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काशन, स ार तथा स पादन स म त
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याय, सव च अदालत
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रावल) त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन
व र अ धव ा ी नरह र आचाय,
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन
सहरिज
– सद य
सहरिज ार ी लालबहादुर कँ ु वर,
वर, सव च अदालत

स पादक :

ी अि बका साद नरौला

स पादन शाखामा कायरत कमचार ह
शाखा अ धकृत
शाखा अ धकृत

ी राजन बा तोला

स.
स.क. ी

ी मनबहादुर कँ ु वर

ना.
ना.सु. ी सर वती ख का
ना.सु. ी ल मण ब.क.

भाषा व
व
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क युटर अपरे टर

ी अजुन सुवेद
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ना.सु. ी अमृत व वकमा
वकमा

सुपरभाइजर :

ुव सापकोटा

ी कृ णबहादुर

े

ी भीमनाथ िघ मरे

शाखामा कायरत कमचार
ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

व भ न इजलासह बाट स पादन शाखामा

कािशत नणय / आदे शह

वशेष इजलास
पूण इजलास
सं य ु 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
एकल इजलास
र त/बेर त आदे श
ज मा

१
३
१४
१७
५
९
४
७
४
२
१
७
६
८०

ा

भई यस अ मा

े

म
े लाल महजन

अ य
सद य
सद य
सद य
सद य
सिचव

नेपाल कानून प कामा

२०१५ सालदे िख २०६९ साल असोजस म

कािशत

नणयह को सारस
वषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह
मू य





नेपाल कानून प का ब

क

ब

मा छन् ।

.५ ५००।

,

–

पाइने ठाउँ

, सव च अदालत

यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल

सव च अदालत बार एसो सएसन, नेबाए भवन

यस प काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा न नानुसार गनुपनछः
सअ बुले टन २०७... ... ....
(साल) (म हना)

उदाहरणाथः सअ बुले टन २०७२, जेठ

१ वा २, पृ

– १,

पृ

१

....

ह

का.
का.िज.
िज.द.नं. ३९।
३९।०४९।
०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह

एवम् अ य या यक

नकायह का कामकारवाह सँग सेवा ाह ह को कुनै गुनासो

,

सुझाव भए सव च अदालत

धान यायाधीशको

रहे को

,

उजुर र

नजी सिचवालयमा

Toll Free Number

१६६०– ०१– ३३३– ५५
वा

इमेल ठे गाना

cjscomplain@supremecourt.gov.np
मा स पक गन स कने छ ।

मू य
मु कः सनसाईन

िट

स
े , बागबजार, काठमाड ।

.१५।
१५।–

िवषयसूची
.सं. िवषय
प /िवप
िवशेष इजलास
1.

3.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

१-२

आरती पौडेल िव. िज ला
ब दी
सरकारी विकलको कायालय,
य ीकरण
सख
ु तसमेत
इ लाम िमयाँसमेत िव. महमद
अंश चलन
किलम िमयाँसमेत

संयु इजलास
4.

9.

अिधव ा च लाल े समेत
उ षे ण िव.
धानम ी
तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत

पूण इजलास
2.

पृ
१

12.

13.

२-८

14.

अदालतको ह र साद म डल िव. श घु न
अवहेलना यादवसमेत
िव णबु हादरु काक िव. िज ला
िनषेधा ा शासन
कायालय,
लिलतपरु समेत
बेदबहादरु
े िव. नेपाल
दूरस चार क पनी िलिमटेड
िनषेधा ा के ीय कायालय, दरू स चार
भवन, भ काली
लाजा
काठमाड समेत
गोली हानी नेपाल सरकार िव. रामबहादरु
गडा घाइते बलसमेत
पारेको
नेपाल
सरकार
(सैिनक
ाचार अनस
ु धान सिमित) िव. सिु धर
े

उ ेषण/ म.ु स. गन अिनता कं साकारसमेत
परमादेश िव. जगतशोभा कं साकारसमेत
कत य भोला िव.क. िव. नेपाल सरकार
यान
नेपाल सरकार िव. मरु ारी भज
ु ेल,
अपहरण
मरु ारी भज
ु ेल िव. नेपाल सरकार
सवारी नेपाल सरकार िव. सु दर
े समेत
यान
भरतबहादरु काक समेत िव.
उ ेषण/
भौितक पूवाधार तथा यातायात
परमादेश
यव था म ालयसमेत
नानीमाया कपाली िव. िमला
अंश चलन
कपाली

इजलास नं. १
15.

16.

17.

18.

19.

20.

i

८-१६

अिधव ा राके शकुमार साह िव.
ब दी
महानगरीय
हरी प रसर,
य ीकरण
हनमु ानढोका, काठमाड समेत
उ ेषण/ रामऔतार राय िव. रामधारी
परमादेश रायसमेत
उ ेषण/ रामोअिशष दास िव. याम
परमादेश चौधरीसमेत
उ ेषण/ िशवधर मिु खया िव. जैलम
परमादेश खातुनसमेत
नानीराम हमागाई ं िव. गहृ
उ ेषण
म ालयसमेत
उ ेषण/ राजे र साह तेली िव. िब दे रा
परमादेश साह तेलीसमेत

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

उ ेषण
उ ेषण/
परमादेश
कत य
यान
उ ेषण/
परमादेश
उ ेषण/
परमादेश
परमादेश
न सा पास
र
न सासमेत
बदर
ग रपाऊँ
हक
कायम
िखचोला
चलन
चलाई
पाउँ
जबज ती
करणी

पु यदेव म डल धानक
ु िव. उपे
महतो निु नयासमेत
रामशरण िसलवाल िव. िश ा
म ालयसमेत
नेपाल सरकार िव. कृ ण भ ने
देवे नेपाली
तारान द झासमेत िव. वा य
तथा जनसङ् या म ालयसमेत
ल मण
महतोसमेत
िव.
सनु ीतादेवी महतोसमेत
ा.डा.गोिव द के .सी. समेत िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
रामाका त तेली िव. कमला
ठाकुरसमेत

33.

परमादेश

ब दी
य ीकरण

34.

उ ेषण/
परमादेश

35.

उ ेषण/
परमादेश

इजलास नं. ३
36.

37.

अलखन दन कुम समेत िव.
गंगाराम कुम समेत
38.

रामाका त तेली िव. कमला
ठाकुर
39.

गो चे ग धब िव. नेपाल सरकार

इजलास नं. २
31.

32.

अिधव ा सिु नलर जन िसंह िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
राजु े िव. के ीय अनु धान
यरु ो,
महाराजग ज
काठमाड समेत
राजकुमार िव कमा िव. डा.
स तोषकुमार ढुङ्गानासमेत
कृ णबहादरु तामाङसमेत िव.
महानगरीय
हरी प रसर
हनमु ानढोका, काठमाड समेत

१६-१९

40.

नेपाल सरकार िव. वीरे कुमार
ाचार
िसंहसमेत
ii

कत य
यान

१९-२२

नेपाल सरकार िव. आदम राइन
कवारी
पशपु ितकुमार यादव िव.
उ ेषण/
पनु रावेदन
अदालत,
परमादेश
राजिवराजसमेत
वैदिे शक अि बका भ ने िमलन बढु ाथोक
रोजगार िव. नेपाल सरकार
ठगी
करार
दीपराज पा डेसमेत िव.
बमोिजम कमल मी कं साकार
ग रपाउँ
बालिववाह, जबज ती करणी,
मानव
लोकबहादरु काक समेत िव.
बेचिबखन
नेपाल सरकार

इजलास नं. ४
41.

42.

43.

44.

ितषेध/
परमादेश
ितषेध/
उ ेषण/
परमादेश
ववासी
घरज गा
दता
उ ेषण

46.

47.

48.

49.

50.

53.
54.

55.

56.

२५-२८
57.

नेपाल सरकार िव. िवनयकुमार
गामीसमेत
बहाल भराई इ नारायण मान धर िव.
घरबाट कृ णभ मान धर
उठाई चलन
चलाई पाउँ
कत य
यान

59.

60.

२८-३०

61.

े िव. सर वती

iii

३२

नेपाल सरकार िव. टेक िसंह
साउद

एकल इजलास
58.

३०-३२

ाचार

इजलास नं. ८

नेपाल सरकार िव. कुमार
राईसमेत
नेपाल सरकार िव. िव णु
यादवसमेत
सोनाई म डल िव. िकशोरकुमार
म डल
दीपे कुमार िसंह िव. नेपाल
सरकार
राम व प मोची िव. रामकुमारी
जालसाज
मोचीसमेत
यान मान नेपाल सरकार िव. दयराम
उ ोग यादवसमेत
िवनोदकुमार
नामसारी
माया गणेजु

ज गा दता चमेली शा य िव. कृ ण शा य
नामसारी
िनणय बदर
कुटिपट गु दीन कुम िव. परमे र कुम
मायाकुमारी गु ङ िव. जसबहादरु
अंश
गु ङसमेत

इजलास नं. ७

नकबजनी
चोरी
कत य
यान
मोही
लगत क ा
लागऔ
ु षध
खैरो हेरोइन

इजलास नं. ६
51.

52.

च का त भ राईसमेत िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
ल मी
इ टरकि टने टल
ा.िल.समेत िव. भौितक पूवाधार
तथा यातायात म ालयसमेत
जगतबहादरु
तामाङ भ ने
जगतबहादरु गु ङ िव. मालपोत
कायालय, बेशीसहर लमजङ
ु
सरोज अिधकारीसमेत िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत

इजलास नं. ५
45.

२२-२५

३२-३४

अिनलकुमार ितिमि सना िव.
उ ेषण/
भूिमसधु ार तथा
यव था
परमादेश
म ालयसमेत
तल
ु बहादरु सनु ार िव. मालपोत
परमादेश
कायालय, का क पोखरा
स यनारायण दायमा िव. िज ला
उ ेषण/
शासन कायालय, मोरङ
परमादेश
िवराटनगरसमेत
च ावती े समेत िव. राि य
उ ेषण/
मिहला आयोग भ काली लाजा
परमादेश
काठमाड समेत

62.

63.

64.

भीमबहादरु
िव कमा िव.
परमादेश मालपोत कायालय, का क
पोखरा
जयकलीदेवी साह िव. रामिवनय
उ षे ण
साहसमेत
ब दी किपल अिधकारी महानगरीय
य ीकरण हरी प रसर, भ परु समेत

रीत/बेरीत आदेश
65.

66.

67.

68.

69.

३४-३६

वैदिे शक कमल रायमाझी िव. नेपाल
रोजगार सरकार
दीपकराज गोखाली े िव.
अंश चलन
अङ् िकत गोखाली े समेत

iv

भ सार
महसल
ु

वीरग ज भ सार कायालय, पसा
िव. राज व यायािधकरण,
काठमाड समेत
अंशी राईन िव. नेपाल सरकार

कत य
यान
अपहरण एडा भ ने सिु नल पा डे िव.
तथा शरीर नेपाल सरकार
ब धक
उ ोग

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, जेठ - २
नसिकएस म ज गामा रहेको मोहीको मोहीयानी हक
समा नहने ।
मोहीयानी हकको समाि हने वा मोहीको
हैिसयतले ज गा जो न नपाउने भ ने कुनै िकिसमको
ब देज लगाएकोसमेत नदेिखँदा भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को कानूनी
यव थाले नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ ारा
द हकको चलनमा ब देज लगाएको भ न िम ने
अव था नहने ।
भूिममा रहेको ैध वािम व समा गरी
मोहीलाई आधा ज गाको हक िदलाउने योजनका
लािग भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१
र २६घ३ मा ग रएको समयब यव थाले कुन
सावजिनक िहतको ितकूल काय भएको छ र
िनवेदकह को हकमा के क तो असर परेको छ भ ने
कुरा िनवेदकह ले रट िनवेदनमा प गन सके को
नदेिखएको, ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ शी पमा
ज गा बाँडफाँड गरी मोहीलाई ज गा धनीको पमा
पा तरण गन असल िनयतले मोहीको िहतअनक
ु ूल
याइएको कानूनी ावधान हँदा सो यव थालाई
अनिु चत भ न निम ने ।
इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं

िवशेष इजलास
मा. या. ी क याण े मा. या. ी बै नाथ
उपा याय र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा.,
०६९-WS-००२६, उ ेषण, अिधव ा च लाल
े समेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
ज गाको ैध वािम व अ य गन ऐनको मूल
उ े यलाई मूत प दान गन िमित २०६३।२।२९
गतेको राजप को सूचना नं. १ मा ज गा बाँडफाँडको
लािग िनवेदन िदने याद २०६३ साल चैत मसा तस म
तोिकएको र सूचना नं. २ मा उ िनवेदनको कारवाही
२०६४ साल चैत मसा तस म टुङ्गो लगाउनपु न
भनी समय िनधारण गरी सूचना कािशत ग रएको छ ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३
को कानूनी यव थाले मोही लागेको ज गा बाँडफाँड
गन िनवेदन िदने तथा य ता िनवेदनह को फ य ट
गन िवषयमा समयसीमा िनधारण गरी यस िवषयलाई
िनयिमत गन खोजेको देिखन आउने ।
भूिममा रहेको ैध वािम व समा गरी
मोहीलाई आधा ज गाको हक िदलाउने योजनका
लािग भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१
र २६घ३ मा ग रएको समयब यव थाले कुन
सावजिनक िहतको ितकूल काय भएको छ वा ह छ
र िनवेदकह को हकमा के क तो असर परेको छ वा
पछ भ ने कुरा िनवेदकह ले रट िनवेदनमा प गन
सके को देिखदैन । िनवेदकह ले संिवधान ितकूल
भनी चनु ौती गरेको उि लिखत दफा २६घ१ र २६घ३
मोहीलाई ज गा धनीको पमा पा तरण गन असल
िनयतले याइएको कानूनी यव था भएको देिख छ ।
उ कानूनी ावधानले शी पमा ज गा बाँडफाँड गन
उ े य राखेको हँदा सो यव थालाई अनिु चत भ न
िम दैन । उ कानूनी ावधान मोहीको िहत ितकूल
नभई मोहीको िहतअनक
ु ू ल रहेको छ । ज गा
बाँडफाँड गन िनवेदन िदने र बाँडफाँड गन समयाविध
तो ने काय भूिममािथको ैध वािम व अ य गन
यव थापनस ब धी िवषय हो । मोिहयानी हक लागेको
ज गा मोही र ज गा धनीका बीच बाँडफाँडको काय

इित संवत् २०७१ साल काि क २० गते रोज ५ शभु म् ।

पूण इजलास
१
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी गोपाल
पराजुली र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७१WF-०००१, ब दी य ीकरण, आरती पौडेल िव.
िज ला सरकारी विकलको कायालय, सुखतसमेत
कै दको सजाय ठहर भएको यि ले नाम ढाँटी
अक नाम, थर र वतन देखाई नाग रकताको माणप
िलएकै आधारमा सजायबाट उ मिु नपाउने तथा
िनद ष यि ले सजाय भो नु नपन अव थाको
सिु नि तताको लािग यि को एिकन गन फै सला
काया वयनका स दभमा सनाखतलगायतका आव यक
कागज तयार पान काय अ यथा नभई अ याव यक
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, जेठ - २
ह छ । अदालतको फै सलाबमोिजम बाँक रहेका कै द
द ड ज रवाना असल
ु उपरको लािग हरी कायालयमा
लगत उपल ध गराउने र य तो लगतवाला यि लाई
पिहचान गरी अदालतको फै सला काया वयनमा
सहयोग गन दािय व हरी कायालयको हने हँदा हरी
कायालयले आ नो दािय व पालनाका स दभमा
य ता लगतवाला यि लाई प ाउ गदा पिहचानका
स ब धमा कुनै ि िवधा भएमा यि एिकन गन सो
यि लाई िचनेजानेका पीिडतलगायतका मािनसबाट
सनाखत गराउन स ने ह छ । फै सला काया वयनको
ममा वा तिवक लगतवाला यि को पिहचानको
लािग हरी कायालयले पीिडत तथा कसरु दारका
सहपाठीह बाट सनाखत गराएको कायलाई फै सला
भइसके को मु ामा हरीले कानून ितकूल थप
अनस
ु धान गरेको भनी अथ गन निम ने ।
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
क यटु रः अिमरर न महजन

हो भने दोहोरो अंश भाग ला न जाने ।
वादी महमद सिलम र ितवादी बंशी िमयाँ
मा अंिसयार कायम गरी २ भागको १ भाग वादी महमद
सिलम िमयाँले अंश पाउने ठहर गरेको यस अदालतको
िमित २०६१।०१।१६ को फै सला के ही उ टी भई
वादीम येक तेतरीन िमयायीनको मृ यु भइसके को,
वादीह अ दल
ु िमयाँ र किलम िमयाँले वादी दावी छाडी
िमलाप गरेका हँदा बाँक अंिसयाराह ितवादी बंशी
िमयाँको हकमा मु ा सकार गन िनजक ीमती खैतनु
नेसा, ितवादी म येको ई लाम खाँ तथा वादी महमद
सिलम िमयाँ समेत ३ जना मा रहेको हँदा वादी महमद
सिलम िमयाले तायदातीमा उि लिखत स पि म ये
िलखत बदर मु ाबाट िनजको हक ा भइसके को
बाहेक िक.नं. १८२, १८१ र १३३ को िक ा ज गा
ितवादीह को नाममा रहेको स पि बाट ३ भागको
१ भाग अंश पाउने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं/सिबना अिधकारी

इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २५ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. ी
ओम काश िम र मा. या. ी देवे गोपाल े ,
०६५-NF-००१३, अंश चलन, इ लाम िमयाँसमेत
िव. महमद किलम िमयाँसमेत
जीयजीय भ नाले अंशब डा नभएको भए
सबै अंिसयारबीच अंशब डाको २ नं. अनु प बराबर
अंश ला ने ह छ । एकै सगोल प रवारम येमा पिन के ही
अंिसयारले िमलाप गरी वा अ य कुनै यहोराबाट
अंश िलएको वा पाएको भए वा छोडप गरेको भएमा
कानूनले य तो यि अंिसयारले उसको भाग अंश
उसैसगँ गएको भनी मा नपु न ह छ । उसको भाग पिन
सगोलको स पि बाट पनु ः छु ै भाग छु ् याई बाँक
सगोलको अंिसयारम येकै कुनै एकलाई हने ग रिदन
वा िलन निम ने ।
सगोलमा रहेको वा अंशब डा नभएको भए
सगोलका अंिसयारम ये कसैका नाउँमा रहेको भए
पिन कानूनतः बराबर ब डा ला दछ । अंिसयारबाट
छु नेलाई पनु ः अंिसयाराह बीचमा उसको ग ती हन
स दैन । अलग भएका अंिसयारको भाग पनु ः सगोलको
स पि बाट छु ाउने हो र कुनै एक अंिसयारलाई िदने

इित संवत् २०७१ साल माघ १५ गते रोज ५ शभु म् ।

§ ०६५-NF-०१६, ०१७, िलखत दता
बदर दता कायम, मु.स. गन खैतुन नेसा िव.
तेतरी िमयाइनीसमेत, अ बरलाल माझी िव.
तेतरी िमयाँइनीसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
संयु इजलास
१
मा. या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
बै नाथ उपा याय, ०६८-CR-०५३१, अदालतको
अवहेलना, ह र साद म डल िव. श ुघन यादवसमेत
िनवेदक ह र साद म डल र िवप ी िज ला
िश ा कायालय, राजिवराजसमेत भएको िनषेधा ा
मु ामा िमित २०६६।११।२७ मा िनवेदकलाई काज
खटाइएको दरब दीमा परमादेशको रटको टुङ्गो
नला दास म पदपिु त नगनु नगराउनु भनी अ त रम
आदेश जारी भएकामा संवत् २०६६ सालको रट नं.
८९ को परमादेशको रट िनवेदन िमित २०६७।२।२३
मा खारेज हने ठहरेको आधारमा अ त रम आदेश
2

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, जेठ - २
जारी भएको िनषेधा ाको रट िनवेदनसमेत पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजबाट खारेज भएको देिख छ । अक
िश क राजे साद यादवलाई काजमा खटाएको
भ ने िनवेदन िजिकरका स दभमा िनवेदकको दरब दी
मै राजे साद यादवलाई खटाएको हो भ ने त य
थािपत हन आधारभूत माण िनवेदकले पेस गन
सके को िमिसलबाट नदेिखँदा िवप ीह ले अ त रम
आदेशको बिखलाप हने काय गरेको त य पिु हन सके को
नदेिखने ।
िवप ीह ले हामीले अदालतको आदेशको
अवहेलना हने कुनै काय गरेका छै न साथै िवप ीले
हामी उपर दायर गरेको परमादेश र िनषेधा ाको मु ामा
रट िनवेदन खारेज हने ठहरी फै सला भइसके को हँदा
ततु अवहेलना मु ामा िनवेदन माग दावीबमोिजम
सजाय हनपु न होइन भनी िलिखत जवाफमा उ लेख
गरेको देिख छ भने िनवेदकले ियनै िवप ीह उपर
दायर गरेको परमादेश र िनषेधा ाको रट िनवेदन खारेज
भएको हँदा िवप ीह ले अदालतको अवहेलना गरेको
नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला कानूनस मत् देिखने ।
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना

हने नै ह छ । मोही हकस ब धी िववाद हेन सािधकार
िनकायमा िवचाराधीन िनणय बदर मु ामा स बि धत
िनकायले कानूनबमोिजम िनणय गन िवषयमा यस
अदालतबाट य तो िवचाराधीन मु ालाई असर
पनगरी िनषेधा ाको आदेश जारी गन निम ने ।
मोही हकस ब धमा भूिमसधु ार कायालयको
िनणयबाट ठहरेबमोिजम हने र सोस ब धमा
िनवेदकलाई प ाउ गनपन
ु आशङ् काको कुनै मनािसब
आधार नदेिखएको हँदा ततु िनवेदन खारेज हने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६८।६।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभु म् ।
३
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६८-CI-१३९८, िनषेधा ा,
युनाइटेड ेडस िसि डके ट ा.िल. को तफबाट
अि तयार ा ऐ. का क पनीका महा ब धक
बेदबहादुर े िव. नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेड
के ीय कायालय, दूरस चार भवन, भ काली लाजा
काठमाड समेत
नेपाल दूरस चार क पनीको टे डर ि यामा
सहभागी भएका यी िनवेदक र दूरस चार क पनीबीचको
िववाद म य थ ारा समाधान गन ि या अगािड
बढेको भ ने कुरा िनवेदकले दरू स चार क पनीलाई
लेखेको िमिसल संल न प ारा देिखएको र िनवेदकले
बैङ्क जमानत भु ानी रो काको लािग जनु बैङ्कलाई
िवप ी बनाई िनषेधा ाको आदेश जारी हन माग गरेको
हो उ लिु बनी बैङ्क िलिमटेडका हकमा अ.बं.
९२ नं. बमोिजम मु ा िफता िलइसके को अव थामा
िनषेधा ाको आदेश जारी गनु औिच यपूण नहने ।
नेपाल दूरस चार क पनीबाट लिु बनी बैङ्क
िलिमटेडलाई बैङ्क जमानतको रकम रो का गन
प ाचार भई भु ानी िदनेलगायतका ि या ार भ
भएको भनी बैङ्कले दरू स चार क पनी िलिमटेडलाई
प ाचारसमेत गरेको र यी पनु रावेदक िनवेदकले
िवप ी दूरस चार क पनीलाई लेखेको प मा िववाद
समाधानको लािग म य थ िनयिु
ि या ार भ

इित संवत् २०७० साल पस
ु ९ गते रोज ३ शभु म् ।

यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०६८-CI०१३४, िनषेधा ा, ह र साद
म डल िव. िज ला िश ा कायालय, स री
राजिवराजसमेत
§ ०६८-CR-०१३५, परमादेश, ह र साद
म डल िव. िज ला िश ा कायालय, स री
राजिवराजसमेत
२
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६८-CI-१३४०, िनषेधा ा,
िव णुबहादुर काक िव. िज ला शासन कायालय,
लिलतपुरसमेत
िववािदत िक.नं. २५५ को ज गाको मोही
हकका स ब धमा भूिमसधु ार कायालय, लिलतपरु मा
िवचाराधीन उ िनणय बदर मु ाबाट ठहरेबमोिजम
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भएको भ ने देिखँदा मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश
जारी नगरी िनवेदन खारेज गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सलामा कुनै िु ट नदेिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं

पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
क यटु रः अिमरर न महजन

इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभु म् ।

स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
ओम काश िम , ०७०-CR-०४१८,
ाचार,
नेपाल सरकार (सैिनक अनुस धान सिमित) िव. सुिधर
े
United Kingdom Civil Aviation
Authority बाट ितवादीको नाममा जारी भएको
Airline Transport Pilot’s License को स ब धमा
सैिनक अनस
ु धान सिमितबाट नेपाल नाग रक
ािधकरणलाई प ाचार हँदा सो ािधकरणको िमित
२०६७।१०।२५ को प बाट यी ितवादीले २० जल
ु ाई
१९९९ देिख २१ से टे बर १९९९ स म Flight
Instructor Training गरेको र उ तािलमप ात्
Civil Aviation Licensing Requirement अनस
ु ार
उडानस ब धी Type, Technical, Performance
ज ता िलिखत, योगा मक र अ य थप परी ाह मा
सफल भएपिछ मा तािलमको िवषयस ब धी Rating
License मा Endorse हने आधारमा िनजको
लाइसे समा Flight Instructor Rating समावेश
भएकाले सो लाइसे स नै माणप हने भनी लेखी
आएकाले ितवादीले आफूलाई तोिकएको तािलम पूरा
नगरी नेपाल फिकएको भ ने अिभयोग दावीबमोिजमको
कसरु गरेको मा न िमलेन । यी ितवादीलाई
जनु अविधका लािग तािलममा पठाइएको हो सो
अविधको तािलम िलई तािलम दान गन सं थाबाट
माणप समेत ा गरेको देिखएकाले ितवादीले
ाचार गरेको भ ने वादीको दावी मनािसब नदेिखँदा
ितवादी सिु धर े ले आफूलाई तोिकएबमोिजमको
तािलम िलई तािलमको माणप समेत ा गरी
तोिकएबमोिजमको अविधको तािलम भ ास म बझ
ु े को
भ ने देिखएकाले िनजले ाचारज य कसरु गरेको
भ ने कुरा पिु भएको नदेिखँदा िनजलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदने ठहर्याएको सैिनक िवशेष
अदालतको िमित २०६८।२।१ को फै सला िमलेको

इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १६ गते रोज ३ शभु म् ।

५

४
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६७-CR-०५२९, गोली हानी
गडा घाइते पारेको, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर
बलसमेत
ततु मु ामा ितवादीह ले गडा मारेको
भ ने अिभयोग दावी नभई गडालाई घाइते बनाएको
भ ने दावी रहेकामा यी यथ ह ले मु ा हेन
अिधकारीसम को बयानमा समेत आफूह ले गडालाई
घाइते पारेको नभई सहअिभयु ले पैयाँको लोभ
देखाएकाले सहयोगीको पमा साथमा गएको त यलाई
वीकार गरेको र मु य अिभयु प ाउ नपरी फरार
रहेको अव थामा यी यथ ह लाई राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१)
बमोिजम उप लो हदको सजाय गन मनािसब हँदनै ।
दफा २६(१) बमोिजम ितवादीह लाई अिधकतम
हदकै सजाय हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर कानून र यायको ि कोणबाट
मनािसब देिखन नआउने ।
यी ितवादीह गडालाई गोली हानी घाइते
पान कायमा सहयोगीको भूिमका खेलेको भ ने कुरा
अिभयोजन प बाट सङ् किलत सबदु माणबाट
देिखएकाले िनजह को अपराधको गा भीयतालाई
ि गत गरी राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजम अिधकतम
सजाय गरेको सु फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी
ितवादीह रामबहादरु बल, आइतराम बोटे र जोिगया
भ ने सख
ु े बोटेलाई जनही सात वष कै द र . पचास
हजार ज रवाना हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०६७।३।२९ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । दफा २६(१) बमोिजम
अिधकतम सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको
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देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको स याउन िम ने निम ने स ब धमा पनु ः आदेश
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरी अंश मु ाको कामकारवाही अिघ बढाउनु भनी
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
काठमाड िज ला अदालतको नाममा परमादेश जारी
क यटु रः अिमरर न महजन
हने ।
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १६ गते रोज ३ शभु म् । इजलास अिधकृत: ममता खनाल
६
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
मा. या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी इित संवत् २०७१ साल जेठ २६ गते रोज २ शभु म् ।
ओम काश िम , ०६६-WO-०६१९, उ ेषण/
§ यसै लगाउको ०६७-WO-०८०५, उ ेषण/
परमादेश, मु.स. गन अिनता कं साकारसमेत िव.
परमादेश, मु.स. गन अिनता कं साकारसमेत
जगतशोभा कं साकारसमेत
िव. जगतशोभा कं साकारसमेत भएको मु ामा
अंश मु ामा मानो छु एको िमितका
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
स ब धमा काठमाड िज ला अदालतले ितउ र
७
समेतको आधारमा मु ाका प िवप को सनु वु ाई गरी स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या.
कुनै आदेश नै नगरेको अव थामा यो यस िमितमा मानो ी देवे गोपाल े , ०६८-CR-०१२१, कत य
छु एको िमित कायम ग रिदने गरी पनु रावेदन अदालत यान, भोला िव.क. िव. नेपाल सरकार
पाटनबाट ह त ेप गरेको कायलाई कानूनसंगत मा न
मतृ कको मतृ शरीरको िविभ न भागमा
निम ने ।
लागेको छुराको चोटको कारण भएकामा िववाद
आफूसम परेको अंश मु ाको िफरादमा भएन । कसको हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने
उ लेख भएको िमितमा वा ितउ र परेपिछ सोमा स ब धमा हेदा यी ितवादीको मौकाको बयानमा
उ लेख भएको िमित वा अ य कुनै िमितमा मानो आफूलाई गालीगलौज गरेक ले कोठामै रहेको छुरा
छु एको िमित कायम गनपन
ु हो सो कुरा िज ला च कु उठाई ीमतीको टाउकामा समाती तल भइु मँ ा
अदालतले त य, माण¸ कानून र यायका िस ा त लडाई शरीरका िविभ न भागमा छुरा च कुले हार
एवं याियक चलनसमेतको आधारमा सो िमित गदा िनजको मृ यु भएकाले घटना थलमै छोडी भागी
कायम गन हो । िज ला अदालतबाट सोबमोिजमको गएको हँ भनी कसरु लाई वीकार गरेको देिख छ ।
कुनै िमित नै कायम नभएको वा नगरेको अव थामा अदालतको बयानमा खाना खाएर िचिडयाखाना घु न
िफरादमा उ लेख भएको कुनै श दावली वा यहोरालाई जाने भनेको िथएँ, उनले म जा न ितमी बाबु छोरी मा ै
स याउने िवषयको िनवेदनबाट स याउन िम ने वा जाउ भिनन्, यसपिछ उनको र मेरो भनाभन भयो, मैले
निम ने भ नेस मको आदेश गनपनमा
मानो छु एको िहँड भ दा जा न भिनन् र मैले क तो भालक
ु
ु ो यवहार
िमित नै कायम गनगरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट गरेको भ दा मलाई कठालो समातेर लछारपछार ग रन्,
भएको िमित २०६६।८।१९ को आदेशबाट िज ला यसपिछ टेबल
ु मा रहेको तरकारी काट् ने छुरा बोके र
अदालतले सो स ब धमा गन िनणय भािवत हनस ने आइन्, मैले सो छुरा समाई दईु जनाको लछारपछार
भइ उ आदेश कानूनिवपरीत देिखँदा पनु रावेदन हँदा उनले िलएको छुरा उनकै दायाँ अङ् गमा ला यो र
अदालत, पाटनको िमित २०६६।८।१९ को आदेश छुरा गािडयो । यसपिछ मैले छुरा िनका दा रगत ार
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
आयो, मेरो अनहु ारमा रगता य भयो । यसपिछ मेरो
आफूसम परेको िफरादप , ितउ रप , होसहवास उड् यो, मैले के गर आफ भ न सि दनँ भनी
संल न माण एवम् चिलत कानूनको आधारमा वा बयान गरेको देिख छ । ितवादीको सो भनाइलाई नै
यायका मा य िस ा तको आधारमा मानो छु एको मा ने हो भने पिन मतृ क आफै ँ ले याएको छुरा शरीरका
िमितका स ब धमा िफरादमा उ लेिखत िमित िज ला एक ठाउँमा एकपटक मा कोिपइ एउटा मा चोट
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १७ बमोिजम हनपु न ह छ । तर मतृ कको शरीरको िविभ न ठाउँमा
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चोट (Multiple Stab Injury) रहेको भ ने शव परी ण
ितवेदनबाट देिखएको अव था हँदा ितवादीको सो
भनाइ प यारलायक नदेिखने ।
मतृ कको सामा य काय वा भनाभनको
िति या व प
ितवादी आफै ँ अ यिधक
उ ेजनामा आएमा उसलाई य तो ितर ा ा
हन स दैन । यसमा पिन शरीरको िविभ न ठाउँमा
पटकपटक धा रलो हितयार छुरा हार गरेको कायबाट
यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हनपु छ
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादीको अनस
ु धान तथा अदालतमा
भएको बयान, िमिसल संल न जाहेरी दरखा त,
ितवेदकको बकप तथा पो टमाटम रपोटबाट
समेत शरीरको िविभ न ठाउँमा चोट (Multiple Stab
Injury) रहेको पिु भइरहेको समेतका कारणबाट यी
ितवादीले मतृ कलाई छुरी ज तो जोिखमी हितयारको
योग गरी ह या गरेको भ ने िनजउपरको अिभयोग
दावी पिु भइरहेकाले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६७।६।५ को फै सला मनािसब हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ई र पराजल
ु ी
क यटु र: अिमरर न महजन

ितवादी मरु ारी भज
ु ेल आफू भा दै गदा
घटना थलमा नै प ाउ परेको र कसरु ज य कुरामा
अदालतमा समेत सािबत भई बयान गरेकोबाट पिन
ितवादीउपरको अिभयोग दावी पिु भइरहेको
देिख छ । ततु वारदातमा मािथ उि लिखत िमिसल
संल न माणको आधारमा यी ितवादी संल न छै नन्
िनद ष रहेछन् भनी मा न िम ने अव था नहँदा िनजको
उ पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हनस ने अव था
नदेिखने ।
ितवादी मरु ारी भज
ु ेलउपर मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७
नं. को अिभयोग दावी िलई दईु जना यि अपराधमा
संल न रहेको भनी मा न िम ने नदेिखँदा वादी नेपाल
सरकारको सो हदस मको अिभयोग दावीबमोिजम थप
२ वष सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सला त य र माणमा आधा रत रहेको मा न िम ने
देिखन नआउने ।
अपराध गन कायमा दईु जना संल न रहेको
भ ने त य नै पिु हन नसके को ि थितमा अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजम
उ महलबमोिजम हने सजायमा थप २ वष कै दको
दावी िलएको हकमा ूिटपूण भई िमलेको नदेिखँदा यी
पनु रावेदक ितवादीलाई ऐ. ७ नं. बमोिजम थप २
वष कै द हने ठहर गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत,
पाटनको सो फै सला िमलेको नदेिखने ।
ितवादी मरु ारी भज
ु ेललाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १ नं.
को कसरु मा ऐ. को ३ नं. ले चार वष कै द र प चीस हजार
पैयाँ ज रवाना र ऐ. को १२ नं. ले िबगोबमोिजम थप
ज रवानासमेत हने भएकाले ितवादीले जाहेरवालाको
िलएको सामानसमेतको कायम भएको ज मा िबगो
.१३,७००।- देिखएकाले सो िबगोबमोिजम
ज रवानासमेत गदा कूल ज मा . ३८,७००।–
पैयाँ ज रवाना भई पनु रावेदक ितवादीबाट ऐ १२
नं. बमोिजम ५,०००। ितपूितसमेत जाहेरवालाले
भ रपाउने ।
इजलास अिधकृत: ई र पराजल
ु ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं

इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभु म् ।

८

स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०६८-CR-१४२४, ०६९-CR०००४, अपहरण, नेपाल सरकार िव. मुरारी भुजेल,
मुरारी भुजेल िव. नेपाल सरकार
सजायमा त लो र मािथ लो हद रा नु भनेको
अपराध गदाको अव था, प रि थित र ितवादीको
कसरु मा संल नता आिदसमेतको आधारमा यायकताले
आफूमा िनहीत विववेक य अिधकारको योग ारा
ितवादीलाई सजायको िनधारण गनकै लािग भएको
ह छ । कानूनमा यव था भएअनस
ु ार ितवादीलाई
सजाय तोिकएको देिखँदा यसलाई अ यथा मा न
िम ने नहँदा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभु म् ।
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९
मा. या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०२८०,
०४४३, सवारी यान, नेपाल सरकार िव. सु दर
े समेत, सु दर े िव. नेपाल सरकार
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ११क.
नं. को देहाय २ नं. मा यु “तीन वषभ दा कम
कै दको सजाय हने मु ामा” भ ने वा यांशले तीन
वषभ दा कम कै द सजाय हने सजायका स ब धमा
मा उ नं. बमोिजमको सिु वधा अदालतले दान
गनस ने ह छ । तर तीन वषभ दा बढी कै द हनस ने
कसरु गन कसरु दारले द ड सजायको महलको ११क.
नं. बमोिजम कै दबापत ज रवाना बझ
ु ाउन पाउने सिु वधा
ा गनस ने नदेिखने ।
ितवादी सु दर े ले सवारी चालक
अनमु ितप नै निलई मोटरसाइकल चलाएको हँदा
यसरी चालक अनमु ितप नभएको यि ले सवारी
साधन चलाएमा दघु टना हनस ने र मािनस मनस ने
भ ने जा दाजा दै लापरवाहीपूवक सवारी साधन
चलाएको र आफूले चलाएको मोटरसाइकलको
ठ करबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा िनजलाई
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
१६१(२) बमोिजम सजाय गनपनमा
दफा १६१(३)
ु
बमोिजम सजाय गरेको हदस मको पनु रावेदन अदालत,
बागलङ
ु को िमित २०६६।३।८ को फै सला के ही उ टी
भई ितवादी सु दर े लाई दफा १६१(२) बमोिजम
२ (दईु ) वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
क यटु र: अिमरर न महजन

सीमािभ कुनै पिन थायी बनोट वा भवन िनमाण काय
गन नहने भनी दफा ३क मा प कानूनी यव था
रहेको छ । सडक सीमािभ जनु सक
ु ै कारले जो कसैले
िनमाण गरेको वा भोग गरेको कारणबाट य तो ज गामा
कसैको कानूनी हक िसजना हनस ने हँदनै । उ
कानूनी यव थाबमोिजम बनेपा-िस धल
ु ी-बिदवास
सीमा सडकको के िब दबु ाट दायाँबायाँ २५/२५
िमटर कायम हनेगरी सडकसीमा तोिकसके प ात्
बनाएको अ थायी वा थायी कुनै पिन संरचनालाई
कानूनअनक
ु ू ल भ न निम ने ।
सडक िवभागबाट स बि धत िनकायह मा
प ाचारसमेत भइसके को अव थामा सो मापद डको
ितकूल हनेगरी घर पखाल िनमाण गन पाइँदैन ।
स बि धत िनकायबाट न सा पास नै भएको भएपिन
सडक सीमा िमची बनाइएको थायी अ थायी टहरा
बनाउने य तो गैरकानूनी कायले कानूनी हक वतः
थािपत भएको मा न निम ने ह छ । सरकारले य तो
गैरकानूनी संरचना कुनै पिन समयमा हटाउनस ने नै
हँदा कानूनबमोिजम मआ
ु जा पाउनु पन भ ने हँदैन ।
जहाँस म पिहले नै ज गा अिध हण गदा उिचत ितपूित
नपाएको भ ने िनवेदन दावी छ यसस ब धमा ज गा
ाि ऐन, २०३४ तथा अचल स प ी अिधकरण ऐन,
२०१३ बमोिजमको कानूनी उपचार अवल बन गन
िनवेदकले स ने नै देिखने ।
सडक सीमा िमची िनमाण गरेको घर टहरा
भ काई ज गा खाली गराउने गरी आयोजनाबाट
कािशत सावजिनक सूचनाबाट यी िनवेदकको
स पि स ब धी हकमा असर परेको रहेछ भनी
मा न िम ने देिखएन । नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १९ बमोिजम याभूित ग रएको
स पि स ब धी हक िनवाध हक नभई चिलत
कानूनको अधीनमा रही याभूित ग रएको हक भएको
र सावजिनक सडक ऐन, २०३१ बमोिजम तोिकएको
सडक सीमािभ परेका े िभ सो सडक सीमा
तोिकएपिछ चोक सधु ारको लािग अित मण गरी बनेको
िनमाण काय हटाउनु भनी काशन गरेको य तो
सूचनाबाट यी िनवेदकह को हकमा आघात परेको
मा न िम ने नहँदा मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु

इित संवत् २०७१ साल पस
ु १३ गते रोज १ शभु म् ।

११
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-WO-०३०४, उ ेषण/
परमादेश, भरतबहादुर काक समेत िव. भौितक पूवाधार
तथा यातायात यव था म ालयसमेत
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३
बमोिजम सडक सीमा तो नस ने अिधकार नेपाल
सरकारलाई भएको र यसरी तोिकएको सडक
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देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : ई र पराजल
ु ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं

अपराधअ तगतको कसरु मा अनस
ु धान गन भनेर
थनु ामै रािखरा न निम ने भ ने रहे पिन अपहरण
उ ोगतफको अनस
ु धान गदजाने ममा िनज जयराम
बािनयाँको संल नता सङ् गिठत अपराध िनवारण
अ यादेश, २०६९ अ तगतको देिखएको भनी
अनस
ु धानमा संल न हरीतफबाट ितवेदन परेको
आधारमा सोअनस
ु ारको अनस
ु धान गन नै निम ने
भ ने नहने ।
अपहरणस ब धी मु ा सङ् गिठत आपरािधक
िगरोह ारा घटाइने कृितको मु ा भएको र अपहरण
उ ोगअ तगत अनस
ु धान गद जाने ममा िनज जयराम
बािनयाँसमेतले सङ् गिठत अपराध िनवारण अ यादेश,
२०६९ अ तगतको कसरु गरेको भनी परेको हरीको
ितवेदनको आधारमा अपहरण उ ोगतफ पिहलो र
दो ो पटक ग रएको यादथपसमेत िमलान हनेगरी
ते ो पटकदेिख उ अ यादेशअ तगत अदालतबाट
याद थपको अनमु ित िलएर मु ाको अनस
ु धान
भइरहेको र उ अ यादेशको दफा १५ बमोिजम
सङ् गिठत अपराधको आरोप लागेको यि लाई
अनस
ु धानको गितको आधारमा अदालतको
अनमु ित िलई साठी िदनस म िहरासतमा रा न पाउने
नै देिखएको र सो अविध भु ान हन बाँक नै रहेको
देिखइरहेको अव थामा िनवेदकको िजिकरबमोिजम
िनवेदकलाई िहरासतमा राखेर अनस
ु धान गन पाउने
अविध समा भइसके को भ न निम ने ।
िनवेदकको स ब धमा अपहरण उ ोगतफ
उजरु ी परी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम
अनस
ु धान सु ग रएको भए पिन िनवेदकसमेत
६(छ) जना यि ह सि मिलत भई सङ् गिठत
अपराध िनवारण अ यादेश, २०६९ िवपरीतको
काय गन लागेको भनी हरीको ितवेदन पन आएको
कारणबाट िनजउपर सङ् गिठत अपराधतफको थप
अनस
ु धान गन पन भई िनज जयराम बािनयालाई
उ अ यादेशबमोिजम अनस
ु धान गनका लािग
अदालतबाट याद थप िलएर नै अनस
ु धान ग ररिहएको
अव था देिखएकाले िवप ीह बाट कानूनबमोिजम
नै िनवेदकलाई याियक िहरासतमा राखेर मु ाको
अनस
ु धान गद रहेकोलाई गैरकानूनी भ न निम ने ।
एउटै वारदातको िवषयलाई िलएर एउटा

इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २२ गते रोज २ शभु म् ।

१२
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CI-१०६७, अंश चलन,
नानीमाया कपाली िव. िमला कपाली
यी पनु रावेदक वादी तथा व. भगत
कपाली ितवादी भएको अंश मु ामा भएको िमित
२०६१।९।२३ को िमलाप बाटै िज ला भ परु ,
िठमी नगरपािलका वडा नं. १२ सािवक बालकुमारी
गा.िव.स. िसपाडोलमा रहेको ववासी घर र सो घरसँगै
पूवतफ जोिडएको घर पाताल ज गा र टहरा यी वादी
तथा ितवादीह कै भोगमा रहेको भ ने िमिसल
संल न माण कागजातह बाट पिु भएको देिखँदा सो
घरज गाबाट वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने नै
देिखने ।
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत भ परु
िज ला, म यपरु िठमी नगरपािलका वडा नं. १२
सािवक बालकुमारी गा.िव.स. िसपाडोलमा रहेको
वावासी घर र सो घरसँगै पूवतफ जोिडएको घर
पाताल ज गा र टहराबाट वादी दावीबमोिजम २ भागको
१ भाग अंश वादीले पाउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६८।३।२३ को फै सला
मनािसब हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ई र पराजल
ु ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २६ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं.१
१
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी िगरीश च
लाल, ०७०-WH-००५०, ब दी य ीकरण,
अिधव ा राके शकुमार साह िव. महानगरीय हरी
प रसर, हनुमानढोका, काठमाड समेत
िनवेदकको माग दावीमा अपहरण उ ोगतफ
अनस
ु धान सिकइसके कामा पनु ः सङ् गिठत
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ऐनअ तगत अनस
ु धान सु भई अनस
ु धान जारी नै
रहेको अव थामा सोही वारदातका स ब धमा अक
ऐनबमोिजम अनस
ु धान गनपन
ु भई अदालतबाट
अनमु ित िलई अनस
ु धान भइरहेको र सोअनस
ु ारको
अनस
धानको
गितको
आधारमा
अदालतले
ु
आरोिपत यि लाईः थप अनस
ु धानको लािग थुनामा
रा न अदालतले अनमु ितसमेत िदइसके को देिखँदा
िनवेदकको थुनालाई गैरकानूनी भ न निम ने ।
कुनै एक िकिसमको आपरािधक
ि याकलापमा संल न रहेको भ ने आधारमा जाहेरी
परी अनस
ु धान गद जादा आरोिपत यि को संल नता
सङ् गिठत आपरािधक ि याकलापअ तगतको देिखन
आएको भ ने आधारमा सङ् गिठत अपराधअ तगतको
अनस
ु धान गन नपाइने भ न निम ने ।
अपहरणस ब धी
कसरु
सङ् गिठत
आपरािधक िगरोह ारा पिन घटाइने िकिसमको
कसरु देिखएको एवम् िनवेदकको हकमा अपहरण
उ ोगतफको जाहेरीमा अनस
ु धान गद रिहएको भए पिन
िनजले घटाएको कसरु सङ् गिठत अपराधअ तगतको
रहेको भनी हरीको ितवेदन परेपिछ सोअनस
ु ारको
अनस
ु धानको काय पूरा गन भइरहेको अनस
ु धानको
कायलाई िनर तरता िदन निम ने भ नसमेत निम ने ।
मािथ ग रएको िववेचनाको आधारमा
िनवेदन दावीबमोिजम थुनामा रहेका भिनएका
जयराम बािनयाँलाई अपहरण उ ोगअ तगत मु ाको
अनस
ु धान गद जाँदा िनजको संल नता सङ् गिठत
अपराध िनवारण अ यादेश, २०६९ अ तगतको
कसरु को देिखएको भनी सो अ यादेशअ तगतको
कसरु को अनस
ु धानको लािग अदालतबाट अनमु ित
िलएर िहरासतमा रािखएको अव था देिखँदा िनजको
थनु ालाई गैरकानूनी भ न निम ने देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
निम ने ।
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: क पना बत ला

रामऔतार राय िव. रामधारी रायसमेत
लेनदेन मु ाको फै सला काया वयनको
िसलिसलामा सु सलाही िज ला अदालतको िमित
२०६६।०७।१३ को आदेशलाई पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु बाट िमित २०६७।०२।१४ मा मल
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब त १७ नं. बमोिजम िनवेदन
सनु ी सो सु िज ला अदालतको आदेश बेरीतको
देिखँदा बदर हनेगरी भएको काम कारवाईमा चिलत
कानूनबमोिजमको य
िु ट िव मान भएको
नदेिखने ।
कानूनबमोिजमको अिधकार े
हण
गरी िव मान कानूनबमोिजमको ि या परु याई
्
भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को आदेशबाट
िनवेदकको कुनै संवैधािनक वा कानूनी हक हनन् भएको
ि थित नहँदा असाधारण े ािधकार आकािषत गरी
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था
नदेिखँदा िवप ीह को कुनै पिन कायले िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा ितकूल असर परेको
ि थित देिखन नआएबाट रट िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते ६ रोज शभु म् ।

§ यसै
कृितको ०६७-WO-०३१५,
उ ेषण/परमादेश, रामऔतार राय िव. मुस
गन रामबाबु राय यादवसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
३
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०६९-WO-०४३७, उ ेषण/परमादेश,
रामोअिशष दास िव. याम चौधरीसमेत
फै सला काया वयनको िवषयमा प को
िनवेदन परी सोउपर तहतह आदेश हँदै चिलत
कानूनको आधारमा िनधा रत कायिविध अवल बन गद
इित संवत् २०७० साल चैत २६ गते रोज ४ शभु म् ।
साधारण अिधकार े योग गन पाउने स म अदालत
२
र अिधकारीबाट आदेशह भएको देिखँदा पनु रावेदन
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ अदालत जनकपरु बाट िमित २०६९।०६।०४ मा
उपा याय, ०६७-WO-०३१४, उ ेषण/परमादेश, भएको आदेश तथा सोप ात् भएका काम कारवाही
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कानूनिवपरीत भएको भ ने रट िनवेदन दावी पिु हन
सके को नभई उ आदेश र काम कारवाहीमा कानूनको
य ूिट रहेको भ न सिकने अव थाको िव मानता
पिन देिखन आएन । उ आदेशबाट रट िनवेदकको
कुनै संवधै ािनक तथा कानूनी हकािधकारमा आघात
पगु ेको वा य तो अिधकार हनन् भएको अव थासमेत
देिखन नआएबाट असाधारण े ािधकारमाफत्
मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु औिच य समेत पिु
हन नस ने हँदा पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६९।०६।०४ मा भएको आदेशबाट िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी हकािधकारमा आघात पगु ेको
िव मानता देिखन नआएकाले रट िनवेदकको िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शभु म् ।

४
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०६८-WO-०७४८, उ ेषण/परमादेश,
िशवधर मुिखया िव. जैलम खातुनसमेत
लेनदेनको फै सला उपरको कारवाईमा
सु धनषु ा िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०६८।०७।०४ को आदेशउपर अदालती
ब दोब तको १७ नं. उपर िनवेदन सनु ी पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु बाट सो िज ला अदालतको
आदेश बेरीतको देिखँदा बदर हने गरी भएको
आदेशमा य कानूनी ूिट िव मान भएको
देिखएन । कानूनबमोिजमको े ािधकार योग गद
सािधकार िनकायबाट चिलत कानून ारा िनधा रत
कायिविध पालना र अवल बन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को सो आदेशबाट रट िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी कुनै हक अिधकारमा आघात
पगु ेको वा य तो अिधकार हनन् भएको अव था
देिखन नआएकाले असाधारण े ािधकारमाफत्
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव था
नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
२०६८।९।२८ मा भएको आदेशउपर रट िनवेदन
परेको देिखँदा उ आदेशबाट िनवेदकको हक जाने

कुनै काय भएको नदेिखएको र उ आदेश कानूनी
ूिटपूण भ न पिन िम ने नदेिखएकाले रट िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते ६ रोज शभु म् ।

५
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०६९-WO-१४२८, उ ेषण, नानीराम
हमागाई ंिव. गहृ म ालयसमेत
सश
हरी ािविधक समूहका कमचारी
रहेका रट िनवेदकलाई नेपाल सरकार (सिचव
तर) को िमित २०७०।३।९ को िनणयका आधारमा
सश
हरी बल धान कायालय, शासन
िवभागबाट िमित २०७०।३।२७ मा कािशत
सूचनाअनस
ु ार सश हरी बल महानगरीय सश
हरी कायालय, सानोगौचरणमा िडल साद भ को
थानमा इ फे ीतफ स वा ग रएको अव था देिखँदा
िनजको स वा उि लिखत िनयम २१(१) को कानूनी
यव थाअनस
ु ार िमलेको नदेिखने ।
कमचारीह लाई िनयिमत पमा स वा गरी
साङ् गठिनक कामकारवाहीलाई सचु ा गराइरा नको
लािग आव यकतानस
ु ार कानूनबमोिजम काजमा समेत
रा नपु न अव था आउनल
ु ाई अ यथा पमा िलन
निम ने भए पिन रट िनवेदकको हकमा यो अव था
आएको भनी स झन निम ने ।
ािविधक समूहअ तगतका कमचारीको
स वा ािविधक समूह मै र दरब दीमा
गनपछ
ु । रट िनवेदकको हकमा कुरा गनपदा
ु दरब दी
नै नभएको थानमा स वा ग रएको भनी य तो
स वा िनणयलाई िनवेदकले चनु ौती िदएको िवषयलाई
स वा ग रएको थानमा जान नमानेको भनी
िवप ीबाट अनशु ासनस ब धी
उठाई स बि धत
कानूनिवपरीत हने गरी ग रएको स वाको बचाउ
गनसमेत निम ने ।
प पमा भइरहेको कानूनी यव थाको
िवपरीत हने गरी सश हरी बल धान कायालय,
म ती तथा सेवा िनदशनालयमा कायरत ािविधक
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समूहतफका ा.स. .ना.उ. इि जिनयर नानीराम
हमागाईलाई सश हरी बल महानगरीय सश हरी
कायालय, सानोगौचरणमा िडल साद भ को थानमा
इ फे ी ( शासन) तफको दरब दीमा नेपाल सरकार,
गहृ म ालय (सिचव तर) बाट िमित २०७०।३।९
मा गरेको स वास ब धी िनणय र सो िनणयअनस
ु ार
कािशत सश
हरी बल धान कायालयको
िमित २०७०।३।२७ को कािशत सूचनासमेत
कानूनिवपरीतको देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर
हने ।
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु रः क पना बत ला

आदेशबाट िनवेदकको मौिलक हकमा आघात परेको
ि थित िव मान नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी गन निम ने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शभु म् ।

७
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०६९-WO-०००८, उ ेषण, पु यदेव
म डल धानुक िव. उपे महतो नुिनयासमेत
िनवेदकले कानूनी यव थाबमोिजम बे रतको
कामकायवाही बदर ग रपाउँ भनी महो री िज ला
अदालतमा िमित २०६८।८।४ र िमित २०६८।८।२९
मा जायजात मचु ु का र प चकृ ते मू याङ् कनका
कामकावारवाही भएका र सो काम भएका िमितबाट
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ६१ नं. बमोिजमको
िनवेदन कानूनले तोके को प िदनिभ परेको देिखन
नआउने ।
महो री िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालतबाट भएका आदेशमा कानूनको कुनै य ूिट
िव मान भएको देिखएन । कानूनबमोिजमको साधारण
े ािधकार योग गद सािधकार िनकायबाट चिलत
कानून ारा िनधा रत कायिविध पालना र अवल बन
गरी भएका आदेशबाट रट िनवेदकको संवैधािनक तथा
कानूनी हकािधकारमा कुनै आघात पगु ेको वा अिधकार
हनन् भएको अव था देिखन नआउने । महो री
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले
द ड सजायको ६१ नं. बमोिजमको अविध यितत
भएप ात् परेको िनवेदनस ब धमा के ही बोिलरहनु
नपन भनी भएको िमित २०६९।२।२५ को आदेशबाट
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा
आघात परेको वा ह त ेप भएको भ न निम ने हँदा
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन निम ने ।
इजलास अिधकृतः टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: क पना बत ला

इित संवत् २०७१ साल भदौ २ गते रोज २ शभु म् ।

६

मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०६९-WO-१००१, उ ेषण/परमादेश,
राजे र साह तेली िव. िब दे रा साह तेलीसमेत
फै सला काया वयनको िवषयमा परेको
िनवेदनमा िव मान कानूनका आधारमा िनधा रत
कायिविध अवल बन गरी कानूनबमोिजमको
अिधकार े योग गरी स म अदालत र अिधकारीबाट
तहतह हँदै महो री िज ला अदालतको तहिसलदार,
महो री िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत
जनकपरु ले गरेका आदेशह बाट िनवेदकको मौिलक
हक र कानून द अिधकार हनन् भएको भ ने दावी
तकसङ् गत नदेिखनक
ु ा साथै उि लिखत आदेश
ूिटपूण भएको भ ने िनवेदन िजिकर कानूनस मत
भ न िम ने अव था देिखँदैन । उि लखत आदेशबाट
कानूनको य ूिट भएको भ न सिकने ि थित पिन
िव मान देिखन नआएको हँदासमेत ततु िनवेदनबाट
असाधारण े ािधकारमाफत मागबमोिजम आदेश
जारी गनपन
ु औिच यसमेत पिु हन सके को नपाइने ।
िववेिचत आधार र कारणबाट महो री
िज ला अदालतका तहिसलदारबाट भएको िमित
२०६९।२।३१ को आदेश बेरीतको नदेिखँदा िमित
२०६९।३।२९ मा महो री िज ला अदालतबाट इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शभु म् ।
भएको आदेशलाई प रवतन ग ररहनु नपन भनी िमित
८
२०६९।१०।०४ मा पनु रावेदन अदालतबाट मल
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको १७ नं. बमोिजम भएको जोशी, ०६७-WO-११४७, उ ेषण/परमादेश,
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रामशरण िसलवाल िव. िश ा म ालयसमेत
िव ालयको नाम कुनै यि , मारक वा
ऐितहािसक चीजव तक
ु ो नामबाट नामकरण भएकामा
कुनै सहयोग गरे पिन िव ालयको नामकरण प रवतन
ग रने छै न भ ने स ब धमा िव ालयको नाम कुनै
यि , मारक वा ऐितहािसक चीजव तक
ु ो नामबाट
नामकरण भएको प आधारसिहत पु ् याई हन
नसिकरहेको र सािवकदेिख चिलआएको ि वेणी बराह
मा यिमक िव ालयको नामको पछािडबाट ी ि वेणी
बराह न द साद ि पाठी मा यिमक िव ालय भ ने
नामकरण भएकाले सो नाम पूण पमा हटाइएको नभई
सािवकमा भइरहेको िव ालयको नामको पछािडबाट
िनयमावलीमा उि लिखत ावधान अपनाई ी ि वेणी
बराह न द साद ि पाठी मा यिमक िव ालय नामकरण
भएको िवषयलाई अ यथा मा न िम ने अव था
देिखँदैन । अक तफ थानीय तरमा ी ि वेणी बराह
मा यिमक िव ालय, िव ालय यव थापन सिमित
एवम् स बि धत गाउँ िवकास सिमितको िसफा रसमा
भए गरेका नामकरण आिद को औिच यमा वेश
गरी अदालतले हेन िवषय नब ने ।
िव ालय यव थापन सिमित एवम् स बि धत
गा.िव.स. कायालयसमेतको िसफा रसबाट दाताले
िदएको दान रकमसमेतको आधारबाट िज ला िश ा
कायालय, िचतवनको प समेतको आधारबाट िश ा
म ालयबाट िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
१५४ मा उि लिखत ावधानबमोिजम िव ालयको
नामकरण ग रएको िवषय उपरो उि लिखत
िववेिचत आधारसमेतबाट अ यथा नदेिखई रट जारी
हने अव था नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । ततु रट िनवेदन नै खारेज हने ठहरेकाले
यस अदालतबाट भएको अ त रम आदेश समेत वतः
िनि य हने ।
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
क यटु र: रामशरण ितिमि सना

आधार र कारणबेगर नै रा यले िलएको
द ड नीितकै िवपरीत हने गरी अ.ब.१८८ नं. बमेिजम
सजाय घटाउदै जाने विृ ले न त पीिडतको
भावनामा पु न गएको चोटलाई कम गन नै म त गछ
न त द डहीनताको ि थितमा कमी याउनमा नै म त
गछ । य तो िवषयमा यायकता सधै ँ होिसयार रहन
ज री ह छ । आपरािधक घटना घटाउने यि १५
वष पगु ी १६ वष पु न जित अ तर बाँक रह छ यित
नै अनपु ातको अ तर उसको सो नस ने मतामा
पिन रहेको ह छ भनेर कुनै िनि त वै ािनक आधार
कारणबेगर भ न नसिकने ।
फौजदारी कसरु मा १६ वष नपगु ेकालाई
बय क अपराधीलाई हने सरहको सजाय नगरी कम
सजाय गन आधार नै सजाय घटाउने आधारको पमा
बु नपु न ह छ । १६ वष पु नलाई सामा य समयको
मा अ तर बाँक रहेकै कारणले य तो यि ले
अपराधको मतलब र प रणामलाई स झन र बु न
नस ने अव थामा रहेकै ह छ भ न नसिकने र १६ वष
पु न लागेको यि मा वय कताको ल ण देिखस ने नै
हँदा य तो यि लाई काननु ले िदन िम ने भ दा बढी
रयायत िदन िम दैन । कत य यान ज तो सङ् गीन
र ग भीर िकिसमको फौजदारी मु ामा ितवादीलाई
उसले घटाएको अपराधको मा ाअनस
ु ारको उपयु
सजायको िनधारण गरी सधु ार गनु र पीिडतलाई
मानवोिचत एवम् यायोिचत त रकाले याय दान गन
स नपु न ।
ितवादीको दोषी मनोभावनाको तर क तो
रहेको िथयो भनेर उसले मतृ कमािथ छोडेको चोटको
कृित, शरीरको कुन भागमा चोट छोडेको छ र कित
पटक हार गरेको छ भ ने ज ता कुराको िव ेषण गरेर
िनका न ज री ह छ । ितवादी देवे नेपालीले मतृ क
िनरक दमाईको छाती ज तो संवेदनशील अङ् गको
बीच भागमा खक
ु ु रीले रोपेको छ र बायाँ कुममा २ पटक
हार गरेको अव था मतृ कको लास जाँचबाटै देिखएको
इित संवत् २०७१ साल काि क २ गते रोज १ शभु म् ।
छ । खक
ु ु री हार गरी मारेको कुरामा ितवादी मौका
९
एवम् अदालतसमेतमा सािबतै रहेबाट ितवादीले
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार मतृ क िनरक दमाईलाई यानै िलने दोषी मनोभावनाले
उपा याय, ०७०-RC-००६४, कत य यान, नेपाल छाती एवम् कुमसमेतमा हार गरेको प देिखने ।
सरकार िव. कृ ण भ ने देवे नेपाली
मतृ कलाई मान पनस मको मनोभावना
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नराखी मतृ कको शरीरमा ग भीर िकिसमको चोटमा
पान उ े यले हार गरेको ह यो भने ितवादीले
मतृ कलाई जोिखमी हितयारले छातीको भागसमेतमा
हार गनपन
ु कुनै ज री नै हने िथएन । यसरी यानै िलने
इबी िलई मतृ कमािथ हार गरेको भ ने प देिखएको
र ितवादीको उमेर १६ वष नपगु ेको कारण नै ततु
मु ामा िनजलाई सजाय घटाउने कानूनी आधारको
पमा रिहरहेको मा नपु न हँदा िनज ितवादीलाई
यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम िनधा रत
सव वसिहत ज मकै द हनेमा बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको आधा
सजायमा हने भएकाले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. को १८८
नं. बमोिजम पनु ः िनजलाई सजाय घटाउनको लािग
ताव ग रएको राय मनािसब नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: क पना बत ला

हनेगरी नेपाल सरकारको ( वा य मि तरीय)
िनणयबाट िनजको पद थापना बदर गरेको िमित
२०६९।४।३२ को िनणयका साथै िवप ी वा य
सेवा िवभागको िमित २०६९।५।६ को िनणय र सो
िनणयअनस
ु ार लेिखएको िमित २०६९।५।८ को
उ िवभागको प समेत गैरकानूनी देिखएकाले उ
िनणय र प लाई कायम रािखरा न निम ने भएबाट
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रएको छ । पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट परमादेश जारी गनगरी भएको
आदेश र वा य म ालयको िमित २०६५।४।७
को िनणयबमोिजम कायम भएको पदनाम र
पद थापना कायम गनु गराउनु भनी िवप ी वा य
म ालयसमेतको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
िनवेदकम येका रघनु दन अिधकारीको
हकमा भने सव च अदालतको आदेशमा िनजलाई
पदनाम िदनु भ ने िनणयमा भएको देिखएको र
पद थापना गन काम भने सव च अदालतको
आदेशबमोिजम भएको नभई वा य म ालय आफै ले
गरेको देिखँदा सव च अदालतको आदेशिवपरीत
पद थापना बदर गन िनणय ग रएकाले सो िनणय
बदर ग रपाउँ भनी िनजले िलएको िनवेदन िजिकर भने
पद थापनाको स ब धमा सव च अदालतले आदेश
नै निदएको स दभमा आधारहीन हँदा सो हदस म
िनजको मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी हन
नस ने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु रः क पना बत ला

इित संवत् २०७१ साल भदौ ६ गते रोज ६ शभु म् ।

१०
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
उपा याय, ०६९-WO-०२५१, उ ेषण/परमादेश,
तारान द झासमेत िव. वा य तथा जनसङ् या
म ालयसमेत
रट िनवेदक रघनु दन अिधकारीको हकमा
अदालतको आदेशिवपरीत गएर पद थापना गन
िनणय बदर ग रएको भ न िमलेन । यसरी िनजलाई
पद थापना गन स ब धमा यस अदालतबाट आदेश
नै नभएको अव थामा िनजले िलएको िनवेदन दावी
नै त यमा आधा रत रहेको देिखएन । अदालतको
आदेशमा उ लेखै नभएको कुरा काया वयन भएन
भ न िम ने कुरा पिन भएन । यसैले रट िनवेदक
म येको रघनु दन अिधकारीको हकमा िनजको दावी
अनस
ु ारको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता
नदेिखने ।
अतः पनु ावेदन अदालत पाटनको
आदेशबमोिजम पदनाम िदई पद थापनासमेत ग रएको
िनवेदकम येको तारान द झाको हकमा अदालतको
आदेश काया वयन गरेको अव था देिखएकामा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट लेखी
आएअनस
ु ार भनी अदालतको आदेशको अव ा

इित संवत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शभु म् ।

११
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
उपा याय, ०६७-WO-११५७, उ ेषण/परमादेश,
ल मण महतोसमेत िव. सुनीतादेवी महतोसमेत
िमित २०६७।९।११ मा भएको ब डा
मचु ु काबाट िवप ी वादीले आफूले अंशबापत पाउने
ज गाभ दा कमै नै े फल ज गा िलई िनवेदक
ितवादीह लाई बढी नै े फल ज गा छोडेको
भ ने कुराको िजिकर िवप ीह ले िलिखत जवाफमा
िलएकोसमेत देिख छ । आफूह ले ा गनभ दा
कम ज गा पन गरी ब डा छुट्याइएको भ ने पिन
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िनवेदकह को िजिकर नरहेको र िवप ी वादीबाट
सदासयतावस कम नै ज गा िलई ब डा छु ् याउने
कायलाई िछटो स प न गन खोजेको अव थासमेत
देिखएकोलाई ब डा छु ् याउने काय बेरीतको रहेछ
भ न निम ने ।
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।९।११ मा भएको ब डा मचु ु कालाई बेरीतको
भयो भनी अंिसयारम येका उपे र दीपकले उजरु
नगरी उ ब डा मचु ु कामा िच बझ
ु ाई बसेको
अव थासमेत देिख छ । सो ब डा मचु ु काउपरमा
िवप ी वादीका सासू, ससरु ा र देवरले मा उजरु गरेको
अव था देिखएको छ । पाँच भागको एक भाग म येबाट
आधा भाग जित िवप ी वादीले अंश पाउने ठहर
फै सला भएकामा फै सलाबमोिजम िनजले पाउनेभ दा
बढी भाग अंश छु ् याई िलएको भ ने पिन िमिसलबाट
देिखँदैन । समान तरका अंिसयारम ये कसैले ब डा
छुट्याउने कायमा िच बझ
ु ाई बसेको, के हीले मा
िच नबझ
ाई
उज
र
गरे
क
ो
अव था रहेको र मािथ
ु
ु
ग रएको िववेचनाका आधारमा ब डा छु ् याउने
काय कानूनअनु पकै देिखन आएबाट य तो ब डा
मचु ु कालाई बेरीतसँग भएको भ न निम ने ।
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।९।११ मा भएको ब डा मचु ु का कानूनी
रीतपूवककै देिखएबाट य तो ब डा मचु ु कालाई
सदर गरेको सनु सरी िज ला अदालतको िमित
२०६७।११।२७ को आदेशलाई प रवतन गन नपन
भनी भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
आदेशमा कानूनी ूिट नदेिखएबाट िनवेदकह मा कुनै
हक अिधकारको हनन भएको नपाइँदा मागबमोिजमको
आदेश जारी गन परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शभु म् ।

१२
मा. या. ी क याण े र मा. या.
उपा याय, ०६९-WO-००९८,
डा.गोिव द के .सी. समेत िव.
मि प रषद्को कायालयसमेत
ानोपाजनको पिव उ

ी गोिव दकुमार
परमादेश, ा.
धानम ी तथा
े यले

थािपत

िश ण सं थाह िनयिु ज ता सामा य कारणबाट
भािवत हनहु दँ नै । य ता िनकायह बाट स पािदत हने
मख
ु काम भनेकै अ ययन अ यापन हनेहदा य ता
कायमा अवरोध आउनु रा यको लािग सहु ाउने कुरा
हदैन । नेतृ वदायी भूिमकामा रहने पदािधकारीह को
िनयिु गनकुरालाई हलक
ु ा र गौण पमा हेन निम ने ।
कानूनमा नै िनयिु को लािग समय
िनधारण ग रएको अव थामा कुनै मनािसब कारण
नभई य तो समयाविधिभ िनयिु ग रस नपु न
पदािधकारीह को िनयिु ित उदािसन रहने
िवप ीह को ि याकलापलाई सामा य पमा िलन
निम ने ।
ि भवु न
िव िव ालय
अ तगतको
िचिक साशा अ ययन सं थान एक वशािसत
एवम् वत िनकाय रहेको स दभमा सो सं थाको
पिन यस िवषयमा कुनै साथक यास हन सके को
देिखएन । य ता िवषयमा सरोकारवला स बि धत सबै
संवेदनशील हन पन ।
रट िनवेदन िदँदाको अव थामा िनवेदनमा
उि लिखत पदािधकारीह को िनयिु
कानूनले
िनधा रत गरेको समयिभ नभएको कारण देखाई
िनवेदकह रट े मा आएको भए पिन हाल
मागअनस
ु ारका पदह मा िनयिु गन काय स प न
भइसके को अव था देिखन आएकाले रट जारी गनको
ु
औिच य समा भइसके को हँदा रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: क पना बत ला
इित संवत् २०७१ साल भदौ ९ गते रोज २ शभु म् ।

१३
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
े , ०६६-CI-०६५८, न सा पास र न सासमेत
बदर ग रपाऊँ, रामाका त तेली िव. कमला ठाकुरसमेत
ततु मु ामा नगरपािलका कायकारी
अिधकृतबाट न सापासस ब धी िनणय भएको
िवषयमा िच नबु ने प ले िज ला अदालतमा उजरु
गन स ने यव था नभएबाट सु िज ला अदालतले
ततु िववाद िन पण गन स ने अव था रहेन ।
पनु रावेदन अदालत, बटु वलमा िदनपु न उजरु ी िज ला
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अदालतमा िदएको देिखँदा अ.बं. २९ (८) नं. िवपरीत
े ािधकारको अभावमा सु अदालतले िफराद खारेज
गन गरेको िनणयलाई पनु रावेदन अदालतले सदर हने
ठहर्याएको फै सला अ यथा भ न िम ने नदेिखएबाट
यस अदालतबाट िमित २०६६।९।२२ मा मु ा
दोहोर्याई हेन गरी दान भएको िन सामा िलइएको
आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
िववेिचत आधार र कारणबाट न सा पास र
न सासमेत बदर ग रपाउँ भनी िदएको ततु मु ाको
िफराद कानूनस मत नहँदा े ािधकारसमेतको
अभावमा िफराद दावी खारेज हने ठहर्याएको सु
नवलपरासी िज ला अदालतको फै सला सदर हने
ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०६५।२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल

दान गदा िलएको आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
ब डाप समेतबाट अमक
ु घरको तफ र भाग
कुन अंिसयारले के कित पाई भोग गरेको भ ने पिु हन
नसके को र िववादको घर ज गामा यी पनु रावेदककै
पनु रावेदन दावीबमोिजम अंश हक कायम हनस ने
अव था भएको नदेिखँदा सु किपलव तु िज ला
अदालतको वादी दावी पु न नस ने ठहर्याएको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
बटु वलबाट िमित २०६३।३।१९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर ह छ । पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदक िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते रोज १ शभु म् ।

१५
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
े , ०६६-CI-०६५७, घर भ काई ज गा िखचोला
मेटाई ज गा खाली गराई हक कायम गरी चलन चलाई
पाउँ, रामाका त तेली िव. कमला ठाकुर
ततु मु ामा िमित २०६०।११।०८
मा भएको न सा मचु ु कामा िववाद छै न । दाताले
नै िववादको ज गा घटीबढी पारी भोग गरेको िमित
२०६०।११।०८ को न सा मचु ु काबाट देिख छ ।
साथै सोही अव थाको िललाम सकार गरी वादीले ा
गरेको देिख छ भने वादीले सो अव थाको अधीनमा
नरही वादीको ोतवालाले नै याग गरेको िवषयमा
अिहले आएर दावी गनस ने अव था रहँदैन । संयु
दताकै अव थामा लेनदेन मु ा चलेको भए पिन दता
फारी पूवको भोगको िवषयमा दता फारी मु ाबाटै
भोगको ि थित देखाएको हो । न साउपरको दावी
नपु ने भइसके को ि थितमा २०६० सालको न सा
मचु ु काबाट अ यथा देिखएको अव थालाई पिछ
सकार गनले इ कार गनस ने ि थित पिन नरहने ।
दता फारी मु ाबाट नै न सामा ितवादीको
भोगको े फल खल
ु ेको समेत देिखएको प र े यमा
यस अदालतको संयु
इजलासबाट िमित
२०६६।०९।२२ मा “ ितवादीको िक.नं. १७ मा ०-०१८ ज गा े ताबाट देिखएकामा अदालतबाट भई
आएको न साबाट िनजले े ताभ दा बढी ज गा भोग

इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते १ रोज शभु म् ।

१४
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
े , ०६६-CI-११५६, हक कायम िखचोला,
अलखन दन कुम समेत िव. गंगाराम कुम समेत
यी वादी र ितवादी अंिसयारबीच चल धन र
घरसमेतको घर सारमा िमित २०५६।१।६ मा ब डाप
भई िमित २०५६।१।७ मा राजीनामा पास भई छु ी िभ न
भएको त य िमिसल संल न ब डाप को ितिलिपबाट
देिख छ । वादी ितवादी को कसले, के कित घर
भोग चलन गरेको एवम् के कित भाग अंिशयाह को
भागमा परेको भ ने िफरादप बाट पिन देिखन
आएन । िमित २०६२।३।१८ मा भएको न सामा समेत
पनु रावेदकह ले आफूले अंशमा पाएको धन यो हो भनी
ट पमा लेखाउन र सोको माण पेस गन सके को पिन
देिखँदैन । वादीले मा ै घर पाएको वा अमक
ु कृितको
घर पाएको भनेको नभई अंिसयारह ले घर सारमा घर
ब डा िलएकोस म भनेको देिखँदा यी पनु रावेदकह ले
िववािदत घर पाएको भ ने कुरा त यबाट पिु नभएको
र हाल घरको अि त वसमेत नदेिखएको अव थामा
यस अदालतबाट िमित २०६७।२।२६ मा िन सा
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गरेको देिखएको अव था र वादीको ज गा न साबाट
कम रहेको देिखँदादेिखँदै” भनी मु ा दोहोर्याई हेन गरी
दान भएको िन सामा िलइएको आधारसँग सहमत
हन नसिकने ।
िववेिचत आधार र कारणबाट घर भ काई
िखचोला मेटाई ज गा खाली गराई हक कायम गरी
चलन चलाइपाउँ भ ने वादी दावी पु न नस ने ठहर्याई
भएको सु नवलपरासी िज ला अदालतको िमित
२०६४।०३।१० को फै सला सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६५।०२।२६
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: स तोष अवाल

मौकाको कागज, घटना थल मचु ु कासमेतले पीिडत
उपर यी ितवादीले करणी गरी जबज ती करणीको
वारदात पिु गरेको अव थामा पीिडतले अदालतसम
बकप गन नआएकै भरमा जबज ती करणीको वारदात
नै िव थािपत भएको भनी भ न निम ने ।
इजलास अिधकृतः िव णु साद गौतम
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २९ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं २
१
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०६७-CR-०३४०, ाचार, नेपाल सरकार
िव. वीरे कुमार िसंहसमेत
ितवादीले बैङ्कबाट दावीको रकम
िनकािलसके पिछको अविधमा सोभ दा पिन बढीको
चल अचल स पि ख रद गरेको र सो स पि समेत
ितवादीले ोत पिु गनपन
ु स पि को िबगोमा िहसाब
गरी दावी िलएको अव थामा ितवादीले बैङ्कबाट
िझक लक
ु ाएको भनी छु ै स पि को िबगो कायम गरी
एउटै स पि को दोहोरो ोत खो न िम ने देिखन
नआउने ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७
अनस
ु ार लक
ु ाएिछपाएको कसरु मािणत गन भार वादी
प मा रहेकामा सो रकम कहाँ लक
ु ाएिछपाएको छ भ ने
कुरा माण पेस गन सके को देिखएन । यसअनस
ु ार
बैङ्कबाट िझिकएको रकम स पि िसजनामा योग
भएको देिखँदा सोस ब धमा र सो रकमबापतको
याजसमेतका हकमा िवशेष अदालतबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
सगोल प रवारसिहतको
ितवादीको
आजनलाई यायोिचत अनमु ानको आधारमा
वभािवक र अ वाभािवक भनी छुट्याउनु पन अव था
रहेको र आय र ययको बीचमा देिखएको अ तर कम
हँदा ितवादी गणेश अयालको आजन वाभािवक
रहेको भनी उ गणेश अयाल समेत भएको मु ाको
फै सला अि तम भई रहेकोबाट सव च अदालतबाट
सो मु ामा ितपािदत िस ा तको िवपरीत हने गरी

इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते रोज १ शभु म् ।

१६
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२१२, जबज ती
करणी, गो चे ग धब िव. नेपाल सरकार
अनस
ु धानको ममा ितवादी फरार रही
पिछ अदालतसम उपि थत भई िनजले कसरु मा
इ कारी बयान गरे पिन करणी भएको कुरा िनज पीिडत
सीताकुमारीको मौकाको वा य परी णबाट पिु
भएको छ । यी पीिडत पनु रावेदक ितवादी आफै ँ ले
ज माएक छोरी भएको र पीिडतले िबना कुनै कारण
आफूलाई ज म िदने, पालनपोषण गनसमेत दािय व
भएका बाबउु पर य तो घिृ णत, अक पनीय र पासिवक
यवहार गरेको भनी िनजउपर आरोप लगाउनस ने
क पना पिन गन नसिकने ।
पीिडत १४ बषक नाबािलका रहेक ,
िनजसमेत अ य भाइबिहनी रहेका भ नेसमेतको
पीिडतको बकप समेतबाट देिख छ । जङ् गलमा
दाउरा काट् न गएको मौका पारी आफै ँले ज माएक
अितसय किललो उमेरक आ नी छोरीलाई िनल ज
र पासिवक त रकाले करणी गरेको भ ने पीिडतको
भनाइ आफै मा कपोलकि पत होला भनी अनमु ान गन
नसिकने ।
मौकामा पीिडतले ितवादीउपर िदएको
जाहेरी, पीिडतक आमा तथा ितवादीक ीमतीको
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िनणय गनु यायोिचत हन नस ने ।
आय र ययको िहसाब गदा िविभ न
घरायसी यवहार, स पि को यि गत लेखाजोखा
रा नपु न दािय वयु यव था सु देिख नै नरहेको
ज ता कारक त वह लाई िबसर िनरपे पले
आय ययको िनधारण गनु यायोिचत मा न
सिकँ दैन । कितपय अव थामा यायोिचत अनमु ानको
आधारमा आय यय िनधारण गनपदा
ु आय र ययको
फरक रकमले मा रा सेवक ितवादीको उ च
जीवन तरलाई िनधारण गन सिकँ दैन । कितपय य ता
ोतह ह छन् जसबाट यावहा रक पमा आ दानी
त भएको ह छ तर कागज माण हँदैनन् । कागज
माणको अभावमा यो यो शीषकबाट यित यित आय
भयो भनी िन कष िनका न किठनाइ हने हँदा कितपय
आयका ोत एवम् खचको रकम याियक अनमु ानबाट
पिन एक न गनपन
ु ।
कुनै खास घटनामा आधा रत नभई स पूण
जाँच अविधस ब धमा ितवादीलाई आरोिपत गरेको
तथा कुनै यि ले गरेको आय आजन एवम् खचलाई
एकएक पैसाको िहसाबिकताब रा ने चलन नभएको
स दभमा उि लिखत १.७२ ितशतको अ तर यादै
यून भएको कुरालाई समेत म यनजर राखी हेदा
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष अदालतको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
वादीप बाट जनु आयका रकमह
ोत
नखल
क
ो
भनी
दे
ख
ाइएको
छ
सो
आयह
समे
त
ोत
े
ु
खल
ु ेको भ ने पिु हन आएको छ । यसरी मािथ
उि लिखत िविभ न ह का स दभमा खल
ु ाइएका
आधार र कारणह तथा यस का स दभमा
उि लिखत आधार र कारणह बाटसमेत पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने अव था देिखन
नआउने ।
िवप ीको आयको गणना गदा परु ै जाँच
अविध (Check Period) लाई एउटै समयाविध मानी
आयको एिकन गणना ग रएको, िवप ीले ख रद िब
गरेको घरज गाको िलखत मू यलाई आधार मानी
आय कायम ग रएको, िवप ीले बैङ्कबाट िझिकएका
रकमह लक
ु ाएको नभई पनु ः स पि िसजनामा
योग भएको देिखएको, िवशेष अदालतबाट िवप ीको

घरभाडा तथा कृिष आय आिदलाई आयमा समावेश
गरेको िमलेकै देिखएको र सोको अलावा मािथ उ लेख
ग रएबमोिजमका ितवादीका अ य आय ोतह
पिन देिखएको र वादीले ोत नखल
ु ेको भनी दावी
िलएका आयह को तल
नामा
ितवादीसँ
ग रहे भएको
ु
आयको ोत खु न नसके को रकम यादै यून देिखए
सोसमेतका आधार र कारणह बाट िवशेष अदालत,
काठमाड बाट भएको िमित २०६७।०१।२८ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अशोक कुमार े ी
क यटु र अपरेटर: स तोष अवाल
संवत् २०७१ साल पस
ु २१ गते रोज २ शभु म् ।

२
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६७-WO-०९६२, परमादेश,
अिधव ा सुिनलर जन िसंह िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
नेपाल एक
वत , अिभभा य,
सावभौमस ा स प न, धम िनरपे , समावेशी,
सङ् घीय लोकताि क गणत ा मक रा य हो भनी
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ४
मा प उ लेख ग रएको प र े यमा यस देशका
सीमा तीकृत (Marginalised) रहेका समदु ायह को
उ थानको िनिम नेपाल सरकारबाट समिु चत यास
हनपु नमा दईु मत हन स दैन । संिवधानको तावनामा
उि लिखत देशमा िव मान वग य, जातीय, े ीय,
लैङ्िगक सम याह लाई समाधान गन य ग रएको
सङ् क प, धारा १२ मा उि लिखत वत ताको
हक एवम् धारा १३ मा उि लिखत समानताको
हकस ब धी यव था र धारा २१ मा उि लिखत
सामािजक यायको हकसमेतलाई यानमा राखी
संिवधानले िनधा रत गरेको कत यको िज मेवारीपूवक
नेपाल सरकारबाट पालना गनपन
ु कुरामा समेत िववाद
हन स दैन । िवप ह तफबाट ततु भएका िलिखत
जवाफह बाट यसतफ के ही उ लेखनीय काय भएको
पाइएको छै न एवम् नेपाल सरकार तफबाट नेपालको
अिवभा यतालाई िववादरिहत बनाउन र लोकत का
लािग अिनवाय पले चािहने समावेशीकरणको समिु चत
यास गन इ छुक रहेको कुरासमेत य भएको
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पाइएको छै न । तसथ नेपालको अिवभा यता जोगाउन
एवम् यसको अख डतामािथ कुनै समेत उपि थत
हन निदन देशका स पूण जनतालाई समानताको
अिधकारको याभूित एवम् अवसर दान गन सचे
रहनु पनका साथसाथै सीमा तीकृत समदु ाय ित
सकारा मक िवभेद (Positive discrimination) गनु
पन समेतको अवसर धारा १३(३) को ितब धा मक
यव था (Proviso) अनस
ु ार आव यकता भएबमोिजम
गनपन
ु हनाले संिवधानको धारा १५४ लाई म यनजर
राखी िनवेदन मागअनस
ु ार मधेसी समदु ायको
सश करण गन र रा यबाट समानताको हकितर
उ मख
ु गराउन यास गनु र आव यकता अनस
ु ारको
आयोग एवम् कानून समेत बनाउनु भनी नेपाल
सरकारलगायतका िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : फिण पराजल
ु ी, नगे
कालाखेती
क यटु र: स तोष अवाल

भइरहेको अव थामा फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द र
ज रवानाको लगतबमोिजम नै िनजलाई प ाउ गरी
कै दमा रा न पठाएको ि थित हँदा उ थनु ामा रा ने
काय कानूनिवपरीत भएको भ न निम ने ।
ब दी य ीकरणको आदेश कानूनिवपरीत
थनु ामा राखेको देिखएमा वा कानूनको अित मण
गरी वा अिधकारको अित मण गरी थनु ामा रािखएको
देिखएमा मा जारी गन िम ने हँदा ततु मु ामा सो
अव था नदेिखई िनवेदकलाई िनजका नाउँमा रहेको
फै सला अनस
ु ारको कै द ज रवानाको लगत असल
ु उपर
गन योजनका लािग िनज बे जु रहेको अव थामा
िमित २०७१।६।२३ मा प ाउ गरी रीतपूवकको
कै दी पज
ु िदई कै दमा रा न पठाएको ि थित हँदा
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
क यटु र: स तोष अवाल

इित संवत् २०७१ साल फागनु २५ गते रोज २ शभु म् ।

४
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०७९९, उ ेषण/
परमादेश, राजकुमार िव कमा िव. डा. स तोषकुमार
ढुङ्गानासमेत
वा य सेवा जनताको बाँ न पाउने
अिधकारसँग जोिडएको आधारभूत अिधकार भएकाले
य तो सेवा अव
गन अिधकार कसैलाई पिन
हँदैन साथै नेपाल सरकारको िमित २०७१।२।५
को राजप मा कािशत सूचनामा समेत अ पताल
वा य के , औषधी िब िवतरणस ब धी सेवामा
हड् ताल िनषेध गरेको अव थामा सोिवपरीत िव.िप.
कोइराला वा य िव ान ित ानमा हड् ताल,
तालाब दी गरी जनताको वा य सेवाको सिु वधा
पाउने हकबाट बि चत गरेको कायलाई कुनै पिन
बहानाका नाममा उिचत र तकसङ् गत मा न िमलेन ।
सहज र सरल त रकाले सबैलाई गणु तरीय वा य
सेवा उपल ध गराउनु वा य सं थाको कत य हो ।
अझ यसमािथ देशको ऐन कानून ारा थािपत िव.िप.
कोइराला वा य िव ान ित ानको गणु तरीय

३
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७१-WH-००४८, ब दी य ीकरण,
राजु े िव. के ीय अनु धान युरो, महाराजग ज
काठमाड समेत
यादको तामेली यहोरा हेदा िनज घरमा फे ला
नपरेको र िनजका एकाघर प रवारका मािनसले याद
बु न इ कार गरेकाले िनजका नाउँको याद िनजको
घरदैलोमा टाँस भएको साथै उ यादमा इमाडोल
गा.िव.स. का ३ जना यि ह सा ी बसी इमाडोल
गा.िव.स. का सिचव रामनारायण दहीको रोहबरमा अ.बं.
११० नं. को ि या परु याई
् तामेल भएको देिखएकाले
सो याद रीतपूवकको होइन भ नस ने अव था
नदेिखने ।
िनवेदक ितवादीका नाउँमा जारी भएको
याद िमित २०६०।११।२८ मा िनजको घर दैलोमा
अ.बं. ११० नं. को रीतपूवक तामेल भएको र सोही
आधारमा सु तथा पनु रावेदनको रोहमा सव च
अदालतसमेतबाट फै सला भई उ मु ा अि तम

इित संवत् २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शभु म् ।
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वा य सेवा दान गरी आम जनतालाई वा य
सेवा उपल ध गराउनु कत य हन आउने ।
िववेिचत आधार, कारण तथा िवप ीह का
िलिखत जवाफह बाट समेत िव.िप. कोइराला
वा य िव ान ित ानको अ पतालको वा य
सेवा हाल सचु ा रहे भएको भ ने देिखएबाट
िनवेदकले माग गरे ज तो सेवा सचु ा गन र अव
नगन यव था सिु नि त हनपु न कुरामा जोड िदई
हाल आदेश जारी हनपु न औिच य समा भएको हँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । ततु
रट खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु रः क पना बत ला
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १८ गते रोज ५ शभु म् ।

िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकराज जोशी
क यटु र: क पना बत ला
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १८ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं. ३
१
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०७०-RC-००४६, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. आदम राइन कवारी
ितवादी कसरु मा इ कार रही बािहर िथए
भनी alibi को िजिकर िलई फौजदारी दािय वबाट
उ मिु िलन खोजेको पाइ छ । य तो अव थामा
माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) ले “....सजाय
रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा
सो कुरा माण परु याउने
भार िनजमािथ ह छ...”
्
भ ने कानूनी यव था भएबमोिजम ितवादी आदम
राइन कवारीले कुनै ठोस माण पेस गन सके को
पाइँदैन । वारदातको िमित र समयमा वारदात थलमा
िथइन बािहर िथएँ भनेरमा हँदनै , यसलाई मािणत
गन कृितको ठोस माण पेस गरेको िमिसलबाट
देिखँदनै । ितवादीले बािहर रहेको भनी ठोस माण
पेस गन नसके को, मतृ कलाई अपहरण गरी लगेको
देखेको हँ भनी िमिथला ठाकुर, जोगे म डल समेतले
गरेको बकप , सहअिभयु ह को बयानसमेतका
आधार माणबाट यी ितवादीको इ कारी बयान र
alibi को िजिकर िव ास गनलायक नदेिखने ।
सु धनषु ा िज ला अदालतबाट ितवादी
आदम राइन कवारीले अिभयोग दावीबमोिजम कसरु
गरेको ठहरेकाले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठहर्याएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०६९।१।२० को फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
क यटु र: सिबना अिधकारी

५
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-१२६८, उ ेषण/
परमादेश, कृ णबहादुर तामाङसमेत िव. महानगरीय
हरी प रसर हनुमानढोका, काठमाड समेत
िवप ी िड कोट ऐनेले सो घरमा बहालमा
ब न पाउने नपाउने भ ने कुरा रट िनवेदकले उठाएतफ
हेदा घर बहालमा बसेको मा छे लाई बहालबाट हटाउने
स ब धमा कानूनले िनि त ि या, िविध, अिधकार र
सो िवषयमा िफराद िदने अदालतसमेत कानूनबमोिजम
िनधारण भएको अव थामा िनवेदकले कानूनले िनिद
गरेकाले बाटो अवल बन गरी े ािधकार भएको
अदालतमा िफराद िदएमा सबदु माण बझ
ु ी सोही
अदालतबाट सम याको िनराकरण हने नै हँदा सो
िवषयमा यस अदालतको असाधारण अिधकार े बाट
हेरी िन पण ग ररहनपु न नदेिखने ।
िनवेदन दावीको घर एवम् ज गा िनवेदकको
भएको भ ने प भए पिन िवप ी िड कोट ऐनेलाई
सो घरमा बहालमा ब न िदने निदने भ ने िववाद
अदालतको सामा य अिधकार े अ तगतको हँदा
कानूनले िनिद गरेको ि या अवल बन गरेमा
भावकारी उपचारको यव था हने अव था िव मान
हँदाहँदै अदालतको असाधारण अिधकार े बाट सो
िवषयको िन पण हने देिखएन । अत:एव ततु रट इित संवत् २०७१ साल भदौ २७ गते रोज ६ शभु म् ।
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२
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-WO-१२३९, उ ेषण/परमादेश,
पशुपितकुमार यादव िव. पुनरावेदन अदालत,
राजिवराजसमेत
िललामस ब धी काय गदा िसरहा िज ला
अदालतले कानूनी तथा कायिविधगत ूिटह गरेको
देिखएबाट सो अदालतबाट िमित २०६४।२।२६
मा भएको जायजात तायदात, िमित २०६४।३।१४
मा भएको प चकृते मचु ु का र सोका आधारमा
िमित २०६४।५।३० मा पिहलापटक डाँक िललाम
हँदा कसैले सकार नगरेको कारणले पनु ः िमित
२०६४।६।२३ मा डाँक िललाम हँदा यी िनवेदकले
िललाम सकार गरी सोबमोिजम िमित २०६४।७।१९
मा दा.खा. प समेत िदएको देिखँदा सोसमेत बदर
गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७०।१।२० को आदेश कानूनिवप रत भएको भनी
मा न िम ने देिखएन । यसरी एउटा स म िनकायबाट
कानूनबमोिजम ग रएको कायले यी रट िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात परेको देिखन
नआउने हँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
गन निम ने भई रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन, देवी चौधरी
क यटु र: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७० साल मङ् िसर १४ गते रोज १ शभु म् ।

३
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-CR-०६६१, ००९९, वैदेिशक
रोजगार ठगी, अि बका भ ने िमलन बुढाथोक िव.
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. दयाराम कँ डेल
ितवादी दयाराज कँ डेल आफूले िवदेश
पठाउने पिन नगरेको र आफूले कुनै सं था पिन
नखोलेको के वल ितवादी िमलन बढु ाथोक र कुमार
परु ीले पासपोट तथा िभसासमेतका कागजातह
देखाई िटकट काट् न भनी िनजको ाभल एजे सीमा
आएकाले पासपोट िभसा हेरी िटकटस म कािटिदएको
भ ने कुरा वीकार गरेको र पासपोट तथा िभसा सही
स य हो वा झु ा हो भ ने कुरा ाभल एजे सीमा बसी
िटकट काट् ने यि लाई थाहा जानकारी हन नस ने

हँदा िनजले पिन जाहेरवालाह लाई ठगी गरी िवदेश
पठाएका रहेछन् भनी अनमु ान गन सिकने अव था
रहेन । अ य खि बर माणको अभाव रहेको अव थामा
हवाई िटकट कािटिदएकै आधारमा मा वैदेिशक
रोजगार ठगीमा कसरु गरेको ठहर गनु यायसङ् गत हन
नस ने ।
ितवादीम येका अि बका भ ने िमलन
बढु ाथोक ले वैदिे शक रोजगार ऐन २०६४ को दफा
१० िवप रत काय गरेको देिखन आएकाले ऐ.को
दफा ४३ बमोिजम िनजलाई ३(तीन) वष कै द र
. ३,००,०००।- (तीन लाख) ज रवानासमेत
हने ठहर्याई िनज ितवादी िमलन बढु ाथोक बाट
जाहेरवालाह ले िबगो . ६,२३,०००।– (छ लाख
तेईस हजार) र सोको ५० ितशत हजानासिहत र
दबु ई पगु ी फिकएका जाहेरवालाह ले .५०,०००।–
(पचास हजार) का दरले आतेजाते िटकट खचसमेत
भ रपाउने ठहर्याएको र ितवादी दयाराज कँ डेलले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याएको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको िमित २०६७।५।२९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सफाई पाउँ
भ ने ितवादीम येका िमलन बढु ाथोक को र दयाराज
कँ डेललाई अिभयोग माग दावीबमोिजम सजाय
हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन
क यटु र: गंगा के .सी.
इित संवत् २०७१ साल पस
ु ७ गते रोज २ शभु म् ।

४
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे गोपाल
े , ०६७-CR-०१४७, करारबमोिजम ग रपाउँ,
दीपराज पा डेसमेत िव. कमल मी कं साकार
ितवादी र वादीबीच भएको २०४९।६।९
को करारनामाको सतबमोिजम िक.नं. १३३४ को
ज गाबाट ितवादीले ब डाबापत ा गरी कायम
भएको िक.नं.१४०७,१४१२ र १४१३ ज गाम येबाट
वादीलाई १-८-०-० ज गा करारनामाबमोिजम
ितवादीले िदनपु नमा सो निदएको अव थावाट
वादीको िफराद पन आएको अव थामा ितवादीले
आ नो नाममा रहेको ज गा िदन नस ने मािथ
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उि लिखत कुनै अव था देिखएको छै न । वादीसँग
के ही ज गा िब गन गरी करारनामा गरी बैनाब ाको
कागज लेिखिदएको र वादी सो करारनामाबमोिजमको
दावी िलई अदालतमा मु ा दायर भएपिछ उि लिखत
ज गाह िमित २०५१।८।१५ मा एकाघरक
ीमतीलाई हा.व.को बकसप बाट राजीनामा गरी
िदएको देिख छ । ाकृितक, कानूनी कारणले, करार
गन प ह को काबबु ािहरको प र थितबाट करारको
सत पूरा हन नस ने भएको अव थामा Frustration
को िस ा त लागू ह छ । ततु मु ाको कृित हेदा
करारीय दािय व पूरा गनमा मािथ उि लिखत कुनै
अव थाको िव मानता नभएबाट Doctrine of
Frustration लागू हने अव था देिखएन । पनु रावेदक
ितवादीको Specific Performance को िस ा त
लागू हने नभई Frustration को िस ा त आकृ ह छ
भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ततु मु ाको करारको िवषयव तु
२०४९।६।९ को करारनामाबमोिजम िमित
२०५१।४।१० मा आ नो नाममा िक ाकाट भई
कायम भएको िक.नं. १४०७, १४१२ र १४१३ को
िक ाह बाट वादीलाई १-८-० ज गा िदन अस भव
नभएको िमिसल संल न माणबाट पिु भइरहेको
अव थामा Frustration को िस ा त आकिषत हने
अव था नदेिखने ।
करारको यथावत् प रपालना गन दािय व
ितवादीसमेतको हँदा Doctrine of specific
Performance आकिषत हने देिखन आएकाले
पनु रावेदक ितवादी र वादीबीच िमित २०४९।६।९
को करारनामाबमोिजम का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.
१८(ग) को िक.नं.१३३४ को िक ाबाट िक ाकाट
भई ितवादीका नाममा कायम हन आएको िक ा
नं.१४०७,१४१२ र १४१३ बाट वादीले १-८० ज गा राजीनामा गरी िलन पाउने देिखँदा
वादी कमल मी कं साकार र ितवादी िदपराज
पा डेबीच का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) को
िक.नं.१३३४ ज गाम येबाट िक ाकाट भई आ नो
नाममा आएपिछ िदने गरी िमित २०४९।६।९ मा
भएको करारनामाबमोिजम ितवादीका नाममा िमित
२०५१।४।१० मा िक ाकाट भई कायम भएको

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.१८ (ग) को िक.नं. १४०७,
१४१२ र १४१३ बाट उ लेिखत करारनामाबमोिजम
१-८-० ज गा पनु रावेदक ितवादीबाट राजीनामा
पा रत गरी िलन पाउने नै देिखन आएको हँदा वादी दावी
पु ने ठहरी भएको सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन ठहर्याई भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६५।४।२० गतेको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज प त
क यटु र: गंगा के .सी.
इित संवत् २०७१ साल काि क २५ गते रोज ३ शभु म् ।

यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०६७-CR-०११४, िकत जालसाजी, रमा
पा डेसमेत िव. कमल मी कं साकार
§ ०६७-CI-०१४८, िलखत बदर, रमा
पा डेसमेत िव. कमल मी कं साकार
§ ०६७-CI-०१४९, करारबमोिजम ग रपाउँ,
दीपराज पा डे िव. पु प योित कं साकार
§ ०६७-CI-०१४६, िलखत बदर, रमा
पा डेसमेत िव. पु प योित कं साकार
५
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६७-CR-१२८८, मानव बेचिबखन,
बालिववाह, जबज ती करणी, लोकबहादुर काक समेत
िव. नेपाल सरकार
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२ र २० को यव था, अ तराि य कानूनको
ावधान र अ य मल
ु क
ु ह को अ याससमेतको
आधारमा हामीकहाँसमेत अपराध पीिडतको
ितपूितको हक बाँ न पाउने हकको अिभ न अंश
(integral part) को पमा मा नपु न ह छ । यसरी
ितपूित ा गनु अपराध पीिडतको मौिलक हक
हो । यस हकलाई यावहा रक, वा तिवक र पूण पमा
काया वयन गरी पीिडतलाई याय दान गनु
अदालतको दािय व हो भने सम रा यको कत य
पिन हने ।
रा यमा बसोबास गन स पूण यि ह लाई
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संर ण र सरु ा िदनु रा यको कत य हो । रा यले
उपयु सरु ा िदन नसके का अव थामा सो
रा यमा ब ने यि ह अपराधबाट पीिडत हन
पु दछन् । यायको पहँचबाट बि चत हन पु छन् । याय
णाली ित नै अिव ास िसजना हन जा छ । कुनै यि
अपराध पीिडत हनमु ा रा यको सरु ा संय को समेत
कमजोरी र दोष रहेको मा नु पदछ । सो कारणले अपराध
पीिडतलाई ितपूित िदनु रा यको समेत दािय व
हो । उ यव थाअनस
ु ार पीिडतले त काल ितपूित
पाउनपु न ह छ । पीडकको ितपूित ितन आिथक
हैिसयत नभएको, पीडक पिहचान हन नसके को वा
पीडक फरार रहेको अव थामा नाग रकको संर कको
हैिसयतले अपराध पीिडतलाई उ ितपूित दान गन
कत य रा यको हन आउने ।
जबज ती करणी, मानव बेचिबखन र
ओसारपसार ज ता मु ा लामो समयस म चिलरहने
र अि तम िन य ल हन समय ला ने हँदा मु ा अि तम
िकनारा हँदास म प रि थितमा यापक प रवतन भई
पीिडतह ितपूित पाउन नसक पलायन भएकोसमेत
देिख छ । अपराध त अपराध नै हो, पीिडतले जसरी पिन
ितपूित पाउनै पदछ । पीिडतशा (Victimology)
अनस
ु ार अपराध गन यि को पिहचान भएको होस्
वा नहोस्, अपराधको अिभयोजन होस् वा नहोस्
अपराधबाट पीिडतले जीवन िनवाहका लािग ितपूित
पाउनपु न, सो ितपूित यथे (adequate) हनपु न
र िनजको पनु थापन (rehabilitation) त काल
हनपु न एवम् य तो ितपूित र पनु थापन रा यले नै
गनपन
ु ह छ । तसथ मिहला िहंसा, जबज ती करणी,
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारज ता मु ामा
पीिडतले भोगेको पीडा व प पाउने ित नाग रकको
अिभभावक र संर क भएका हैिसयतले रा य वयम्ले
त काल उपल ध गराउनु रा यको दािय विभ
पदछ । य तो रकम रा यले पीडकबाट असल
ु उपर गन
स ब धमा उपयु कानूनी यव था गनस ने नै ह छ ।
पीडकबाट ितपूित भराउन नसिकएको भ ने कारणले
मा पीिडतलाई ितपूित पाउने हकबाट बि चत गन
गरी णालीले थप पीिडतलाई पीडा िदन िम नेसमेत
हँदनै । तसथ यस अदालतबाट िवप ी िझकाउने
आदेशमा िलइएको आधारसँग सहमत हन नसिकने ।

उि लिखत यव था, िस ा त, त य, माण
एवम् िववेचनासमेतका आधारमा ितवादीम येका
लोकबहादरु साक ले नाबािलग पीिडतलाई िववाहको
बहाना गरी आफूसँग प रिचत ितवादी ल मीमाया
िव.क. समेतको सहयोग िलई बालिववाह, जबज ती
करणी तथा िनजलाई िब गन उ े यले ओसारपसार
गरेको भ ने अपराध पिु हन आएकाले ितवादीह
लोकबहादरु साक र ल मीमाया िव.क.लाई मानव
बेिचवखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१) देहाय (ङ) को ख ड (२) बमोिजम
१२ (बा ) वष कै द र . १,००,०००।- (एक लाख)
ज रवाना हने र पीिडतले पाउने ितपूितका हकमा
ितवादी लोकबहादरु साक र ल मीमाया िव.क.बाट
ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम जनही . ५०,०००।(पचास हजार) र मल
ु क
ु ऐन, जबज ती करणीको
महलको १० नं. बमोिजम ितवादी लोकबहादरु
साक बाट . २५,०००।- (पच्चीस हजार) थप गरी
ज मा . १,२५,०००।- (एकलाख प चीस हजार
पैयाँ) ितपूित भराई िदने ठहर भई पनु रावेदन
अदालत, इलामबाट िमित २०६७।०६।०६ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: रमेश रजाल, अजनु साद
कोइराला
क यटु र अपरेटर: प ा आचाय
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ४
१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-WO-००८१, ितषेध/
परमादेश, च का त भ राईसमेत िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
मल
ु क
ु को िवकास िनमाण गरी सवसाधारण
जनतालाई सवसल
ु भ र गणु तरीय सेवा उपल ध
गराउनु हरेक सरकारको मख
ु कत य र दािय व
हो । यो कत य र दािय वबाट रा यले पि छन िम दैन
र रा यले यी कायह गदन भनी पूवअनमु ान गन पिन
िस ा तत: निम ने ।
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कुनै खास प रयोजना कुनै खास क पनीले
स चालन गन पाउने वा नपाउने भ ने स ब धमा
टुङ्गो नलािगसके का अव थामा प रयोजनाको िनमाण
कायलाई रो ने उ े यले सावजिनक सरोकारको िवषय
भनी अदालतमा वेश गनु सावजिनक सरोकारको
मम र भावनाको िवपरीत हनजा छ । सवसाधारण
िवकासस ब धी हकबाट समेत वि चत हनु हँदैन ।
ततु रट िनवेदन पोखरा के बलकार िनमाण र
स चालकसँग स बि धत रहेको छ । पयटक य
नगरी पोखरामा िनमाण र स चालन हने यस
प रयोजना समयमै िनमाण तथा स चालन भएमा
थानीय बािस दाको रोजगारीलगायत अ य
िहतह पयटनको िवकासमा पु नस ने म तका
साथै राज वमा पिन बृि भई रा लाई नै फाइदा
हनस छ । प रयोजना कसरी कुन प ित (Model) मा
स चालन र काया वयन गन भ ने िवषय कायका रणीको
िवषय भएको हँदा यसमा याियक ह त ेप हन
स दैन । तर कायका रणीले गरेका िनणयह ले
यि समूह र साधारण जनताका हक अिधकार र
सिु वधाह मा आघात पु न गएको अव थामा भने
अदालत मूकदशक बिनरहन पिन निम ने ।
ततु िववादमा िविभ न संयु उप मह को
मनसायप र ताव परेको र ािविधक तावमा
ित पधा भई एकमा संयु उप म सफल भएका
अव थामा आिथक ताव खोिलनु र स झौता हनपु ूव
नै अनमु ानका भरमा सरकारले सवसाधारणका हकमा
ितकूल असर पाछ भ ने िनहँ गरी िविभ न चरण पार
ग रसके को ि यालाई परा त गरी पनु : प रयोजना
काया वयनको कायिविध ारि भक चरणबाट सु
गदा िवकास कायमा अ यिधक िबल ब हने देिखँदा पिन
िनवेदकह जनसाधारणको सरोकारको लािग आएका
हन् भनी सहमत हन नस ने ।
पोखरा के वलकार प रयोजना स चालन गदा
िनवेदकह को के क तो संवैधािनक तथा कानूनी
हक अिधकारमा आघात पु न गएको हो भनी खल
ु ाउन
नसके को िवप ीम येका मनकामना दशन ा.िल. ले पेस
गरेको ािविधक ताव छनौट भई आिथक तावको
मू याङ् कन हन बाँक नै रहेको रोया टी र सेवा शु क
वातावरणीय प लगायतका िविवध िवषयह मा िनणय

हन बाँक रहेका अव थामा अनमु ानका आधारमा रट
जारी गनु यायोिचत हने देिखन नआउने ।
रट नं. ६९०-WO-१४३४ को रटका
िनवेदक ल मी इ टरकि टने टल ा.िल. समेत
ित पधाबाट बािह रएप ात् ततु रट िनवेदन
दायर हन आएको िनवेदकह म ये च का त
भ राईसमेतका तीनजना िनवेदकह ले
ततु
िनवेदन गलत उ साहटका कारण दायर हन आएको
भनी िनवेदन िदएको समेतका आधार कारणबाट
ततु रट जारी हने अव था देिखँदनै । तसथ िनवेदन
मागअनु पको आदेश जारी गन निम ने भई ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभु म् ।

२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६९-WO-१४३४, ितषेध/उ ेषण/
परमादेश, काठमाड िज ला का.म.न.पा.वडा नं.१,
सुर ण भवन, भगवती बहाल, न सालमा कायालय
भएको ल मी इ टरकि टने टल ा.िल.समेत िव.
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयसमेत
तीनवटा व क क पनीह बाट ताव
माग भएकामा दईु वटा व क क पनीह बाट मा
ताव परी पिहले ािविधक ताव खोली ित पधा
भई मू याङ् कन सिमितबाट पेस भएका ािविधक
तावह को मू याङ् कन हँदा िनवेदक क पनी
असफल हनु ज ता कायबाट प रयोजना छनौट गदा
ित पधा गराइएन र ित पधा भएन भ न नसिकने ।

पूवाधारको िनमाण के कसरी र कुन Model
मा गन हो भ ने िवषय कायपािलकाको े ािधकारिभ
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पदछ । यी कायह कायपािलकाबाट िनणय ग रने
हँदा साधारणतया अदालतले ह त ेप गदन ।
कायपािलकाबाट स चालन हने यी र य तै कृितका
अ य कायह बाट यि वा जनसाधारणह लाई
संिवधान र कानून ारा दान ग रएका हक
अिधकारह मा ितकूल असर पन गएका अव थामा
रीतपूवक िववाद अदालतमा वेशको अव थामा
अदालत मक
ु दशक रिहरहन पिन नस ने ।
िनवेदकले आ नो
ताव असफल
भएको जानकारी म ालय ारा लेिखएका प तथा
गोरखाप राि य दैिनकमा कािशत सूचनाबाट समेत
ा ग रसके को, ित पधा कै आधारमा िनवेदक
प रयोजना िनमाण तथा स चालनमा असफल भएको
तथा प रयोजना स चालन भएका अव थामा रा यले
पाउने रोया टी र जनताबाट क पनीले िलने सेवा
शु कका स ब धमा सरकारले िनणय िलन बाँक नै
रहेको हँदा र सरकारले सवसाधारणलाई ितकूल
असर पन गरी स झौता गछ भनी अनमु ान गनपन
ु कुनै
त यपरक आधार नदेिखएको यस अव थामा िनवेदन
मागअनु पको रट आदेश जारी गन िमलेन ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभु म् ।

३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६५-CI-०३७९, ववासी घरज गा
दता, जगतबहादुर तामाङ भ ने जगतबहादुर गु ङ िव.
मालपोत कायालय, बेशीसहर लमजुङ
ज गाको दता गन, े ता खडा गन कानूनी
अिधकार तथा कत य भएका िवप ी मालपोत
कायालयले आ नो कायालयबाट भएको एउटै िक ा
ज गाको िफ डबक
ु मा सािवक र हालमा फरकफरक
यहोरा जनाई आ नो कानूनी कत य र दािय वमा
आफै ँ
खडा गरी पिहलेको सँगै भएको िनणयमा
उि लिखत िक.नं. १४४ को ज गा धनबहादरु को
नाममा ज गा दता गरी माण पूजा िदइसके को
वीकार गरी सोही िनणयबाट पनु रावेदकको कायम
भएको ज गा दता गन आ नै कायालयमा रहेको

पनु रावेदन संल न िमित २०४२।१।५ को िनणय
पनु रावेदकले पेस गन नसके को भ नेज ता बदुँ ा
उ लेख गरी अ वीकार गरेको मालपोत कायालय,
लमजङ
ु को िमित २०६२।९।१५ को िनणय त यमा
आधा रत र व तगु त हन नसक आ मगत पमा
भएको देिखन आई यायोिचत रहेकोसमेत मा न
निम ने ।
ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा
६(५) बमोिजम नापी गोश्वाराले कानूनबमोिजम
बु नपु न माण बझ
ु ी तोिकएको सिमितमा पेस गरी
दता गन िसफा रस/िनणय गरेको कुरालाई मालपोत
कायालयले पनु ः छानिबन गरी मालपोत ऐन, २०३४
को दफा ७(१) अनस
ु ार तोिकएको सिमितमा राखी
नापी गो ाराको िनणय प रवतन गन पाउने अिधकार
मालपोत कायालयलाई मालपोत ऐनको उ दफाले
कानूनी अिधकार िदएको देिखँदनै । मालपोत
कायालयले पिछ लो िनणय गदा कानूनको अि तयारी
देखाई िमित २०४२।१।५ मा ६ नं. नापी गो ारा
लमजङ
ु बाट भएको िनणयलाई बदर गन सके को पिन
पाइँदैन । यसबाट पिन मालपोत कायालय, लमजङ
ु ले
िमित २०६२।९।१५ मा गरेको िनणय कानूनको
अि तयारीिभ रही भए गरेको देिखन नआउने ।
कानूनले नै ज गा दता गन प समयाविधको
यव था नगरेको र सु मालपोत कायालयसमेतले
ज गा दता गन कानूनी याद हद यादका स ब धमा
नउठाई नयाँ माण िसजना गरी त यमा आधा रत
भई िनणय गरेको अव थामा अदालत वयम्ले नयाँ
तक गरी िवप ी मालपोत कायालय वयम्मा रहेको
िमित २०४२।१।५ को िनणयको ित पनु रावेदकले
िनवेदन संल न गन नसके को भ ने र कायालयमा
रहने नाग रकको िफ डबक
ु ज तो ज गाको भोगको
माणप मा उि लिखत महलह का िववरणमा २०४२
सालमा जिनएको यहोरालाई फरक पारी खाली देखाई
समान तरको िसफा रस सिमित एवम् िनणयकताले
गरेको िनणयलाई समान तरको तहबाट प रवतन
गरी दता गन निम ने भनी मालपोत कायालयले
िमित २०६२।९।१५ मा गरेको िनणय कानून र
यायको कसीमा उपयु र मनािसब रहेको नहँदा सु
मालपोत कायालय लमजङ
ु को िनणय सदर हने ठहरी
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पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६३।३।३२
मा भएको फै सला उ टी भई दावीको ज गा पनु रावेदक
जगतबहादरु गु ङका नाममा दता हने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७१ साल चैत १ गते रोज १ शभु म् ।

४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७०-WS-००३८, उ ेषण, सरोज
अिधकारीसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
कानूनको या या ग रँदा कानूनको योग
हनस ने गरी ग रनपु न ह छ । फगत या याको
अलङ् का रकताबाट कानूनले सजीवता ा गदन ।
अिपतु यसले झन् कानूनको योगलाई जिटल बनाउन
पु छ । कानूनको साथक योग र यावहा रकतामा
प रणत भएमा यसले सिजवता ा गदछ । कानून
उपयोग हनै नस ने गरी या या ग रनु िविधकताको
सोचलाई परा त गन हँदा पूवाधार संरचनाको िनमाण
तथा स चालनमा िनजी लगानीस ब धी िनयमावली,
२०६४ को िनयम ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५,
१६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३ र २४ समेत
ऐनसँग बािझएको देिखन नआउने ।
ऐनको प र छे द-२ मा विणत िविभ न
चरणका कायह सबै मि प रषदक
् ो बैठकबाट नै हन
यावहा रक र स भव पिन नभएको यस अव थामा
िविधकताले नै ऐनको प र छे द-२ को शीषक यहोरामा
नै प रयोजनाको काया वयनस ब धी यव था भनी
उ लेख भएको र ऐनकै दफा २(थ) ले प रयोजना
काया वयन गन नेपाल सरकारको स बि धत
म ालय भनी उ लेख गरेपिछ प र छे द-२ मा
उ लेख गरेको दफा ४ देिख १२ स मका प रयोजना
काय वयनस ब धी काम स बि धत म ालयले गन
भनी तोक यव था भइरहेको र सोहीअनु प िनयम
३ देिख २४ स म र ३३ का िनयमह भएको देिखँदा
उ िनयमह ऐनसँग बािझएको भ न निम ने ।
ऐनसँग िनयमह बािझएको भ ने आधारबाट
नै िनवेदकले के वलकार प रयोजना काया वयनस ब धी
कािशत मनसाय प आ ानको सूचनादेिख िमित
२०७०।३।७ को ािविधक ताव छनोट गन िनणय

र गोरखाप मा िमित २०७०।३।१२ मा कािशत
सूचनास मका कायह समेत उ ेषणको आदेशबाट
बदरको माग गरेको देिख छ । दावी िलएका िनयमह
बदर नभएको ि थितमा िनवेदकले बदर गन माग गरेको
प रयोजनासँग स बि धत सूचना छनौटका िनणयह
बदर हने अव था रहेको नदेिखने ।
प रयोजना िनमाणस ब धी कामकारवाहीह
ऐनस मत् तवरले िनमाण भएको िनयमावलीबमोिजम
भए गरेको अव थामा िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी ग ररहनु नपन हँदा रट खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ५
१
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०६९-CR-०३२५, नकबजनी चोरी, नेपाल
सरकार िव. कुमार राईसमेत
चोरीको महलको २४ नं. बमोिजम
ितवादीलाई सजाय गन य तो सामान िनजले
ख रद गरेको भ ने कुरा माणबाट थािपत हन
स नपु छ । जाहेरीमा ितवादले ख रद गरेको भनी प
भ न नसके को, ितवादीले मौकामा अिधकारीसम र
अदालतमा समेत आफूले चोरी गरेको इ कार रही बयान
गरेको अव थामा िनजले ितवादीबाट ख रद गरेको हँ
भनेको र मूितको काम गन यि ले ममत गनका लािग
िलएको िव ास यो य नहने तकका अधारमा ठोस
सबदु माणको अभावमा चोरीको भ ने जानीजानी
ख रद गरेको भनी अनमु ान गरी सजाय गनु फौजदारी
यायको िस ा तसमेतको िवपरीत हन जाने हँदा र
चोरीको वारदात भएको अव थामा यी ितवादीको
संल नता कही ँ कतैबाट पिु हन नसके काले सु ले यी
ितवादीलाई सफाइ िदनेगरी गरेको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई बेमनािसब
भ न निम ने ।
ितवादीह उपर ४,१३,८००।– बराबरको
धनमाल चोरी भएको यहोरा खल
ु ाई िकटानी जाहेरी
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िदएकामा प ाउ परेका यी ितवादीह बाट .
३०,२००।– िबगो बराबरको मोबाइल मा बरामद
भएको देिख छ । वादी प ले ितवादीह बाट बरामद
भएको िबगो . ३०,२००।– भ दा बढी धनमाल चोरी
भएको देिखने जाहेरी दरखा त बाहेक अ य माण पेस
गन सके को देिखँदैन । ितवादीले कसरु वीकार गरी
जाहेरीमा उ लेिखत स पूण िबगोको धनमाल चोरी
गरेकामा इ कार रहेकामा त य एवम् माणह को
अभावमा बरामद िबगो बाहेकको माग दावीमा जाहेरी
मा ले ितवादीबाट बरामद हन नसके को िबगो कायम
गन नसिकने ।
सु ले चोरीको िबगो .३०,२००।–
कायम गरी ितवादी िशवराम लाबाजु बाहेक अ य
ितवादीलाई जनही कै द १ मिहना १५ िदन र
जनही .४५,३००।– ज रवाना र ितवादी िशवराम
लाबाजल
ु े अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई
गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६८।८।१३ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी

ितवादीह कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको देिखए तापिन वारदात थलमा उपि थत
भएको कुरा ितवादी सरु े के वट र रामपत यादवको
बयानबाट पिु भएको साथै बारदातमा यी ितवादीह
Principal offender नभई secondary offender
को पमा रहेका र बाटोमा कोही यि आउँछ िक भनी
कुन मु य ितवादीह ले बाटोमा पठाएकोस म देिखँदा
यी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१७(२) अनस
ु ार पाँच वष मा कै द सजाय गरेको
फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदनको फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने ।
अिभयोगमा दावी िलएको नगद तथा
मोबाइललगायत कुनै पिन िचजव तु फे ला परेको भ ने
नदेिखएको र अ य प र थितज य माणबाट समेत
डाँकाको वारदात पिु हने त य खु न नसके बाट
वादी दावीबमोिजम ितवादीह ले डाँका गरेको भनी
डाँकाको कसरु कायम गन सिकने आधार नदेिखँदा
सु प देही िज ला अदालतबाट सरु े के वट र
रामपत यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१३(४) बमोिजम ज म कै द र अ य ितवादीह
िव णु यादव, मोहन म लाह, िकशोरी लोहार,
िशवधर चौहानलाई उ ऐनको १७ (२) अनस
ु ार
कै द वष ५ र सबै ितवादीह ले डाँका गरेको भ ने
अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी भएको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०६८।२।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी

इित संवत् २०७१ साल पस
ु ३ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०६८-CR-०५६८, ०६०४, ०९१९, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. िव णु यादवसमेत, सुरे
के वट िव. नेपाल सरकार, रामपत यादव िव. नेपाल
सरकार
फौजदारी मु ामा च मिदद गवाहले वारदातका
बारेमा मौकामा र अदालतमा बकप गरी समथन गरेको
एवम् य तो भनाइलाई वारदातको कृित र घटना म
र अ य माणबाट समिथत भइरहेको यस अव थामा
च मिदद यि ह को भनाइ कसरु िनि त गन य
र िनणायक माण भएको र ितवादीह को इ कारी
अ य माणबाट समथन हन नसके को साथै मु य
ितवादीह ले आपसमा पोलसमेत गरेका अव थामा
पनु रावेदक ितवादीह ले सजायबाट छुट पाउन
स ने अव था नहँदा ितवादी सरु े के वट र रामपत
यादवको पनु रावेदन िजिकरिसत सहमत हन नसिकने ।

इित संवत् २०७१ साल पस
ु २ गते रोज ४ शभु म् ।

३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०६८-CI-१०२२, मोही लगत
क ा, सोनाई म डल िव. िकशोरकुमार म डल
सािवकमा वादी गोसाई म डलको नाममा
तयार भएको ज गाधनी माण पूजामा मोही बैसु म डल
उ लेख भएको र िनजको छोरा ितवादी सोनाई
म डलको नाम िफ डबक
ु को मोही महलमा उ लेख
भएको देिख छ । यथ वादीको नाममा हक कायम हनु
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अगावै ज गाधनी माण पूजा लगायतको मोठ े तामा
यी ितवादीको नाम मोहीको महलमा उ लेख भएको
अव थामा हाल आएर १ नं. लगत, २ नं. अनस
ु ू ची
नभएको भ ने आधारमा मोहीको लगत क ा भएको
देिख छ भने वादी प बाट यस अदालतमा पेस भएको
२ नं. अ थायी िन सा, ४ नं. बमोिजमको जोताहा
िन सासमेतका अनस
ु ूचीबमोिजमका माण कागजह
पेस हन आएका माणह लाई अ यथा गन पिन
निम ने ।
ितवादीका बाबु बैसु म डलले पिन दावीको
ज गाका स ब धमा १ नं. फाराम भरी २ नं. अनस
ु ू ची
कािशत गराई अनस
ु ूची ४ नं. बमोिजमको जोताहाको
अ थायी िन सा ा ग ररहेको अव थामा उ
ज गाका जोताहाको अ थायी िन सा ा गन यि का
छोरा यी ितवादी सरोकारवाला देिखएकामा वादीबाट
पेस भएका माणह का स ब धमा यी ितवादीले
आ नो कुरा भ न र वादीबाट पेस भएका माणह
तफ अ.बं.७८ नं. बमोिजम बयान गराउने काम गरी
िनणय गनपनमा
सो गरेको देिखन नआउने ।
ु
एक पटक मोही भइसके पिछ कानूनबमोिजम
िन काशन नभएस म मोहीको मोिहयानी हक सरु ि त
नै रहने कुरा हो । यी ितवादीका बाबु बैसु म डलले
दावीको सािवक िक. नं. ११९ को ज गाको १ न बर
अनस
ु ूची भरी २ न बर अनस
ु ूची कािशत भई ४ नं.
बमोिजमको जोताहाको अ थायी िन सासमेत ा
गरेको र सव नापीको समयमा मोही महलमा बैसु म डल
उ लेख भएकामा बाबु बैसको
ु मृ यपु िछ िनजका छोरा
यी ितवादीले कानूनबमोिजम मोही नामसारी गराई
िलन पाउनेमा यसतफ समेतको माण बझ
ु ी फै सला
गनपनमा
सोतफसमेत माण बझ
ु
ु ेको नदेिखएको
अव थामा पनु रावेदन अदालतको फै सलामा मल
ु क
ु
ऐन अ.बं. ७८ नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा
५४ समेतको य कानूनी ूिट भएकाले पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजको २०६६।२।११ को फै सला
बदर हने ।
िववािदत ज गाको वादी ितवादीबाट
पेस भएका माणह बझ
ु ी वादीबाट पेस भएका
माणसमेत ितवादीलाई देखाई सनु ाई यसतफको
बयान गराउनपु न भए गराई अ य जो जे माण बु नपु छ

बझ
ु ी कानूनबमोिजम पनु : फै सला गनु भनी ता रखमा
रहेका प ह लाई ता रख तोक
ततु मु ाको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल पस
ु ४ गते रोज ६ शभु म् ।

§ यसै कृितको ०६८-CI-१०२३, मोही लगत
क ा, सोनाई म डल िव. रामनाथ म डल
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
४
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-CR-०३६९, लागऔ
ु षध खैरो
हेरोइन, दीपे कुमार िसंह िव. नेपाल सरकार
लागऔ
ु षध ज तो ग भीर कृितको फौजदारी
अपराधमा लागऔ
ु षध ठहर गन वा सफाइ िदने भ ने
िवषयमा अदालतले माणको िव ेषण गदा अ य त
स तिु लत त रकाले गनपन
ै ना ितवादीको
ु । धेरज
संल नता र योजनाब ढङ् गले लागऔ
ु षधको
कारोबार गरेको देिखन आएको र आ नो साथबाट
बरामद भएको लागऔ
ु षध अ यथा हो भ ने कुराको
माणसमेत लागऔ
ु षध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १२ ले यी ितवादीले नै परु याउन
पु न
्
देिख छ । आफूसँग बरामद भएको सामान लागऔ
ु षध
हेरोइन होइन भनी िजिकरस म िलन सके को नदेिखँदा
यी ितवादी दीपे कुमार िसंहले आरोिपत कसरु
गरेको पिु हन आउने ।
ितवादी दीपे कुमार िसंहलाई लागऔ
ु षध
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ)
(च) बमोिजमको कसरु मा ऐजन ऐनको दफा १४(१)
६(२) बमोिजम १० वष कै द र .१,००,०००।–
ज रवाना हने ठहर गरेको सु फै सलालाई सदर गन
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद व याल
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १७ गते रोज ४ शभु म् ।
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५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६८-CR-०३८६, जालसाज,
राम व प मोची िव. रामकुमारी मोचीसमेत
िज ला शासन कायालय, िसराहाबाट जारी
भएको ना. .नं. १५१००७/२२ को नाग रकताको
माणप मा रामकुमारी मोचीको पितको नाम थर
राम साद मोची भ ने उ लेख गरेको पाइ छ ।
िमिसल संल न हान गोछारी गा.िव.स. वडा नं. ७
को रामकुमारी मोची चमारको मतदाता नामावली
हेदा मतदाताको पितको नामको महलमा राम साद
मोची चमार भ ने उ लेख गरेको देिख छ । िनवाचन
आयोगबाट तयार भएको मतदाता नामावलीबाट समेत
यथ ितवादी रामकुमारी मोची यी पनु रावेदक वादी
राम व प मोचीको भाइ राम साद मोचीको प नी हन्
भ ने त य समिथत भएको देिखँदा राम साद मोचीको
प नी भ ने यहोरा उ लेख गरी रामकुमारी मोचीले
नाग रकता ा गन काय र सो नाग रकता ा गन
योजनको लािग ग रएको सजिमन तथा िसफा रसलाई
जालसाजीको सं ा िदन िम ने नदेिखने ।
वादी रामकुमारी मोचीसमेत ितवादी
राम व प मोची भई िसराहा िज ला अदालतमा चलेको
२०५७ सालको सा.दे.नं. २१५७/६७७ को अंश दता
मु ामा ततु मु ाका ितवादी रामकुमारी मोचीलाई
यी पनु रावेदक वादीले आ नो भाइ राम साद मोचीको
ीमती वीकार गरी अंश िदन म जरु भएको यहोरा
ितउ र प मा उ लेख गरेको र उ अंश मु ा िमित
२०५७।८।८ मा फै सला भई अंशको स पि दािखल
खारेजसमेत भइसके प ात् ितवादी रामकुमारी मोची
मेरो भाइको प नी होइन जालसाजी गरी नाग रकता
िलएको हो भनी यी पनु रावेदक वादी राम व प मोचीले
दावी िलएको देिखँदा वादी दावी पु न नस ने र वादीलाई
द ड सजायको १८ नं. बमोिजम .१००।– ज रवाना
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०६७।१२।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ ।
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
क यटु र: स जय िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर ७ गते रोज १ शभु म् ।

६
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६९-CR-०५८७, यान मान उ ोग,
नेपाल सरकार िव. दयराम यादवसमेत
ततु मु ाको वारदात रातको समयमा
भएको भ ने देिख छ । सो वारदातमा पीिडत योगे
साद चौधरीलाई कुटिपटस म गरेको र सो कुटिपटबाट
नाडी तथा प जामा चोट लागेको भ ने देिखए पिन
सो कुटिपट यान मान मनसायले ग रएको हो भ ने
अिभयोग दावी िमिसल संल न सबदु माणबाट पिु
हन सके को नदेिखँदा अिभयोग माग दावीबमोिजम
यान मान उ ोगमा सजाय हनपु न भ ने वादी प को
पनु रावेदन िजिकर पु नस ने नदेिखने ।
ततु मु ाको वारदात मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १५ नं. अ तगतको नभई
कुटिपटको कृितको देिखएकाले सु
प देही
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीह ले
अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउने तथा सरोकारवाला
पीिडत योगे साद चौधरीलाई िझकाई िनजले सकार
गरेमा वादी प कायम गरी कुटिपट मु ामा कारवाही
गन िमिसल प देही िज ला अदालतमा पठाइिदने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०६८।१२।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
क यटु र: स जय िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर ७ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६९-CI-०८०१, नामसारी,
िवनोदकुमार े िव. सर वती माया गणेजु
तु सीमाया मैसजक
ु ो मृ यपु ात् िनजको
ज गाह मा ३ जनाले आआ नो हक देखाई िनवेदन
गरेको ततु मु ामा समेत तेरोमेरोको िववाद खडा
भएको देिखएको हँदा हक कायम गराई याउन िज ला
अदालतमा जानु भनी सनु ाइिदने गरी पनु रावेदन
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अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६८।१०।१२ को गु ङ िव. जसबहादुर गु ङसमेत
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदन
िक.नं. २८८७, २८८८, १३ र १५ का
िजिकर पु न नस ने ।
ज गाह वादी ितवादीह एकासगोलमा रही बसी
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अ यथा
क यटु रः रानु पौडेल
मािणत नभएस म एकाघरसँगका अंिशसयारह
इित संवत् २०७१ साल चैत ५ गते रोज ५ शभु म् ।
म ये जनु सक
ु ै अंिसयारका नाममा रहेको स पि
२
सगोलको स पि हो भनी अदालतले अनमु ान गनछ
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी भ ने घर प रवारको रेखदेख र संर ण बाबआ
ु माले नै
ओम काश िम , ०६९-CI-०७९९, ज गा दता ग रआएको अव था सगोलको छोराका नाममा ख रद
नामसारी िनणय बदर, चमेली शा य िव. कृ ण शा य भएको अचल स पि मा बाबआ
ु माको अंशहक रहँदनै
िववािदत ज गाह मा दईु जनाले आआ नो भ न निम ने र िववादरिहत ठोस माणको अभावमा
हक देखाई िनवेदन गरेको ततु मु ामा तेरोमेरोको सो ज गाको ख रदको ोत आ ना पितले भारतीय
िववाद देिखएको कारण हक कायम गराई याउने सेनामा कायरत रही आजन गरेको रकम िथयो भ ने
िज ला अदालतमा जानु भनी सनु ाइिदने पनु रावेदन वादी दावी र पनु रावेदन िजिकरको आधारमा मा
अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६९।१।१० को उ ज गा वादीका पितको िनजी आजनको हो भनी
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अदालतले अनमु ान गन िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
माण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोिजम
क यटु रः रानु पौडेल
देवानी मु ामा आ नो दावी मािणत गन भार वादीको
ह छ । अ यथा मािणत नभएस म एकासगोलमा
इित संवत् २०७१ साल चैत ५ गते रोज ५ शभु म् ।
३
रहेकै अव थामा ख रद गरेको स पि सगोलका
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी अंिसयारम ये जसका नाममा रहेको भए पिन यसमा
ओम काश िम , ०७०-CR-१०१४, कुटिपट, उसका अ य समान अंिसयारको अंशहक िनिहत
गु दीन कुम िव. परमे र कुम
रहँदनै भ न कानूनत: िम दैन । बाबु आमाको आजनको
वादीका सा ीले बकप गदा वादीको कथन स पि मा िनजका स तानले पैतक
ृ स पि को पमा
समथन गरी ितवादीह ले वादीलाई कुटिपट गरेका अंशहक सहजै ा गन तर सगोलमा रहँदाको अव थामा
हन् भनी लेखाइिदएको समेतका त य माणबाट अंिसयार छोराले नोकरी गरी कमाई याएको रकम
पनु रावेदक ितवादीसमेत भई वादीलाई कुटिपट गरेको समेतबाट ख रद भएको भिनएको स पि मा सगोलका
थािपत भइरहेको देिख छ । यस ि थितमा ितवादीले बाबआ
ु मालाई अंश हकबाट बि चत ग रंदै जाने हो
आफू अ य रहेको िजिकर िलए तापिन सोलाई भने हरेक बृ बृ ा बाबु आमाले स पि िबहीन भई
त यपूण पमा थािपत गन नसके को अव था हँदा यी अ ततः दःु ख पाउने अव था िसजना हने हँदा य तो
पनु रावेदकसमेतले कुटिपट गरेको ठहर्याई ज रवाना र भनाइलाई कानूनले किह यै आ मसात गदन । ज गा
कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित ख रद गरी िलँदाको अव थामा ज गा ख रद गन यि
२०६८।३।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर अ य अंिसयारसँग कानूनतः अंश िभ न भई वा मानो
हने ।
छु ई बसेको अव था रहेको भएमा िनजको शेषपिछ
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
प नीका नाममा दा.खा. नामसारी भई आएको ज गामा
इित संवत् २०७१ साल चैत ५ गते रोज ५ शभु म् ।
लो नेका पु ताका अ य अंिसयारको अंश हक नरहने
४
र िनज पितको अपतु ाली प नीले पाउने भ नस म
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
िम ने ।
गोपाल े , २०७०-CI-००५१, अंश, मायाकुमारी
व. पितका सगोलका अंिसयार बाबु आमाको
29

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, जेठ - २
ई छा र म जरु ीिबना नै आ ना नाममा दा.खा. नामसारी
भई आएको उ ज गा पितको िनजी आजनको भई
िनजको शेषपिछ अपतु ालीबाट आफूलाई ा भएकाले
अ य अंिसयारबीच ब डा नला ने भ ने वादीको
पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत देिखन नआउने ।
एकासगोलमा रहँदाकै अव थामा यी
पनु रावेदक वादीका आ ना पितका नाममा
राजीनामाबाट खरीद भई आएका िक ा नं. २८८७,
२८८८, १३ र १५ समेतका ज गाह सगोलकै
अव थामा पितको मृ यपु ात् प नीका हैिसयतले
िनजका नाममा दा.खा. नामसारी भइसके को र
सो स पित पितको िनजी आजनको हँदा अ य
अंिसयारबीच ब डा ला न नपन भ ने कोरा दावी र
पनु रावेदन िजिकरका आधारमा सो स पि मा वादीका
पितका सगोलका अंिसयार ितवादीह को अंशहक
नरहने र सो ज गामा यी पनु रावेदक वादीको मा
अंशहक रहने भनी अथ गन चिलत कानून र माण
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) समेत िवपरीत हने हँदा
तायदाती फाँटवारीमा उ लेिखत िक ा ज गाम ये
िक.नं. ६०५ को ज गा वादीका पितले बकसप बाट
ा गरेकाले िनजी आजनको भई ब डा नला ने र सो
बाहेक अ य स पूण स पि बाट ३ भागको १ भाग
वादीले ितवादीह बाट अंश पाउने ठहर गरेको सु
का क िज ला अदालतको िमित २०६७।९।२८ को
फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
पोखराको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः द डपािण लािमछाने
क यटु रः रानु पौडेल
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर ५ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
चोले शमशेर, २०६५-CR-०३१६, ाचार,
नेपाल सरकार िव. िवनयकुमार गामीसमेत
मु ाको िवषयव तु आयोजनाको िसि चत े
होइन । िवषयव तु भनेको कुलो तथा नहरको ममत
र स भार हो । यसका लािग कुलो तथा नहर कुनकुन

ठाउँमा के क तो अव थामा छन् सो कुरा प
हनपु छ । कुन ठाउँको कित रोपनी, िक.मी. आिद
के ही प नभएको आयोजनाको िसि चत े भ ने
सगोलको भाषा समाती सरकारी कमचारी रहेका
ितवादीह लाई ाचारको कसरु मा दोषी ठहर गनु
उिचत नहने ।
योजनाको काम भए नभएको भ ने कुराको
जाँचबझ
ु गन िज मेवारी पाएका यि ले स बि धत
ठाउँमा गई आफले जाँचबझ
ु गरी ितवेदन िदएको
नभई जाँचबझ
ु नै नगरी सनु े सनु ाएको भरमा ितवेदन
िदएको देिख छ । उ मचु ु काको रोहवरमा थानीय
गा.िव.स.का ितिनिध वा ितवादी कुलबहादरु
भ डारीबाहेकका अ
ितवादी रहे बसेको
देिखँदनै । जाँचकताले य अवलोकन नगरेको र
सनु े सनु ाएको आधारमा िदएको ितवेदन शंका पद
नै हने हँदा यसलाई िनिववाद माणको सं ा िदन र
यसका आधारमा ितवादी सरकारी कमचारीह लाई
कसरु दार ठहर्याउनु संयु रा संघ ारा अनमु ोिदत
र नेपाल सरकारले ह ता र गरेको क भे सनसमेतको
िवपरीत हने ।
आरोपप मा माणको पमा पेस भएको
िभिडओ यासेट यस अदालतले खोली हेन खो दा
यावत य य न भएको ि थित छ । यसमा पिन
सो यासेट योजना थलमा पगु ी तयार भएको हो भनी
भ नका लािग पिन सो तयार गनु भनी अनस
ु धान
अिधकारी वा संयोजकबाट कुनै आदेश भएको
देिखँदनै । २०६२।५।२ मा थानीय यि ह ले
गरेको मचु ु कामा सो िभिडयो यासेट स बि धत
योजना े मा तयार भएको भनी कुनै कुरा उ लेख
भएको पाइँदैन । न त स ब धमा थानीय यि ह को
छु ै मचु ु का खडा भएको देिख छ । य तो िभिडओ
यासेटलाई सरकारी कमचारी रहेका ितवादीह ले
चनु ौती िदएको स दभमा यी ितवादीह िव को
अकाट् य माणको पमा मा ै होइन सा दिभक माण
relevant evidence को पमा समेत हण गन
िम ने नदेिखने ।
नेपाल सरकारले ितवादीह ले गरेको
मौकाको बयानलाई पनु रावेदनप को आधार बनाउन
सके को छै न । वादीले नै कुनै िलखतलाई पनु रावेदन
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प को आधार बनाउन स ै न भने यस अदालतले
यसमा वेश ग ररहनु आव यक नहने ।
कायालयका पदािधकारीले जब मन ला यो
जसरी मन ला यो काम गन होइन । कायालयमा हने
कामकारवाही एउटा प ित र चलनमा आधा रत
ह छ । येक कामको कायालयमा अिभलेख
रह छ । तर ितवादी िवनयकुमार के कुन िमितमा
साइटमा गए त स ब धमा कायालयमा कुनै उजरु ी परेर
यसको जाँचबझ
ु को लािग गएका हन् वा िनरी णको
ममा गएका हन् यसस ब धमा उ कायालयमा कुनै
िट पणी उठेको, सदर भएको र मण आदेश खडा भएको
सो बमोिजम दैिनक र अ भ ाको भु ानी भएको
तथा िनरी णपिछ ितवेदन िदनैपन दािय वबमोिजम
ितवेदन िदइएको समेतका िलखतह वादीले ततु
गन सके को देिखँदैन । यसबाट ितवादी िवनयकुमारको
उि लिखत बयानलाई वे छाको बयान मा न
निम ने ।
यी ितवादीह रकम लेनदेन गन वा
सोको तयारी वा उ ोगमा संल न रहेको कुरा
अथवा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८
गैरकानूनी लाभ वा हािन परु याउने
बदिनयतले
सो
्
्
दफामा उ लेख भएका कामह गरेको कुरा मािणत
हन सके को देिखँदनै । यसमािथ यसबेलाको
माओवादी
को िवशेष प रि थित तथा मु ामा
यी ितवादीह ले लामो कालस म यहोनु परेको
हैरानीसमेतका सम अव थाको मू याङ् कनबाट
ितवादी सरकारी कमचारीह लाई सफाइ िदएको
िवशेष अदालत काठमाड को फै सलालाई अ यथा
भ न िमलेन । यी ितवादीह को हकमा िवशेष
अदालत काठमाड को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । ितवादीह लाई अिभयोग दावीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
िफ ड यानले ममत स भारको नापजाँचको
िटपोट याएपिछ िनजसँग र उपभो ा सिमितका
अ य ले भु ानीका लािग िनवेदन िदएपिछ िनजसँग
पिन सोधपछ
ु गरी भु ानी िदने िनणयमा पिु गयो
भ ने यहोरा उ लेख गरेका हकमा य तो आधारमा
कायालय मख
ु र िज मेवार कमचारीले िज मेवारीबाट

पि छन निम ने ।
ितवादी साननु ारायणले कायालय मख
ु ले
गलत िकिसमले भु ानीको आदेश िदँदैमा भु ानी
गन िनज बा य नभई यसमा सोधपछ
ु गन र मािथ लो
िनकायमा जाहेर गनका लािग िनजलाई बाधा नरहेकामा
सो के ही नगरी िफ ड िनरी ण नभई भु ानी गन नहने
कुराको िनजलाई जानकारी हँदाहँदै भु ानी गरेको र
िफ ड यान कुलबहादरु भ डारीले पिन यस स ब धी
यथाथ िववरण कायालय मख
ु र इ चाज िब दे र
साहसम जाहेर नगरी आ नो िज मेवारी पूरा नगरी
लापरवाही गरेकाले िनजह ले पदीय कामकारवाहीमा
लापरवाही गरी तोिकएको िज मेवारीलाई
इमा दारीपूवक पूरा गरेको नदेिखने ।
इजलास अिधकृ त: जवाहर साद िसंह
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।

२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CI-०१४६, बहाल
भराई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ, इ नारायण
मान धर िव. कृ णभ मान धर
सव च अदालत अिभलेख अदालत
भएकाले यसको फै सलामा उ लेख भएको कुराको
िव मा कुनै िन कष िनका न स ने अव था
हँदैन । न त यो फै सलाका िव मा त लो अदालतको
फै सलाह लाई माणमा िलन िम ने ह छ । उ
फै सलाले ितवादीले आधार िलएको २०४३।७।२७
को सजिमनको पिन िनराकरण गरी िक.नं २०९ को
े फल २-९-०-० ज गामा वादीले घर बनाएको भ ने
ठहर गरी सो आधारमा समेत िवप ी वादीको मोिहयानी
हक कायम गरेर िववािदत घर वादीले बनाएको कुराको
कानूनी पमा टुङ्गो लगाएको अव थामा यस िव
अ य त यगत माण ला नस ने अव था नहने ।
न सा मचु ु काका बहमतले ितवादीले
२०३२ सालदेिख बसोबास ग रआएको वा भूिमसधु ार
कायालयबाट भएको २०४३।७।२७ को सजिमन वा
ितवादीको नाममा २०३४।४।७ मा िव तु जडान
भएको २१५-०८-६१ नं. को ाहक काड, खानेपानी
सं थानले ास १७३९४ ए रया नं १६/२२/२७
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उ लेख गरी धारा जडान गरेको काय र का.म.पा.,
माछापोखरी माग भनी ितवादीका नाममा घर नं.
१-५३२ कायम गरेको त य समेतका आधारमा हक
कायम गन िम ने हँदैन । धारा ब ी जडान गन काय वा
का.म.पा. ले दान गरेको घरको नं. ले वािम व दान
गन हैिसयत नरा ने ।
िववािदत घर यथ वादीले बनाएको
ठहर्याई काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६५।९।१ को फै सलालाई के ही उ टी गरी
िववािदत िक.नं. २०९ को े फल ३-६-१-० म ये
२-९-०-० ज गाम ये िक.नं. १८९ समेतको ज गामा
रहेको घरबाट यी ितवादीलाई उठाई वादीले
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्याएको र भाडा रकम
िदलाइपाउँ भ ने वादीदावी पु न नस ने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा

परु न िसंह साउदको भनाइ, बिु झएका माणसमेतले
पिु गरेको देिखँदा ितवादी टेक िसंह साउदले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम
कसरु गरेकामा िववाद नहँदा ितवादी टेकिसंह
साउदले अिभयोग दावीबमोिजमको कसरु गरेको
ठहर्याई िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गरेको बैतडी िज ला अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
२०७०।१२।२० फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः शा.अ.अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७१ साल चैत २० गते रोज ६ शभु म् ।

एकल इजलास
१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO०६४९, उ ेषण/परमादेश, अिनलकुमार ितिमि सना
िव. भूिमसुधार तथा यव था म ालयसमेत
िनवेदकले रट िनवेदन दायर गरेको
कानूनस मत नभएको र वयम् रट िनवेदकले
िनवेदनप को करण नं. ७ मा उ लेख गनभएको
ु
नेकाप २०५५ अङ् क ८ को पृ ४३६ मा कािशत
िन.नं. ६५७९ को फै सला गौचर ज गाको दता बदर
भ ने मु ामा िज ला अदालत, म यमा चल े ीय
अदालत, सव च अदालत संयु इजलास र पूण
इजलासबाट साधारण अिधकार े अ तगत भएको
यस अनस
ु ारसमेत मालपोत कायालयको ूिट
िनराकरणका लािग िनवेदकलाई कानूनले भावकारी
वैकि पक उपचार दान गरेकाले िवप ीह सँग
िलिखतजवाफ माग ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा

इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं. ८

मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, २०७१-RC-००९९, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. टेक िसंह साउद
मतृ क
रोिहत
साउदको
मृ य ु
Cardiorepiratory arrest may be due to
multiple physical assault को कारणले भएको
भ ने शव परी ण ितवेदन र ितवादीले अदालतमा
बयान गदा रोिहत साउदको मृ यु मैले मारी भएको हो,
िमित २०६७।१२।२६ गते मेरी ीमतीले छोरालाई
छोडी माइतीघरमा जाने हँदा मारेको हँ । रोिहत साउद
मेरो छोरा हो । िमित २०६७।११।२१ गते नीजलाई
मैले िजउँदै खाडलमा गाडेकामा गाउँलेह ले बचाएका
िथए । २५ गते ीमती आफ माइत गएक ले ऐ. २६
गते छोरालाई ीमतीको रसले मारेको हो । जाहेरी
समेतका अ य कागज ठीक छ भ ने समेत यहोराको इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादी टेक िसंह साउदको अिधकार ा अिधकारी
२
र अदालतमा समेत सािबित बयान गरेको देिखयो । मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WOिनजको बयानलाई जाहेरी दरखा त, मतृ कको आमा ०६५७, परमादेश, तुलबहादुर सुनार िव. मालपोत
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कायालय, का क पोखरा
िनवेदन यहोराबाटै िववािदत ज गा यि
िवशेषको हकको नभई नेपाल सरकारको हकको ज गा
देिख छ । िनवेदकले िनवेदन िदएको लामो समय
यतीत भएको भ न निम ने ।
रट आदेश भनेको कानून द हक र
मौिलक हकको अवरोध िनराकरण गनको लािग जारी
हने आदेश हो । मौिलक हक भनेको पिन िविधस मत
हनपु छ । सरकारी हकको ज गा यि िवशेषको
नाउँमा दता गन कुरामा सरकारले कानूनबमोिजम गन
पाउनपु न ह छ । यस अदालतले िववािदत ज गाह
िनवेदकको नाउँमा दता नै गनु भनेर रट े बाट भ न
िम दैन । दतास ब धी िनवेदकको िनवेदन स बि धत
कायालयमा िवचाराधीन नै रहेको तथा लामो समय पिन
यतीत नभएको अव था हँदा िवप ीह ले के ही गरे
िबराएको भ न िमलेन । थम ि मा नै िवप ीह बाट
िलिखतजवाफ माग गनपन
ु अव था नरहेकाले ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा

िव. राि य मिहला आयोग भ काली लाजा
काठमाड समेत
अदालतमा िवचाराधीन रहेको िवषयमा
अदालती काम कारवाहीको ि याले अि तम प
िलन नपाउँदै यसमा यस अदालतले रटबाट ह त ेप
गनु रट े ािधकारको िस ा तसँग मेल खाने
देिखँदनै । ाङ् याय आकिषत हने िक नहने भ नका
लािग पिन यस अदालतले स बि धत ऐन र भएको काम
कारवाहीको गहन अ ययन गनपन
ु ह छ । तर साधारण
मु ा ज तो िवषयव तक
ु ो त यिभ वेश गरी रटबाट
बो नु उपयु नहने ।
िज ला अदालतको अिधकार े लाई
वीकार ग रसके पिछ तत्स ब धमा भएको बीचबीचको
काम कारवाहीलाई यो अथवा यो आधारमा चनु ौती
िदनु उपयु नभएको र िनवेदन िजिकरलगायतका
यावत िवषयमा िनणय हन बाँक नै रहेको तथा
िनणय भइसके पिछ यसमा िच नबझ
ु ेमा पनु रावेदन
गन कानूनी हक पिन िव मान रहेकाले ततु
िवषयमा रटबाट ह त ेप गनु मनािसब नदेिखएकाले
िवप ीह बाट िलिखतजवाफ माग गनु परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
३
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO- क यटु र: ेमबहादरु थापा
०६७४, उ ेषण/परमादेश, स यनारायण दायमा िव. इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
िज ला शासन कायालय, मोरङ िवराटनगरसमेत
५
रट आदेश भनेको िववादरिहत कानूनस मत मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WOहक चलनको लािग जारी हने आदेश हो । तर ०६५६, परमादेश, भीमबहादुर िव कमा िव. मालपोत
िववािदत घर ज गाबाट िनवेदकको हक टुिटसके को कायालय, का क पोखरा
अव था रहेकाले सो घर ज गा खाली गराउने
रट आदेश भनेको कानून द हक र
स ब धमा भएको िवप ी िज ला शासन कायालयको मौिलक हकको अवरोध िनराकरण गनको लािग जारी
िमित २०७१।९।१७ को िनणयलाई चनु ौती िदने हने आदेश हो । मौिलक हक भनेको पिन िविधस मत
िनवेदकको हकदैयाको अभाव देिखँदा िवप ीह बाट हनपु छ । सरकारी हकको ज गा यि िवशेषको
िलिखतजवाफ माग गनु परेन । ततु रट िनवेदन नाउँमा दता गन कुरामा सरकारले कानूनबमोिजम गन
खारेज हने ।
पाउनपु न ह छ । यस अदालतले िववािदत ज गाह
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
िनवेदकका नाउँमा दता नै गनु भनेर रट े बाट भ न
इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
िम दैन । दतास ब धी िनवेदकको िनवेदन स बि धत
४
कायालयमा िवचाराधीन नै रहेको तथा लामो समय पिन
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO- यतीत नभएको अव था हँदा िवप ीह ले के ही गरे
०६८१, उ ेषण/परमादेश, च ावती े समेत िबराएको भ न िमलेन । थम ि मा नै िवप ीह बाट
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िलिखतजवाफ माग गनपन
ु अव था नरहेकाले
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा

ततु िवप ीह सँग िलिखतजवाफ माग ग ररहनु परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा

इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।

इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।

६
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO०६६४, उ ेषण, जयकलीदेवी साह िव. रामिवनय
साहसमेत
आफूउपर दायर लेनदेन मु ामा भएको फै सला
काया वयन ह छ भ ने कानूनी कुराको िनवेिदकाले
हे का नरा ने तर िललाम बढाबढमा अनाव यक िववाद
खडा गन काय उपयु मािनदैन । अ यिधक िवल बले
गदा िनवेिदकाले रटबाट उपचार पाउने हक गमु ाउनु
भएको छ । सरसत हेदा पिन गा.िव.स. को ितिनिधको
रोहवरमा थानीय वडाकै दईु जना भलादमी
् सा ी बसी
उ याद तामेल भएकालाई बेरीतको भ न िम ने
देिखँदैन । सोबाहेक अ य त यगत कुराको िछनोफानो
रटबाट हनस ने नभई िनवेिदकाको ततु िनवेदन
हणयो य देिखन नआएकाले िवप ीह बाट
िलिखतजवाफ माग गनु परेन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।

७
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WH००५९, ब दी य ीकरण, किपल अिधकारी
महानगरीय हरी प रसर, भ पुरसमेत
ब दी य ीकरणको आदेश गैरकानूनी र
अवैध थनु ा िव जारी हने आदेश हो । िनवेदकउपर
कानूनबमोिजम मु ा चलेको र स म अदालतबाट फै सला
भएको पाइ छ । अिधकार े को ूिट रहेकोसमेतको
कारणबाट उ फै सला वतः शू य रहेको ि थित
छै न । अतः िनवेदकको थुना अवैध रहेको नपाइएको
तथा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को उपचार िलनका
लािग िनवेदकलाई कुनै बाधा अवरोध रहेको अव था
नहँदा तत्स ब धमा कुनै मागसमेत नगरेकाले

रीत/बेरीत आदेश
१
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०७१-RE-०२०२, वैदेिशक रोजगार,
कमल रायमाझी िव. नेपाल सरकार
यसमा िनवेदक ितवादी कमल रायमाझीले
वैदेिशक रोजगार िवभागमा बयान गदा आ नो वतन
अिभयोगप मा लेिखएको वतन नै देखाएको भई
सोही वतनमा नै याद तामेल भएको देिखएको हँदा
सो वतनमा तामेल भएको याद िनवेदकको नभएको
वतनमा तामेल भएको भ न निम ने हँदा वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७१।१२।१२ मा
भएको आदेश प रवतन गनु परेन । कानूननबमोिजम
गनू ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभु म् ।

२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०६४२, (०७१-AP०२६९), अंश चलन, दीपकराज गोखाली े िव.
अङ् िकत गोखाली े समेत
यसमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फै सलाउपर यस अदालतबाट िमित २०७१।७।२५ मा
मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान भएका अव थामा
त लो तहमा रहेको मु ाको फै सला काया वयन नै
िवचाराधीन रहेको देिखँदा यस अदालतबाट अि तम
फै सला नहँदास मका लािग फै सला काया वयन
गन काय नगनु नगराउनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ५२ बमोिजम यो
अ तरकालीन आदेश जारी ग रिदएको छ । यस
अदालतका का.म.ु रिज ारबाट ज गा रो का नरा ने
गरी िमित २०७१।११।१४ मा भएको आदेश बेरीतको

34

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, जेठ - २
देिखँदा बदर ग रिदएको छ । िनयमानस
ु ार गरी पेस उ पादक मल
ु क
ु को बारेमा कुनै कुरा उ लेख भएको
गनू ।
पाइँदैन । ततु िववादको िन पणको लािग ती दईु
िबल िबजक मह वपूण माण ह छ तर ती िबलह मा
इित संवत् २०७१ साल चैत २९ गते रोज १ शभु म् ।
३
उ लेख नभएको कुरा Certificate of Origin को
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. पछ
ु ारमा all the goods were produced in
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RE-०१९९, China भनी उ लेख भएको आधार िलनु पन भ ने
भ सार महसल
ु , वीरग ज भ सार कायालय, पसा िव. िवप ी आयातकताको िजिकर भ सार कायालयको
राज व यायािधकरण, काठमाड समेत
िनणयउपर कानूनबमोिजम पनु रावेदन परी िनणयबाट
यसमा वीरग ज भ सार कायालयले भ सार उ टी नभएस म वीकार गन िम ने देिखँदनै ।
ऐन, २०६४ को दफा ५७(६) बमोिजम आयातकता अतः यसमा आयाितत सामानमा Denmark िकन
हाइटेक ेिडङ ा.िल. काठमाड लाई ज रवाना उ लेख भयो यसतफ याियक मनको योग नगरी
गन गरी २०७१।३।३ मा िट पणी आदेश गरेको सामानमा उि लिखत Bar Code बाट उि लिखत
देिख छ । उ िट पणी आदेश अ तकालीन आदेश सामान Denmark को उ पादन भएको भ ने कुरा
नभई यसले भ सार महसल
ु स ब धी िववादको छलङ् ग हँदाहँदै पिन यसस ब धमा थप माण र
अि तम िनणय नै गरेको अव था छ । य तो िवषयमा अ तराि य यापारस ब धी तौरतरीका र िनयम के ही
सोही ऐनको दफा ६२ को उपदफा (१) मा “... यसरी नबझ
ु ी पिहले पिन यसै गरी जाँच पास भइरहेको भ ने
भ सार महसल
ु िनधारण भएको वा द ड सजाय याि क आधारलाई मा हण गरी वीरग ज भ सार
िदएको वा िनणय भएको िमितले ३५ िदनिभ राज व कायालयको िट पणी आदेशलाई सामा य िनवेदनको
यायािधकरणमा पनु रावेदन िदन स नेछ” भनी प भरमा बदर गरेको राज व यायािधकरण, काठमाड को
उ लेख भएको पाइ छ । सरकारी अड् डा अदालतको िमित २०७१।१०।२३ को आदेश िमलेको नदेिखँदा
ूिटपूण िनणय पिन बदरयो य मा ह छ । सो बदर बदर ग रिदएको छ । कानूनबमोिजम गनू ।
गन काय पनु रावेदनप बाट या रट आदेशह बाट इित संवत् २०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभु म् ।
ह छ । आयाितत सामानको उ पादन कुन मल
४
ु क
ु मा
भएको हो भ ने िववादको िन पण मल
ु क
ु ऐन, मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
अ.बं. १७ नं. को दायरािभ पन देिखँदनै । यसमा शमा पौडेल, ०७१-RE-०१३०, कत य यान, अंशी
िनवेदकले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं. को आधार राईन िव. नेपाल सरकार
िलएको पिन देिखँदैन । वीरग ज भ सार कायालय र
यसमा यी
ितवादी अिधकार ा
राज व यायािधकरण दवु ै िनकाय कानूनबमोिजम अिधकारीसम भएको सािबती माणको रोहमा
गिठत िनकाय रहेका र यससँग स बि धत भ सार ऐन, अदालतबाट परी ण हन बाँक नै रहेको देिखए पिन
२०६४ तथा राज व यायािधकरण ऐन २०३१ ले माण ऐन, २०३१ को दफा ९ र दफा १८ ले प ले
ती िनकायको काम कत य र अिधकारको यव था य गरेको कुरा तथा अनस
ु धानका िसलिसलामा
गरेकाले िनवेदन िदने र िनणय गनले पिन कानूनको तयार भएका िलखतह लाई त काल ा माणको
ोत नखल
पमा अङ् िगकार गनपन
ु ाई एउटा प लाई असर पन गरी कुनै काम
ु नै देिखएकाले मु ाको सम
कारवाही तथा िनणय गन नहने सवमा य िस ा त माणको मू याङ् कन िववेचना गरी हाल यी ितवादीलाई
रहेको छ । राज व यायािधकरण ज तो ग भीर थनु ामु ग रनपु नस मको अव था िव मान नदेिखँदा
जवाफदेही बोके को िनकाय यस ित असाबधान धनषु ा िज ला अदालतले यी ितवादी िनवेदकलाई
रहेको पाइयो । अब यस स ब धमा वीरग ज थनु ामा राखी पपु गन गरी िमित २०७१।९।१७
भ सार कायालयको िनणयमा उ लेख भएबमोिजम मा गरेको आदेश सदर गन गरेको यस अदालतको
Proforma Invoice र Commercial Invoice मा िमित २०७१।६।२३ को आदेशलाई बेरीतको मा न
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, जेठ - २
िमलेन । ततु मु ाको सम माणह को िववेचना र कृित, ितवादीको उमेरसमेतलाई िवचार गरी यी
त लो अदालतबाट हने नै हँदा कानूनबमोिजम गनू ।
ितवादीबाट मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
इित संवत् २०७१ साल चैत २५ गते रोज ४ शभु म् ।
११८ को देहाय ५ र १० समेतको आधारमा धरौट
५
माग गन स ने नै देिखँदा ितवादीलाई थनु ामा राखी
मा. या. ी गोपाल पराजल
ी
र
मा.
या.
ी
जगदीश
ु
मु ाको पपु गन गरी भएको िमित २०७१।१।९ को
शमा पौडेल, ०७१-RE-००७६, अपहरण तथा शरीर काठमाड िज ला अदालतको आदेशलाई सदर गन
ब धक उ ोग, एडा भ ने सुिनल पा डे िव. नेपाल गरी भएको िमित २०७१।३।१३ को यस अदालतको
सरकार
आदेश बदर ग रिदएको छ । अब यी ितवादीबाट
यसमा यी ितवादी एडा भ ने सिु नल पा डेले नगद .५०,०००।– (पचास हजार) वा सो बराबरको
ितवादी च रको अ ौटमा लागी जाहेरवालासँग जेथा जमानत िदए िलई ता रखमा राखी मु ाको पपु
पैयाँ माग गरेको भ नेमा सािबती रहेको देिखयो । गनू । सोबमोिजम नगद वा जेथा िदन नसके िनज
जाहेरवालासँग पैयाँ माग गदा प ाउ ग रएको घेराब दी ितवादीलाई थनु ामा राखी मु ाको पपु गनू ।
गरेको हातहितयार देखाइएको वा अपहरण गरेको इित संवत् २०७१ साल चैत २५ गते रोज ४ शभु म् ।
भ ने देिखँदैन । यी जाहेरवालाको म जरु ीिबना रकम
§ यसै कृितको ०७१-RE-००७७, अपहरण
माग गन फोनबाट ताव गनु र घरमा नै पगु ी च रको
तथा शरीर ब धक उ ोग, एडा भ ने सुिनल
अ ौटको काया वयन गन चाहेको भ नेस ममा सािबती
पा डे िव. नेपाल सरकार भएको मु ामा पिन
भएको देिखँदा पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
हने गरी ततु मु ाको उठान, मु ा च दाको अव था
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