए ग रएको पिु हने ।
यस ि थितमा िनज ितवादीह ले
आ-आ ना पनु रावेदन िजिकरमा उ लेख गनभएका
ु
निजर िस ा तसमेत
ततु मु ामा आकिषत
हने नदेिखकाले िनज ितवादीह का सा ीह ले
ितवादीह असल चालचलन भएका मािनस हन्, घस
ु
रसवत िलएका होइनन् भनी बकप गरेकै आधारमा
मा यी ितवादीह बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको
काय भए ग रएको रहेनछ भनी पनु रावेदन िजिकर र
पनु रावेदकह को तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार, माण र
कारणबाट ितवादीह नरे कुमार साउद र
िटकाराम जोशीले उजरु वाला स तोष यादवसमेतबाट
.६०,०००।- (साठी हजार पैयाँ) घस
ु रसवत
िलई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को
उपदफा (१) बमोिजमको कसरु गरेको स- माण पिु
हन आएकोले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ३ को उपदफा
(१) को ख ड (ग) बमोिजमको अिभयोग दाबीबमोिजम
िनज ितवादीह नरे कुमार साउद र िटकाराम
जोशीलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
३(१) को कसरु मा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)
(ग) बमोिजम जनही ४(चार) मिहना कै द र िबगोअनु प
.६०,०००।–(साठी हजार पैयाँ) ज रवानासमेत
हने ठहराई िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित
२०७५।३।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िभम साद भस
ु ाल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं.१२
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-११८९, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. राजकुमार चे जोङ
ततु मु ामा यी ितवादी राजकुमार
चे जोङले मतृ क महे िल बूको यान मान
मनसायले पूव रसइवी राखी सोही रसइवीका कारण
योजना बनाई लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची िनजको यान
मारेको भ ने देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ मा "फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को
कसरु मािणत गन भार वादीको हने छ" भ ने
कानूनी यव था छ । वारदातमा ितवादीको यान
मान मनसाय रहेको देिखँदैन, त काल उठेको रसको
आवेगमा काठको दािबलोले हार गरेको अव था
छ । ितवादीउपरको अिभयोग मागदाबीबमोिजमको
कसरु वादी प ले वत व तिु न माणबाट पिु ट
गन सके को देिखन आएन । यसथ िनज ितवादीउपर
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु ठहर गरी ऐ.
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गन िम ने देिखन नआउने ।
िनज ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
पूव रसइवी एवम् मनसाय भएको देिखँदैन । ितवादी
राजकुमार चे जोङले मतृ क महे िल बू आ नी
ीमतीसँग कुराकानी, यालठ ा गरेको एवम् अ लील
श दले गाली गरेकोले सो कुरा सहन नसक , त काल
उठेको रस था न नसक , सोही रस आवेशका कारण
जाँड पकाउन योग ग रने काठको दाबीलोले पेटमा
१ पटक हार गदा सोही चोट पीरका कारण िनज
महे िल बूको मृ यु भएको देिख छ । यहाँ ितवादीले
मतृ कलाई पटकपटक हार गरेको अव था नभई रस
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एवम् आवेगमा आएको अव थामा सोही झो ँकमा १
पटक मा हार गरेको अव था छ । कसैले कसैलाई
पटकपटक हार गनलाई
यान मान मनसाय भएको
ु
भ न सिकएला तर रस एवम् आवेगमा आएको
अव थामा १ पटकको हारले कसैको मृ यु ह छ भने
अ यथा मािणत नभएस म यसलाई यान मान नै
मनसाय िथयो भनी अनमु ान गन िम ने हँदैन । ततु
वारदातको िसलिसलाब त यह ले ितवादीको
मतृ कलाई मान पूवयोजना एवम् मनसाय भएको
देिखँदैन । य तो घटनालाई मनसाय े रत घटना भ न
िम ने नभई आवेश े रत घटना मा नपु न ह छ । यसथ
ततु घटनाका स ब धमा अिभयोग दाबीबमोिजमको
१३(३) नं.को यव था आकिषत हने नभई १४
नं.बमोिजमको यव था आकिषत हने देिखन आउने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार
कारणह बाट ितवादी राजकुमार चे जोङलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. को
कसरु मा ऐ. १४ नं.बमोिजम १०(दस) वष कै द सजाय
हने ठहर गरी सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।०५।२० मा भएको फै सलालाई सदर गरेको
उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७५/३/२२ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त:- कुल साद दाहाल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-RC-००५० र ०७५RC-२०८५, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
िवकास राय र िवकास राय िव. नेपाल सरकार
ितवादीले सानो पैसाको सामा य
वादिववादका िवषयमा आ नो घरबाट धा रलो हितयार
क ी याई मतृ कलाई हार गन,ु धा रलो हितयार
हार गदा मृ यु हनस छ भ ने सामा य चेतनाको

िवषयमा यी ितवादी ग भीर नहन,ु वारदात थलबाट
घर जान आउन ला ने समयको अविधमा धा रलो
हितयारको हारको प रणामका बारेमा के ही नसो न,ु
मतृ कलाई ढालेपिछ अ य य दश साथीह लाई
समेत सोही हितयारले हार गन खेदाउनु आिद
ज ता ि याकलापको िव लेषण गदा यी ितवादीमा
मतृ कलाई मान पूवयोजना एवम् मनसाय िथएन भ न
िम ने अव था नदेिखने ।
ितवादीले िनज मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
काय गन लामो समयदेिखको योजना बनाएको
नदेिखएको, िनजह िबच उ सानो रकमको
िवषयबाहेक अ य पूव रसइवीसमेत भएको नदेिखएको,
वारदातको समयमा यी ितवादीले मादक पदाथ
सेवन गरेको भ ने देिखएको, यी ितवादी २६ वष
उमेरको अिववािहत एवम् सामा य प रवारको भएको
देिखएकोसमेतका प रि थितज य अव थाह समेत
ततु मु ामा हने सजायका स दभमा िवचारणीय
मािनने ।
उपयु आधार कारणबाट ितवादीलाई सु
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।२५
मा सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी अ.बं. १८८
नं.बमोिजम १५(प ) वष कै द सजाय हने भनी य
गरेको राय सदर हने गरी उ च अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०७५।२।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । िनज ितवादीलाई भएको उ
सजायको राय साधकको रोहबाट कम गनपन
ु अव था
देिखएन । उ सजायभ दा कम सजाय ग रपाउँ भ ने
पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
ततु मु ामा ितवादी िवकास रायलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको उ च अदालत
िवराटनगरको फै सला त कालीन कानूनी यव थाको
स दभमा िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१
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गतेदिे ख लागु भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
दफा ४०(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 हने गरी सजाय
ग रने छै न भ ने, 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 र के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा
कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर भएको
कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु सोही
कानूनबमोिजम गनपन
ु छ तर कुनै फौजदारी कसरु को
सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी
रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मा सजाय हने छ भ ने उ लेख गरेको र उ ऐनह
२०७५।५।१ गतेदेिख लागु भइसके को स दभमा
ततु मु ामा यी ितवादी िवकास रायलाई सव वको
सजाय नहने भई िनजलाई ज मकै दको सजाय हनेमा
सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.वं.१८८ नं. बमोिजम १५(प )
वष कै द सजाय हने र िनज ितवादीको अंश भागमा पन
आउने चल अचल स पि
ततु मु ाको कारणबाट
रो का रािखएको भए फुकुवासमेत हने ।
इजलास अिधकृत:- कुल साद दाहाल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभु म् ।

िक.नं. २५ र २६ को ज गाधनी बमबहादरु
गु ङ भएको भ ने देिख छ । उ ज गाको मोही
दिु खलाल मोची भएको त यमा पिन िववाद रहेको
छै न । २०३२ सालमा नै दिु खलाल मोचीले ज गा छाडी
भागी गएको भनी भूिम सधु ार कायालयमा िनवेदन
िदएको र उ िनवेदनमा आफूले सनाखतसमेत
गरेको भ ने आधारमा २०४९ सालमा मोही लगत
क ाको लािग ज गाधनी बमबहादरु ले िनवेदन िदएको
देिख छ । बमबहादरु ले मोही लगत क ाको िनवेदन
िदएको स ब धमा भूिम सधु ार कायालयबाट आदेश
हँदा उि लिखत आदेश बेहोराबाट िववादको िक.नं.
२५ र २६ को मोहीको लगत क ा गन िनणय गनभु दा
पूव सो स ब धमा मोहीलाई याद सूचना जारी गरी
बु नपु नमा सािधकार िनकाय भूिमसधु ार कायालय,
सनु सरीले सो स ब धमा कुनै कारबाही गरेको
देिखएन । कुनै यि का िव कुनै कारबाही हने अव था
रहेको छ भने ाकृ ितक यायको िस ा तबमोिजम सो
िनणयबाट भािवत हन स ने यि लाई सनु वु ाइको
अवसर िदनु पदछ । उजरु ी, नािलस, िनवेदन परेपिछ
िवप ीको नाउँमा कानूनबमोिजमको याद जारी गरी
य तो याद सूचना कानूनबमोिजम तामेल भएको
अव थासमेत िव मान हनपु दछ अिन मा स बि धत
प ले सनु वु ाइको अवसर पाएको मािनने अव था
रह छ । भाइराम खड् के िव
ानु वै समेत भएको
उ ेषण परमादेश मु ा (ने.का.प.२०७१, अङ् क ६,
भाग ५६, िन.नं.९१७५, संयु इजलास) मा आ नो
मु ामा कानूनबमोिजम ितवाद गन पाउने हकलाई
कसैले हनन् गन स ै न । यसरी ितवाद गन पाउने
इजलास नं.१४
य तो कानूनी हक ाकृ ितक यायको िस ा तमा
आधा रत रहने हँदा ाकृितक यायको िस ा तको
१
िवपरीत हने गरी भएको काम कारबाहीले वैधता ा
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी गन नस ने भनी िस ा त ितपादन भएर रहेकोसमेत
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०१७९, मोही लगत अव थामा ततु मु ामा कायम मोही दिु खलाल
क ा, ह रनारायण मोची (चमार) िव. जमुना गु ङ
मोचीको नाउँको लगत क ा गनभु दा अगािड
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ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम िनज मोहीलाई
सो स ब धमा सनु वु ाइको अवसर दान गनपनमा
ु
नगरी मोही लगत क ा गन गरी िनणय ग रएको अव था
पाइँदा य तो िनणयलाई कानून र यायस मत िनणय
मा न िम ने नदेिखने ।
मोहीको लगत क ा ग रपाउँ भनी िनवेदन
प रसके पिछ िवप ीका नाउँमा याद तामेली गनपनमा
ु
सो के ही नगरेको, मोहीको लगत क ाको िनणय
भइसके पिछ पिन सो िनणयमा िच नबझ
ु ेमा पनु रावेदन
सु ने अदालतमा कानूनबमोिजम पनु रावेदन गनु भनी
याद जारी गनपनमा
सोसमेत भए गरेको नदेिखएको
ु
अव थामा भूिमसधु ार कायालयबाट िनणय सारी थाहा
पाएको िमितले ३५ िदनिभ पनु रावेदन गरेकोलाई
अ यथा भ न सिकने अव था नरहने ।
इटहरी
नगरपािलकाले
पनु रावेदक
ह रनारायण मोची चमार दिु खलाल चमारकै छोरा
हन् भ ने स ब धमा िदएको िसफा रसमा ि िवधा
उ प न भई नातामा िववाद देिखएकोमा पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट नाता स ब धमा समेत माण
बझ
ु ी यिकन गरी िनणयमा पु नपु नमा सोसमेत गरेको
नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट वादीले
िक.नं. २५ र २६ मा रहेको मोहीको लगत क ा
ग रपाउँ भनी िनवेदन दता गरेपिछ सािधकार िनकाय
भूिमसधु ार कायालयबाट िवप ी मोहीको नाउँमा याद
सूचना जारी गरी ितवाद गन मौकासमेत दान गरी
लगत क ा हने नहने स ब धमा िनणय गनपनमा
सो
ु
नगरी ाकृितक यायको िस ा तसमेत िवपरीत
मोहीको लगत क ा गन गरेको भूिमसधु ार कायालय,
सनु सरीको िनणयलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०६९।१२।२७ को फै सला
यायसङ् गत नदेिखएकोले सो फै सला बदर ग रिदएको
छ । अब जो जे बु नपु न हो बझ
ु ी पनु : इ साफ गनु
भनी तारेखमा रहेका प ह लाई तारेख तोक सु

र पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमिसल उ च
अदालत िवराटनगरमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृतः- जनकिसंह बोहरा
क यटु रः- च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २५ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७३-CI-१२४३, अंश
दता, सािब ी दाहाल (खितवडा) िव. डोरकुमारी
खितवडासमेत
धन जय खितवडाको परलोकप ात्
धनकुमारी खितवडा, रामे र खितवडा, यवु राज
खितवडा, राजन खितवडा, के दार खितवडा,
पु कर खितवडािबचमा िमित २०५०/९/२६ मा
अंशब डा िलखत मालपोत कायालय, सलाहीबाट
रिज ेसन पास गरी छु ी िभ न भएको ततप ात्
िमित २०५३/११/२६ मा सािव ीकुमारी दाहालसँग
िववाह भएको भ ने ितवादी पु कर खितवडाको
ितउ र लेखबाट देिख छ । ितवादीले उि लिखत
िमितमा अंशब डा भएको भनी िजिकर िलएकोमा
सु अदालतबाट तायदाती माग गन आदेश गदा
मूल अंिशयार धनकुमारी खितवडा, रामे र, यवु राज,
राजन, के दार र पु कर साद खितवडासमेतको िबचमा
र.नं.२९७१ िमित २०५०/९/२६ मा रीतपूवकको
अंशब डा िलखत गरी छु िभ न भई बसेप ात्
ितवादीम येका पु कर सादसँग यी वादीको
२०५३/११/२६ मा िववाह भएकोमा वादी आ नो
पित पु कर साद खितवडाबाट अंश पाउन स ने
अव था र ि थित देिखँदा िफराद परेको िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम गरी सोभ दा अिघ लो
िदनस मको तायदाती फाँटवारी वादी ितवादी
पु कर साद खितवडा र सर वती खितवडाबाट
दाखेला गराउने भनी आदेश भएको देिख छ । उ
तायदाती आदेशलाई वादीले िच बझ
ु ाई िनजको
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तफबाट तायदाती फाँटवारीसमेत पेस गरेको अव था
हँदा उ अंशब डाको अि त वलाई वादीले वीकार
गरेको देिखने ।
वादीले पनु रावेदन गदा िमित २०५०।०९।२६
को ब डाप मा रामे र उपा याय खितवडाको नामको
िज ला धनषु ा कुवारामपरु प रवितत जनकपरु न.पा.३
िक.नं. ३०६ को ०-६-१२ म ये उ र पि मबाट
०-०-१५ ज गा पु कर साद खितवडाको अंश भाग
भनी पा रत ब डामा ट उ लेख भएको ज गा
दा.खा.नगरी रामे र उपा यायकै नाममा राखी रामे र
उपा यायको मृ यपु ात् िमित २०५७।०५।१८ मा
िवप ी डोरकुमारीले आ नो हक भनी नामसारी
गराई िविभ न यि ह लाई िब गरेको वयं वादी
पनु रावेदकले पनु रावेदन दायर गदा उ लेख गरेको
अव था रहेको छ । वादीको उ पनु रावेदन बेहोराबाट
समेत यी वादीका पित पु कर साद खितवडा अ य
िवप ी ितवादीह बाट िमित २०५०/९/२६ मै
अंशब डा िलखत गरी छु ी िभ न भएको देिखन
आयो । यसरी एक पटक एकासगोलका अंिशयारह िबच
िविधवत् पमा अंशब डा भई आ नो भागको अंश
बिु झसके पिछ पनु ः दोहोरो पमा य तो अंिशयारले
अंश ा गन अव था नहने ।
ितवादीम येका पु कर साद खितवडा
िमित २०५०/९/२६ अंशब डा गरी छु ी िभ न
भएको भ ने देिखयो । यी ितवादी सािव ीकुमारी
दाहालको िनज ितवादी पु कर साद खितवडासँग
िमित २०५३/११/२६ मा िववाह भएको भ ने
देिख छ । उ कुरालाई यी वादीले अ यथा भनेको
अव था देिखँदैन । वादीको ितवादी पु कर साद
खितवडासँग िववाह हनभु दा अगािड नै ितवादी
पु कर साद खितवडाले आ नो अंश भाग बझ
ु ी
िलइसके कोमा य तो अंशब डाबाट पिछ िववाह
भएक यी वादीको अंश हकमा असर पु न गएको भनी
मा न िम ने नहने ।

अंश मा ने भनेको आफूले अंश ा गनसँगबाट
हो भने ा गन पिन िनजैसगँ बाट हो । आफूले अंश माग
गनले नै अंश नपाइसके को अव थामा िनजले समेत
अंश पाउने अ य अंिशयारलाई िवप ी बनाई अंश
दायर गन सिकने कानूनी चलन र याियक पर परा
हो । ततु मु ामा आ नो पित पु कर खितवडासमेत
अ यलाई िवप ी बनाउन पु कर खितवडाले अ य
अंिशयारबाट अंश निलई वा नपाई एकासगोलमा रहेको
अव था हनु पदछ । य तो अव था िमिसल संल न
कागज माणबाट देिखँदनै । रतादेवी खाती े ी िव
दमबहादरु खाती भएको अंश मु ामा (ने.का.प.२०५२,
अङ् क ३, िन.नं.५०७३, संयु इजलास) िस ा त
ितपादन भई यी वादीले ितवादी पु कर खितवडा
र अ य अंिशयारिबच िमित २०५०/९/२६ मा भएको
अंशब डालाई वीकार गरेको अव थामा यी वादीले
आफूले अंश ा गन आ ना पित तथा ितवादी
पु कर साद खितवडाबाहेक अ यलाई ितवादी
बनाउन र िनजह बाट समेत अंश ा गन भ न िम ने
नदेिखने ।
ितवादी
पु कर साद
खितवडाले
उि लिखत िमितमा अंशब डा िलखत गरी छु ी िभ न
भएको अव थामा यी वादी िनजको पित तथा ितवादी
पु कर साद खितवडाको नाउँ तथा अंश भागमा
परेको स पि को अंिशयारस म कायम हने देिखयो ।
ितवादी पु कर सादका ीमती वादी सािव ीकुमारी
दाहाल र अक ीमती सर वती खड् का भ ने
देिख छ । ततु अंश मु ा पदाको अव थामा िनज
ितवादी पु कर साद खितवडाको दईु अिववािहत
छोरीसमेत रहेको भ ने िमिसल संल न कागज
माणबाट देिख छ । य तो अव थामा ितवादी
पु कर साद खितवडाको अंश भाग पाउने िनज
पु कर साद खितवडा, ीमती सािव ीकुमारी दाहाल,
सर वती खितवडा, दईु अिववािहत छोरीसमेत पाँच
अंिशयार कायम हन जाने अव था देिखयो । मल
ु क
ु
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ऐन, अंशब डाको महलको १ नं. मा अंश गदा यो
न बर ार भ भएपिछ अंशब डा गदा यस महलका
अ य न बरह को अधीनमा रही बाबु, आमा, लो ने,
वा नी, छोरा, छोरीह को िजयिजयैको अंश
गनुपदछ भनी उ लेख भएको र यी वादी, ितवादी
पु कर साद खितवडा, िनजक अक ीमती सर वती
खितवडा र दईु छोरीसमेत पाँच अंिशयार हँदा वादीले
पाँच भागको १ भाग अंश पाउने देिखन आउने ।
अंशब डाको १७ नं. ले िववाह नभएका
छोरा छोरीको िववाह खच परसारी मा अंशब डा
गनपन
ु भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार ितवादीका दईु छोरीह अिववािहत
रहेको भ ने देिखँदा िनजह को िववाह खच पर सानपन
ु
देिख छ । यस ि थितमा दईु छोरीको िववाह खच पर
सान गरी भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
फै सला मनािसब देिखने ।
डोर कुमारीका पित रामे र र यी वादीका
पित पु कर साद खितवडािबच अंशब डा भइसके को
अव था देिख छ । अंश मु ामा ितवादीह सँग अंश
माग गदा सोको कानूनी आधारसिहत वादीले दाबी
िलनु पदछ । ततु मु ामा वादीले डोरकुमारीसमेतका
ितवादीबाट समेत अंश पाउनपु न भनी िजिकर िलए
तापिन सोको प आधार देखाउन सके को देिखँदैन ।
वादीका पित पु कर साद खितवडाले वयं ितउ र
लगाउँदा वादीले आफूसँगबाट अंश ा गन स ने भनी
िजिकर िलएको र िनज ितवादीले आ नो अंश बझ
ु ी
िलइसके को अव थामा अ य ितवादीह बाट समेत
अंश पाउनपु न भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरमा
सहमत हन स ने अव था नरहने ।
यसैगरी वादीले पनु रावेदन गदा ितवादी
डोरकुमारीले िविभ न िलखत पा रत गदा िलखतमा
पु कर साद खितवडा एकासगोलको भनी उ लेख
गरेको भनी िजिकर िलएतफ हेदा एकासगोलमा रहेको
भनी लेिखनु र साि चकै एकासगोलमा रहनु फरक

अव था हो । अंश नहँदैको अव थामा अंिशयार
एकासगोलमा रहने अव था ह छ भने अंश भइसके पिछ
पिन कानूनबमोिजम मानो जो रएको िलखत पा रत
गरेको अव थामा एकासगोलमा रहेको भनी कानूनतः
मा न सिकने अव था ह छ । यस स ब धमा (ने.
का.प.२०७१, भाग ५६, अङ् क १२, िन.नं.९३०७,
संयु इजलास) उमादेवी काक िव
कुमारी
काक भएको अपतु ाली हक कायम नामसारी मु ामा
िस ा त ितपादन भएको देिखँदा पनु रावेिदका वादीले
ितवादी पु कर साद खितवडा सासू डोरकुमारीसँग
एकासगोलमा रहेको भ ने कुरा पिु हन स ने आधार
देिखएन । यसि थितमा एकासगोलमा रहेको भनी
पा रत लेिखएकै आधारमा एकासगोलमा रहेको भनी
अथ गन मनािसब नहने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट
पनु रावेदन अदालत हेट डाले ितवादी पु कर साद
खितवडाका ज मा ५ जना अंिशयारह कायम गरी
वादीले ितवादीबाट ५(पाँच) भागको १ (एक) भाग
अंश पाउने ठह याई गरेको फै सलालाई अ यथा भ न
िम ने अव था देिखएन । पु कर साद खितवडाका
नाम दताको सलाही र िस धल
ु ी िज लाको िक.नं.२८,
१६६, १६३, १६१, १६६, १७०, ७८, १०४,
र १७१ को स पि बाट िववाह नभएका २ जना
छोरीह को िववाह खच पर सारी बाँक स पि बाट
वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ भनी
पनु रावेदन अदालत हेट डाले िमित २०७३।०२।१६
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सो फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१२४३, अंश
दता, सािव ी दाहाल (खितवडा) िव.
डोरकुमारी खितवडासमेत रहेको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
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३
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७०-CR-१२५६, बहिववाह,
नेपाल सरकार िव. गीता प रयार
ितवादी गीता प रयारले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा कसरु मा सािबत रही बयान
गरे तापिन अदालतमा बयान गदा आफूलाई कृ ण
प रयारसँग िववाह गदाका बखत िनजको जेठी प नी
रहेको कुरा थाहा िथएन भनी कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । तर अदालतमा गरेको इ कारी
मा िनज िव को अिभयोग खि डत गन आधार
हन स दैन अथात् ितवादी कसरु मा इ कारी हनल
ु े
मा िनज िनद ष रहेछन् भनी मा न िम ने अव था
हँदनै । य तो इ कारी िव सनीय माणह बाट
पिु समिथत भएको अव था मा य तो इ कारी
ितवादी िव को अिभयोग खि डत गन आधार ब न
स छ । ततु मु ामा ितवादीको इ कारी िव सनीय
माणह बाट समिथत हन सके को अव था नदेिखने ।
कुनै पिन मिहलाले कुनै पु षसँग िववाह
गदा िनजको पृ भूिम बझ
ु ेर नै िववाहज तो कुराको
िनणय िलनपु न ह छ । आफूले िववाह गन लागेको
पु ष िववािहत वा अिववािहत के हो भ ने कुरा
स बि धत मिहलाले िववाह गनअिघ
िवचार गनपन
ु
ु
कुरा हो । कुनै मिहलाले कुनै पु षसँग िववाह गन
अिन िनजलाई बहिववाहको अिभयोग लागेपिछ सो
कुरा िववाह गदा मलाई थाहा िथएन भनी भ दै जाने
र िनजको भनाइलाई मा आधार मानी सफाइ िदँदै
जाँदा कुनै पु षको ीमती भएको जानी जानी
बहिववाह गन वृि ले ो साहन र य पाउने
अव था रह छ भने बहिववाहको कसरु लाई िनय ण
गन िवधाियक मनसायसमेत परािजत हन पु दछ ।
उि लिखत स दभमा ततु मु ामा यी ितवादीले
कृ ण प रयारसँग िववाह गनभु दा अगािड िनजको
जेठी ीमती थाहा िथएन भनी य गरेको कथन अ य

माणह बाट समिथत नभएको अव थामा िनजलाई
कसरु बाट उ मिु िदन मनािसब हने नदेिखने ।
ितवादी गीता प रयारले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा िनज कृ ण प रयारको घरमा
िववाह गरेक जेठी ीमती र छोरासमेत छन् भ ने कुरा
आफूलाई थाहा भएको र िनजह को स ब ध रा ो
नभएको भ नेसमेत जानकारी भई मलाई नै माया ेम
गछन् भ ने सोची िववाह गरेको हँ भनी कसरु मा सािबत
भई बयान गरेको देिख छ । ितवादी कृ ण प रयारले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान हेदा गीता
मामाक छोरी हन् । सानैदेिख घरमा आउने जाने
िथयो । जनु ा प रयारसँग स ब ध िब ेको सबै िवषयमा
गीता प रयारलाई रा ो जानकारी िथयो भनी उ लेख
गरेको देिख छ । ितवादी कृ णका सा ी शु मा
प रयारले अदालतसम गरेको बकप मा ितवादी
कृ ण प रयार फुपूको छोरा र यी ितवादी गीता प रयार
मामाक छोरी नाताक हन् भनी लेखाएको देिख छ ।
गीता प रयारलाई मेरो जनु ा प रयारसँग स ब ध िब ेको
थाहा िथयो भनी कृ ण प रयारले अनस
ु धानको ममा
गरेको बयानमा लेखाएको देिखन आउने ।
यसैगरी जाहेरवाला जनु ा प रयारले
अदालतमा बकप गदा गीता र मेरो ीमान्िबच
िववाह हनपु ूव गाउँले िददी बिहनी िछमेक नाता
िथयो । िववाहपूव ितवादी हा ो घरमा आउने गरेक
िथइन् । कृ ण प रयारको घरमा जेठी ीमती छ भ ने
कुरा ितवादी गीतालाई गाउँले िछमेकबाट पिन थाहा
िथयो भनी बकप गरेको देिख छ । ितवादी गीता
प रयार र कृ णको घर भौगोिलक पमा टाढा रहेको
भ ने कुरा पिन देिखन आउँदैन । ितवादी कृ ण
प रयारको सा ी सु मा प रयारले अदालतसम गरेको
बकप मा ितवादी कृ ण प रयार फुपूको छोरा र यी
ितवादी गीता प रयार मामाक छोरी नाताक हन् भनी
लेखाएको देिख छ । व तिु थित मचु ु काका मािनस
सरु ज पा डेले अनस
ु धानको ममा ग रिदएको कागज
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बेहोरामा ितवादी गीता प रयारले घरमा ीमती छ
भ ने जानी बझ
ु ी नै िववाह गरेक रिहछन् भनी उ लेख
गरेको देिखने ।
ितवादी िगता प रयार र कृ ण प रयारको
उि लिखत बयान बेहोरा, जाहेरवालाको जाहेरी र
िनजले अदालतमा गरेको बकप , ितवादी कृ ण
प रयारको सा ी सु मा प रयारले अदालतमा गरेको
बकप , व तिु थित मचु ु काका मािनस सरु ज पा डेले
अनस
ु धानको ममा गरेको कागज हेदा गीता प रयार
र कृ ण प रयारिबच मामाको छोरी फुपूको छोराको नाता
रहेको देिखएको, उ नाता स ब ध रहेकै कारण गीता
प रयार कृ णको घरमा आउने जाने गरेको भ ने कुरा
वाभािवक भएको, गीता प रयार र कृ ण प रयारको
गाउँ घर पिन भौगोिलक पमा एकले अक को बारेमा
थाहा नपाउने टाढा रहेको भ ने नदेिखएकोसमेतका
अव थालाई िवचार गदा यी ितवादी गीता प रयारलाई
कृ ण प रयारको जेठी ीमती रहेको कुरा िनजसँग
िववाह गनपु ूव थाहा िथएन भ ने भनाइ िव ासलायक
नदेिखने ।
फौजदारी मु ामा Physicial Evidence
को मह वपूण थान ह छ तर सबै फौजदारी कसरु मा
Physicial Evidence उपल ध ह छ नै भ ने हँदनै ।
बहिववाह मु ा फौजदारी मु ा भए तापिन य ता मु ामा
भौितक सबदु माणको उपल धता नहन स छ ।
य तो अव थामा ितवादीह ले गरेको बयान बकप ,
सा ी माण नै Non- Physicial Evidence पमा
रहने हँदा तीनै माणह लाई िव ेषण गरी याियक
िनणयको िब दमु ा पु नपु न ह छ । ततु मु ामा
ितवादीको इ कारी बयान िव सनीय माणबाट
समिथत नभएको, तर िनजको अनस
ु धानको ममा
गरेको सािबती बयान जाहेरवालाको जाहेरी, िनजले
अदालतमा गरेको बकप , ितवादी कृ ण प रयारको
सा ी सु मा प रयारको बकप , िनजह भौगोिलक
पमा पिन टाढा नरहेको अव था, व तिु थित

मचु ु काका मािनस सरु ज पा डेले अनस
ु धानको
ममा गरेको कागजसमेतबाट समिथत भएबाट यी
ितवादी गीता प रयारलाई कृ ण प रयारसँग िववाह
गनपु ूव िनजको जेठी प नी रहेको थाहा िथयो भ ने कुरा
पिु हन आउने ।
यसै स ब धमा िनमला यादव िव नेपाल
सरकार भएको बहिववाह मु ा (स.अ. बल
ु ेिटन, वष
१९, अङ् क १९, माघ १, २०६७, पूणाङ् क४४५) मा
ितपािदत िस ा त ततु मु ामा समेत सा दिभक
देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र ितपािदत
िस ा तसमेतको आधारबाट िनज ितवादी गीता
प रयारले कृ ण प रयारको जेठी ीमती रहेको
कुरा जा दाजा दै िनजसँग िववाह गरी मल
ु क
ु ऐन,
िववाहवारीको महलको ९ र १० नं. बमोिजमको कसरु
अपराध गरेको देिखन आएकोले िनजले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहछ । सो ठहनाले िनज
ितवादी गीता प रयारलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको सु का क िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
पोखराको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई ितवादी गीता प रयारलाई ऐ. १० नं.
अनस
ु ार १ वष कै द र . ५,०००।- ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत : जनकिसंह बोहरा
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २७ गते रोज ६ शभु म् ।
एकल इजलास
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक , ०७४-WO-०९३३,
उ ेषण, रामि त साद गु तासमेत िव. अिनताकुमारी
गु तासमेत
िनवेदकसमेत
ितवादी
यथ ह
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, चैत - १
अिनताकुमारीसमेत वादी भई पसा िज ला अदालतमा
िवचाराधीन अंश मु ामा पसा िज ला अदालतबाट
वादी िद ती गु ताको जैिवक बाबु िड.एन.ए. परी णबाट
यिकन गनपन
ु भएको कारण िद ती गु ता, अिनताकुमारी
गु ता, िवरे गु ता र िदपे गु तासमेतलाई लिलतपरु
िज ला अदालतमाफत राि य िविध िव ान
योगशालामा गई िड.एन.ए. परी ण गराउनु भ ने
आदेश भएकोमा सो आदेशउपर ितवादीह को उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जमा
अ.बं.१७ नं. बमोिजमको िनवेदन परी सो िनवेदन
पेस हँदा कै िफयत माग भई िवरे गु ताको छोरी
िद ती कुमारी हो, होइन ? भ ने योजनाथ िड.एन.ए.
परी ण गन भनी पसा िज ला अदालतबाट िमित
२०७५/०१/०४ को आदेशलाई उ च अदालत
जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जबाट िद ती
गु ताको ज मिमित २०६६/०१/१४ मा भएको त य
िमिसल संल न ज मदताको माणप तथा िनजको
अ पतालको वथ सिटिफके टबाट देिखएको र सो
कागजह मा िद ती गु ताको बाबक
ु ो नाम िवरे कुमार
गु ता र आमाको नाम अिनतादेवी उ लेख भएको
देिखएको आधारमा बे रतको देिखँदा िवरे कुमार
गु ताको छोरी िद तीकुमारी हो, होइन ? भ ने योजनाथ
DNA परी ण गन भनी सु पसा िज ला अदालतबाट
िमित २०७५/०१/०४ मा भएको आदेशको करण नं.
२, ३, ४ मा भएको हदस मको आदेश बे रतको देिखँदा

सो हदस मको आदेश बदर ग रिदएको पाइने ।
वादी िद ती गु ताको जैिवक बाबक
ु ो DNA
परी ण गन स ब धमा यी रट िनवेदक िवरे कुमार
गु ताले बारा िज ला अदालतमा चढाएको हाडनाता
करणी मु ाको िफरादप मा २०६८ सालको
आर भितरदेिख नै िवप ी िदपे कुमार र िवप ी
अिनताकुमारीिबच िभ िभ ै देवर भाउजूिबच अनैितक
स ब ध भएको कुरा उ लेख गरेको देिखयो भने रट
िनवेदकले आ नो िनवेदनमा समेत सोही बेहोरा
उ लेख गरेको पाइयो । िनवेदकले अिनतादेवीको
आ नै देवर िदपे सँग अवैध स ब ध रहेको आरोिपत
गरेको िमितभ दा झ डै २ वषअगावै िद तीको ज म
भएको भ ने त य िनजको ज मदता माणप तथा
अ पतालको वथ सिटिफके टबाट थािपत भएको भ ने
आधारमा उ च अदालतले आदेश गरेकोमा सो त यलाई
अ यथा हो भनी रट िनवेदनमा उ लेखनस म पिन
गरेको देिखँदनै । यसबाट उ त यलाई रट िनवेदकले
वीकार नै गरेको मा नपु न ह छ । अतः उ च अदालत
जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जबाट िमित
२०७५/०१/२७ मा भएको आदेश कानूनबमोिजम नै
देिखएकोले िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहनु
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ आषाढ ४ गते रोज २ शभु म् ।
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