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इजलास नं. ६
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ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
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इजलास नं. १३
३
इजलास नं. १४
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१
इजलास नं. १६
५
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४
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४२ + २९ = ७१

२
२
५
३
२
५
३
१
४
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२९

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७५, पुस – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह एवम् अ य याियक
िनकायह का कामकारवाहीसँग सेवा ाहीह को कुनै गनु ासो, उजरु ी र
सझ
ु ाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा
रहेको
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इमेल ठे गाना
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कत य यान
कानु
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ु ेिटन २०७५, पस
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परमादेश तथा िनषेधा ाको आदेश जारी गनको
ु कुनै
संयु इजलास
औिच य नै नरहेको हँदा मागबमोिजमको आदेश जारी
हन स ने अव था नदेिखने ।
१
अतः पूणता नपाएको िवधान संशोधनलाई
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश बदर गन उ ेषणको आदेश र िनवेदकको पदको
िम , ०६९-CI-०३८९, परमादेश, रामशरण पा डे िव. िवधानबमोिजमको कायकाल समा भएपिछ िनजलाई
नेपाल चे बर अफ कमस, काि तपथ, काठमाड समेत सोही पदको हैिसयतमा काम गन नरो नु भनी परमादेश,
िनवेदकले आफूसमेत िनवािचत भएको िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु कुनै औिच यता
कायसिमितको िनवाचन २०६५ साल चै देिख नरहेकोले िनवेदन खारेज हने ठहर गरी पनु रावेदन
नेपाल चे बर अफ कमसको िवधानअनस
ु ार ३ वषको अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१२।२९ मा भएको
कायकाल भएको र सोबमोिजमको कायकाल पूरा नहँदै आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िवप ीह ले िवधान संशोधन गरी अवैधािनक पमा इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
नयाँ कायसिमितको िनवाचन गरेको भ ने मु य दाबी क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
गरेको देिखने ।
पनु रावेदकसमेत रहेको िवधान संशोधन
२
म यौदा किमिटबाट िसफा रस भएबमोिजम साधारण स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
सभाबाट पा रत िवधानको संशोधनलाई वीकृित ा िम , ०६९-CI-०६९४, उ ेषण / िनषेधा ा,
गन नेपाल सरकारसम पठाएको र नेपाल सरकारबाट सुलमान िमयाँ िव. अ दु लाह िमयाँ हजामसमेत
वीकृित ा भएको भ ने देिखँदैन । नेपाल सरकारको
पनु रावेदक / िनवेदकले नगरपािलकाको
वीकृित नह जेलस म साधारणसभाबाट पा रत सावजिनक स पि भनी दाबी गरेको वीरग ज
संशोिधत िवधानले पूणता पाउन स दैन । यसरी पूणता उपमहानगरपािलका वडा नं.१९ को िक.नं. ५१ र
नै नपाएको र पूणता नपाउँदै लागू हन नस ने हँदा लागू ५२ का ज गाह सािबक इनवाभाठा गाउँ प चायतले
नै नभएको िवधानलाई बदर गनका लािग उ ेषणको िमित २०३४।९।२६ को त कालीन गाउँ प चायत
आदेश जारी गनको
कायालयको गाउँसभाको िनणयले िवप ीम येका
ु कुनै औिच य नदेिखने ।
नेपाल चे बर अफ कमसको कायसिमितमा नेपाल राि य ाथिमक िव ालयलाई उपभोग गन
आ नो कायकाल ३ वषको भएकाले पूरा कायकाल िदएको त य िमिसल संल न रहेको गाउँ प चायतको
काम गन िदनु भ ने परमादेश तथा िनषेधा ाको आदेश कायालय, इनवाभाठाको िमित २०३४।१०।२५
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मागका स ब धमा को प र िव ालयको तफबाट पेस भएको िलिखत
हेदा यी िनवेदक िमित २०६५।१२।२३ मा ३ वषका जवाफबाट देिख छ । गाउँ प चायतले िदएको ज गा
लािग िनवािचत भएको देिखएको र िनजको कायकाल हालको िज ला पसा वीरग ज उपमहानगरपािलका
िमित २०६८।१२।२२ स म भएको देिख छ । हाल वडा नं.१९ िक.नं.५१ र ५२ कायम भएको कुरामा
पनु रावेदक / िनवेदकको कायकाल यितत भइसके को िववाद नदेिखने ।
र नयाँ कायसिमितको िनवाचन भई कायरत रहेकोले
िव ालय सावजिनक शैि क सं था भएको र
िनजलाई आ नो कायकाल भर काम गन िदनु भनी सावजिनक सं थाको पमा रहेको िव ालयले पोखरी
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उपभोग गरेको कायलाई सावजिनक िहतिवपरीत यसरी िनवेदकले दाबी गरेज तो भ सार कायालयमा
भएको भ ने अथ गन िम ने आधार कारण िनवेदकले गई आ ना मालव तु े न िफता लैजान माग गरेको
ततु गन सके को नदेिखएको र उ पोखरी भ ने कागज माणबाट पिु गन नसक िनवेदनमा
िव ालयले िनजी तथा यि गत योजनका लािग दाबी मा गरेको र भ सार कायालय, तथा भ सार
नभई िव ालयकै योजनका लािग ठे कामा लगाएको अिधकृतलाई जफत भएका मालव तु कानूनी ि या
देिख छ । िववािदत पोखरी त कालीन गाउँ प चायतले पूरा गरी िललाम गन स ने अिधकार भ सार ऐन,
ी नेपाल राि य ाथिमक िव ालयलाई िदई २०३४ २०६४ को दफा ४७ तथा दफा ५० ले दान गरेको
सालदेिख नै िव ालयको भोगमा रहेको र २०३४ देिखने ।
सालदेिख िव ालयले उपभोग गरी आएको पोखरीको
अतः कानूनले िनधारण गरेको कायिविध पूरा
माछा िललाम बढाबढ गरी ठे का लगाउने कायबाट गरी िललामको ि या अगािड बिढसके को, ऐनले नै
सावजिनक िहत सरोकारमा ितकूल असर पन गएको भ सार अिधकृतलाई िललाम गनस ने गरी अिधकार
भ ने कुरा िनवेदकले ट गन सके को नदेिखने ।
दान गरेको कुरामा ह त ेप गरी सोलाई भाव पानु
अतः िव ालयको पोखरी ठे कामा लगाउने मनािसब हने नदेिखएकोसमेतका आधारमा िनवेदकले
काय सावजिनक िहतिवपरीतको काय भ न िम ने माग गरेबमोिजमको आदेश जारी हन स ने अव था
नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणयु
र ि थित नरहेकोले िनवेदन खारेज हने ठहर गरी
िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने नभई िनवेदन पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६८।११।३
खारेज हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमित २०६९।२।३१ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
सदर हने ।
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
क यटु र: अिमरर न महजन
४
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
३
िम , ०७०-CI-१०१०, िनषेधा ा / परमादेश,
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी राजकुमार साह तेली िव. बारा िज ला अदालतसमेत
ओम काश िम , ०७०-CI-०६४९, उ ेषण /
िबगो भराई पाउँ भ ने िनवेदनमा जेथाले
िनषेधा ा / परमादेश, हिबब खाँन िव. वीरग ज भ सार नखा ने भएकाले कै दमा राखी फै सला काया वयन गन
कायालय, पसासमेत
माग गरी िवप ीम येका उ रा बरालले बारा िज ला
िनवेदकले आफूले पटकपटक भ सार अदालतमा िनवेदन िदएकोमा आफूले जेथा देखाई
कायालयमा गई ला ने महसल
ु िलई े न िफता िदन जेथाबाट िबगो असल
ु गरी िलनु पनमा थुनामा रा ने
अनरु ोध गरेको भ ने दाबी िलएको भए पिन भ सार गरी बारा िज ला अदालतले कारबाही ि या अगािड
कायालयमा गई े न िफता माग गरेको भ ने कुनै बढाएको भ ने आधारमा ततु रट िनवेदन दायर
िलखत तथा माण पेस गन सके को देिखँदनै । साथै भएको देिख छ । यी पनु रावेदक / िनवेदकको िनवेदन
भ सार कायालयले काशन गरेको ७ िदने सूचनाका दाबीबमोिजम अदालतबाट फै सला काया वयनको
स ब धमा समेत अ यथा भ न सके को देिखँदनै । िसलिसलामा िनवेदकलाई थनु ामा रा ने गरी कुनै
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आदेश भएको नदेिखएको र य तो आदेश भएको िनवेदकले माग गरेअनस
ु ारको िनषेधा ा र परमादेशको
भनी पनु रावेदक / िनवेदकले खल
ु ाउन सके कोसमेत आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नहँदा
देिखँदैन । लेनदेन मु ामा अदालतबाट भएको िनषेधा ा र परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु नदेिखँदा
फै सलाबमोिजम िबगो भराउने ि याको थालनी िनवेदन खारेज हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
भएको देिखएको र फै सलाबमोिजम िबगो भराइिदने हेट डाबाट िमित २०७०।८।९ मा भएको आदेश
काय गन अिधकार कानूनले िज ला अदालतलाई िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दान गरेको देिखने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
िनवेदकले आ नो नाममा रहेको ज गा देखाई क यटु र: रामशरण ितिमि सना
सो ज गाबाट िबगो भराइिदनु पन हो भनी हलाकबाट इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
िनवेदन पठाएको भ ने िनवेदन दाबी रहेकोमा बारा
५
िज ला अदालतले उ िनवेदन िमिसल सामेल राखी स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
कारबाही भइरहेको भ ने आ नो िलिखत जवाफमा ओम काश िम , ०७१-CI-००४३, उ ेषण
उ लेख गरेको देिखँदा अिहले नै थनु ामा राखी / परमादेश, गोपीलाल भ राईसमेत िव. मालपोत
फै सला काया वयन गन लागेको भ ने अनमु ानका कायालय, धनकुटासमेत
आधारमा िनवेदन िदएको देिखयो । िवप ीम येक
पनु रावेदक / िनवेदकह ले दाबी गरेका
उ रा बरालले िबगोबापत कै दमा राखी फै सला ज गाह मालपोत कायालय, धनकुटाको िमित
काया वयन ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिख छ । २०६४।१२।११ को िनणयले पनु रावेदक /
िनवेदकले माग गरेअनस
ु ार पनु रावेदक / िनवेदकलाई िनवेदकह का नाममा दता भएको भ ने कुरा
कै दमा नै रा ने वा कानूनबमोिजम जेथाबाट िबगो िमिसलबाट देिख छ । उ ज गा दता बदर गरी नेपाल
भराइिदने भनी कानूनबमोिजम िनणय गन अिधकार सरकारको नाममा दता कायम गन अि तयार दु पयोग
िवप ीम येको बारा िज ला अदालतको भएको र अनस
ु धान आयोगले िमित २०७०।३।२ मा मालपोत
िबगो भराइिदने कारबाहीको ममा स पि देखाउने कायालय, धनकुटालाई प लेखेको देिख छ । सो
मौका यी पनु रावेदक / िनवेदकलाई दान गरेको भ ने प मा सरकारी, ऐलानी तथा पत ज गाह गैरकानूनी
कुरा िमिसल संल न अदालतबाट भएको आदेशको तवरबाट यि का नाममा दता गराएको पाइएकोले
बेहोराबाट समेत देिख छ । यसरी अिधकार ा िनकाय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२)
अदालतबाट कारबाही भइरहेको अव थामा अनमु ानकै बमोिजम नेपाल सरकारको नाममा कायम गन भनी
भरमा िनणयमा पु न उिचत हँदैन । अदालतबाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
फै सला काया वयनका ममा पनु रावेदक / िनवेदकको को दफा १२ख बमोिजम लेखी पठाएको भ ने बेहोरा
कानूनी हकमा आघात पन गरी कुनै काय वा िनणय उ लेख भएको देिखने ।
भएमा यसलाई स याउनको लािग अवल बन गन माग
मालपोत कायालयको िलिखत जवाफ हेदा
नभएको पिन नहने ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको प तथा
अतः उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको िनदशनअनस
ु ार उ ज गाको दता बदर गरी नेपाल
आधारमा अिधकार ा
िनकाय अदालतमा सरकारका नाममा कायम ग रएको भ ने बेहोरा उ लेख
कारबाहीयु अव थामा रहेको िवषयमा असर पन गरी भएबाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
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िमित २०७०।३।२ को प का आधारमा मालपोत ८८२ को े फल ०–१३–३–० ज गाका स ब धमा
कायालय, धनकुटाले पनु रावेदक / िनवेदकह का लिलतपरु उपमहानगरपािलकाबाट ा हन आएको
नामको ज गाको दता बदर गरी नेपाल सरकारको िमित २०२२।४।२६ को नगरसभाको िनणय नं. १२ को
नाममा कायम ग रएको भ ने पिु हन आउने ।
िनणयमा शि बहादरु ख ीले आ नो जाउलाखेलको
पनु रावेदक / िनवेदकह ले उ ज गा नेपाल घर ज गा नयाँ ब ने िचिडयाखानामा परेकाले घर
सरकारका नाममा कायम गनु भनी िनदशन िदने भ काई घरबास बनाउन नपाई काठपात लडी म क
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई िवप ी जाने अव था परेकाले जनकमायाले नगर प चायतबाटै
नबनाई िनदशनबमोिजम ज गा नेपाल सरकारको पाएको ज गादेिख उ रतफको ज गा घर बनाउनलाई
नाममा कायम हने गरी िनणय गन मालपोत कायालय, पाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा सोही िनवेदनका आधारमा
तथा नापी कायालय, धनकुटालाई मा िवप ी िमित २०२२।६।४ को नगरसभाबाट २ वषिभ
बनाएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी घरबास नभए नगर प चायतले िनय ण गन गरी नगर
गनको
ु कुनै औिच य हने देिखँदनै । तसथ िनवेदन प चायतले अपनाएको नीितअनस
ु ारको ितरो िलने गरी
मागबमोिजमको आदेश जारी नभई िनवेदन खारेज िनज शि बहादरु ख ीलाई घरबासका लािग ज गा
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको उपल ध गराउने िनणय भएको देिखने ।
आदेश िमलेको छै न भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
िमित २०२२।६।२८ मा लिलतपरु नगर
हन सिकएन । उ आदेश िमलेकै देिखन आउने ।
प चायतले सोहीबमोिजमको ज गा शि बहादरु ख ी
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था े ीलाई हालैदेिख चलन गनु भनी चलन पज
ु समेत
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा िवप ी बनाउनु िदएको देिखयो । साथै लिलतपरु नगरप चायतबाट
पन िनकायलाई िवप ी नबनाएकोले िनवेदकह को िमित २०२२।९।११ मा िन.नं. ६९ भनी उ लेख गरी
मागअनस
ु ारको उ ेषणयु परमादेशको आदेश न सा पास गरेकोसमेत देिख छ । यसैगरी लिलतपरु
जारी गनको
ु औिच य रहेको नदेिखँदा िनवेदन खारेज नगरप चायत कायालयबाट िमित २०३३।८।४ मा नगर
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित योजना सिमित लिलतपरु लाई च.नं. ४७२ को प बाट
२०७०।१२।१० मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा जनकमायालाई सोही नगर प चायत कायालयबाटै
सदर हने ।
िदएको ज गाभ दा उ रतफको ल बाई ८८ िफट
इजलास अिधकृत : दगु ा साद खनाल
र चौडाई ५८ िफट ज गामा घर तयार भइसके को र
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
सीमानासमेत छुट्याई िदएको भ ने उ लेख गरी प
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । पठाएको देिखएबाट सो ज गामा यितबेला नै घर
६
िनमाण भएको भ ने देिखने ।
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
िनवेदक शि बहादरु ख ीले आ नो
शमा पौडेल, ०७२-CR-१०८१, ाचार (सरकारी घर ज गा िचिडयाखानामा परेको कारणबाट नगर
ज गा यि को नाउँमा दता), नेपाल सरकार िव. ह र प चायतले िनजलाई ज गा उपल ध गराई न सा
बखतीसमेत
पास गराई घर िनमाण गरी खानेपानी, िव तु ्समेतको
दाबीको लिलतपरु उपमहानगरपािलका सिु वधा िलई भोगचलन गरी बसेको यि को भोगचलन
वडा नं. ३ङ को सािबक िक.नं. २१४ हालको िक.नं. गरेको ज गाको दता गन कारबाहीका स दभमा ततु
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ाचारको कसरु को आरोप रहेको देिख छ । िनवेदक उपभो ालाई उपभोगका लािग उपल ध गराउने भ ने
शि बहादरु ख ी र िनजका हकवालाले ४५ वषदेिख उ लेख भएबाट वातावरणीय स तल
ु न िब ने गरी वन
िनर तर पमा भोगचलन गरी आएको देिखएको र पैदावर उपभोग गन िनणय गराएको भ ने अिभयोग
उ ज गा दता गन ममा ितवादीह ले यित रकम दाबी पिु हन स ने नदेिखने ।
िलनु खानु गरेको भ ने नदेिखएको र ितवादीह को
ितवादी फिण राज खरेल आफू बिदया
बदिनयत रहेको भ ने मािणत हन सके को नदेिखँदा राि य िनकु ज कायालयमा कायरत रहेको
ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने अव थामा बिदया राि य िनकु ज म यवत े
ठह याई िवशेष अदालतबाट भएको फै सला अ यथा यव थापन सिमितको २०६३।७।१५ को िनणयमा
भयो भ न सिकने अव था देिखन नआउने ।
म यवत
े अ तगत उपभो ा सिमितह ले
अत: उि लिखत आधार, त य र वातावरणीय स तल
ु न निब ने गरी आ नो े िभ को
िववेचनासमेतका आधारमा अिभयोग दाबीबमोिजम नदीखोलाबाट िनयमानस
ु ार शु क िलई उपभो ालाई
यथ / ितवादीह ले बदिनयत राखी ाचार उपभोगको लािग ढुंगा, िग ी, बालवु ा र माटो उपल ध
गरी सावजिनक ज गा दता गरी आरोिपत कसरु गरेको गराउने भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसरी
मािणत हन सके को नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको उपभो ा सिमितह ले उपभो ाको उपभोगका
अिभयोग दाबी पु न नसक यथ / ितवादीह ले लािग वन पैदावार उपल ध गराउँदा िलइने शु कबाट
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवशेष उठेको द तरु राज दािखला गनपन
प कानूनी
ु
अदालत, काठमाड बाट िमित २०७२।५।३ मा भएको यव था रहेको देिखँदैन । उपभो ा सिमितह ले
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उपल ध गराएको उपयु वन पैदावारबापतको द तरु
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
ितवादीले उठाई राज मा दािखला नगरी िहनािमना
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
गरेको भ ने पिु नहनक
ु ो साथै द तरु उठाउने उपभो ा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । सिमितह उपर कुनै दाबी िलएको नदेिखएकोसमेतका
७
आधारमा ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश ठह याई िवशेष अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण
शमा पौडेल, ०६९-CR-०७८२, ाचार राज रहेको भ ने पनु रावेदन िजिकर तथा यस अदालतबाट
िहनािमना, नेपाल सरकार िव. फिण राज खरेल
अ.बं.२०२ नं बमोिजम यथ िझकाउने गरी भएको
ितवादीले बिदया राि य िनकु ज म यवत आदेशमा उि लिखत आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार कारण तथा
े यव थापन सिमितको २०६३।७।१५ को
िनणयमा म यवत े अ तगत उपभो ा सिमितह ले कानूनी यव था एवम् िववेचनासमेतका आधारमा
वातावरणीय स तुलन निब ने गरी आ नो े िभ को यी ितवादीले म यवत े िभ का उपभो ा
नदीखोलाबाट िनयमानस
ु ार शु क िलई उपभो ालाई सिमितह लाई कुनै द तरु निलई ढुङ्गा, िग ी,
उपभोगको लािग ढुंगा, िग ी, बालवु ा र माटो उपल ध बालवु ा र माटो उपभोग गन अनमु ित िदने गरी िनणय
गराउने भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ िनणयको गराई राज चहु ावट गरेको, चहु ावट गन म त पु याएको
बेहोरा हेदा उपभो ा सिमितह ले वातावरणीय वा सो गन दु साहन गरेको वा राज उठाई दािखला
स तल
ु न निब ने गरी ढुङ्गा, िग ी, बालवु ा र माटो नगरी िहनािमना गरेको कुरा ठोस पमा मािणत
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नभएकोले ितवादी फिण राज खरेलले आरोप रहेकोमा ितवादी अ यतु कुमार े ले मौकामा
दाबीबाट सफाइ पाउने भई नेपाल सरकारको दाबी कागज गदा स झौताअनस
ु ारको काय स प न
पु न नस ने ठहर गरी िवशेष अदालत, काठमाड बाट गरी कामदारह लाई याला िवतरण ग रएको
िमित २०६९।९।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा र कामदारह ले आफूह ले पाएको यालाबाट
सदर हने ।
सोलारसेट ख रद गरेका हन् भनी बयान गरेको देिखने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
िव तु ् योजनामा अिनयिमतता भएको
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
भ ने उजरु ी परेका आधारमा आयोजनाको थलगत
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभु म् । िनरी ण गरी ितवेदन पठाइिदन भनी अि तयार
८
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िज ला िवकास
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश सिमितको कायालय, िस धल
ु ीमा प ाचार भएबमोिजम
शमा पौडेल, ०७२-CR-२११४, ाचार (रकम इि जिनयर रामदेव ठाकुरसमेतको टोली गठन गरी
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. अ युतकुमार े समेत सो टोलीलाई थलगत िनरी ण गरी ितवेदन पेस
िस धल
ु ी िज ला, ने काली गा.िव.स.को गन िज ला ािविधक कायालय, िस धल
ु ीबाट खटाई
वडा नं. ५, ६ र ७ मा कुलो खनी पेि क सेट जडान पठाइएको देिखने ।
गरी िव तु ् उ पादन गन गा.िव.स.को कायालयबाट
उपभो ा सिमितको अ य अ यतु कुमार
.५,००,०००।- रकम िविनयोजन भई सो काम े ले स झौताअनस
ु ारको काय स प न गरेको र
स प न गन अ यतु कुमार े को अ य तामा कामदारले आफूले पाएको याला रकमबाट आफूखस
ु ी
उपभो ा सिमित गठन गरी अ य
ितवादी िमकह ले नै सोलारसेट ख रद गरेको भ ने उ लेख
अ यतु कुमार े सँग स झौता भएको र सो कायको गनको
ु साथै सो योजनामा उपभो ा सिमितमा िववाद
ि टमेट गन तथा थलगत िनरी ण गरी काय स प न आएपिछ पेि क सेट ख रद नगरी िमकह ले कुलो
ितवेदन बनाउने काय ािविधक सहायक ितवादी खनेको रकम बझ
ु ी िलई उपभो ाह ले आफूखस
ु ी २१
श भबु हादरु यो जनले गरेको कुरामा िववाद रहेको वाटको सोलार सेट .१२,०००।– का दरले ३१ वटा
नदेिखने ।
सोलारसेट ख रद गरी आफूखस
ु ी बाली रहेको तथा
उ िव तु ् कुलो िनमाण गन उपभो ा
.३,८७,९४२।३७ कुलो िनमाणमा खच भएको भनी
सिमितका अ य ितवादी अ यतु कुमार े सँग ितवेदन िदएको देिखने ।
स झौता भएअनस
थलगत अ ययन टोलीले िदएको
ु ारको काय स प न नभएको र कुलो
िनमाणको कायमा िविनयोजन भएको बजेट सो कायमा ितवेदनमा .३,८७,९४२।३७ रकम बराबरको
खच नगरी उ रकमबाट स झौतािवपरीत सोही कुलो िनमाणको काय भएको भ ने देिखएको र
रकमबाट ३१ थान सोलारसेट .४,०३,०००।- मा .५,००,१६०।– कामदारलाई यालाबापत िवतरण
ख रद गरी ितवादी अ यतु कुमार े ले आफूखस
ु ी भएको भनी ितवादी श भबु हादरु यो जनले सोको
बाँडेको र ािविधक सहायक ितवादी श भबु हादरु
माणको पमा भरपाई पेस गरेको देिखएकोले उ
यो जनले िमलेमतोमा गलत पमा काय स प न िव तु ् कुलो योजनामा गा.िव.स. बाट िनकासा भएको
ितवेदन बनाई पे क फछ् य ट तथा रकम भु ानी रकम .५,००,०००।– भ दा बढी रकम खच भएको
गन गराउने कायमा सहयोग गरेको भ ने आरोप दाबी देिखएको र इि जिनयरसिहतको टोलीले पेस गरेको
6

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, पस
ु -२
ितवेदनमा िमकह ले आफूले याला व प
िनवेदकको बढुवाको िवषय समावेश रहेको
पाएको रकमबाट सोलार सेट ख रद गरेको भ ने बेहोरा
ततु रट िनवेदन िजिकरबमोिजम िनवेदकको बढुवा
उ लेख भएबाट अिभयोग दाबीबमोिजम ाचार गरी भइसके को देिखँदा ततु रट िनवेदनको औिच यिभ
रकम िहनािमना भएको भ ने वादी नेपाल सरकारको वेश ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
अतः उि लिखत आधार कारण एवम् क यटु रः अिमरर न महजन
िववेचनासमेतका आधारमा उ योजनामा िनकासा इित संवत् २०७३ साल पस
ु ११ गते रोज २ शभु म् ।
भएको रकमभ दा बढी रकम खच भएको देिखएको र
१०
ितवादीह ले ाचार गरी रकम िहनािमना गरेको स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
भ ने ट पमा मािणत हन सके को नदेिखँदा अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-०४५३, उ ेषण
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पु न नसक / परमादेश, भेषबहादुर काक िव. भिमसुधार तथा
ितवादीह अ यतु कुमार े र श भबु हादरु
यव था म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
यो जनले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी
य.ु एन. पाकको नाममा रहेको सािबक
िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित २०७३।१।९ मा िक.नं.१२७ हालको िक.नं.२९ े फल २-३-०भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१ को िववािदत ज गा पूणबहादरु त डुकारसमेतका
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
नाममा दता हनपु न भनी अि तयार दु पयोग
क यटु र: रामशरण ितमि सना
अनस
ु धान आयोगमा परेको उजरु ी िनवेदनमा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । आयोगले िमित २०६६।९।२१ मा िनवेदक पूणबहादरु
९
त डुकारसमेतको भोगमा रहेको िक.नं.१२७ नं.को
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ज गा कटाई बाँक ज गा य.ु एन. पाकको नाममा दता
अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-०१३७, उ ेषण / गन गरी मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट िमित
परमादेश, रामबहादुर थापा िव. िश क सेवा आयोग, २०५९।९।१३ मा भएको िनणय काया वयनको लािग
सानोिठमीसमेत
िलिखत प ाचार गरी िनदशन िदएको देिख छ । सा.िक.
िज ला िश ा कायालय, नवु ाकोटको च.नं. नं. १२७ हालको िक.नं. २९ .े फ. २-३-०-१ को
८०५ िमित २०७२।९।१३ को प हेदा िश क सेवा िनवेदकह को ज गा नकटाई सबै ज गा य.ु एन. पाकको
आयोग, सानोिठमी, भ परु को च.नं.१३४३ िमित नाममा दता गन मालपोत कायालयको िनणय स याउन
२०७२।९।१२ को िसफा रसअनस
ु ार िश ा कायालय, अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
नवु ाकोटको िमित २०७२।९।१३ को िनणयानस
ु ार को दफा १२ख बमोिजम आयोगले उपयु दु प रणाम
िनवेदक रामबहादरु थापा िश क सेवा आयोग स याउने आदेश िदएको देिखने ।
िनयमावली, २०५७ (संशोधनसिहत) को िनयम
रट िनवेदक भेषबहादरु काक त कालीन
३५(२ख) बमोिजम िमित २०७२।६।१ देिख जे ता अव थामा मालपोत कायालय, िड लीबजारको
कायम हने गरी मा.िव. ि तीय ेणीको िश क पदबाट कायालय, मख
ु नभई फाँटवाला अिधकृत रहेको
मा.िव. थम ेणीको िश क पदमा बढुवा िनयिु
र म ालयबाट काजमा रहेको देिख छ । अि तयार
ग रएको देिखने ।
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िदएको आदेश
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िनदशनको पालना गन मख
११
ु दािय व कायालय,
मख
ु मा रहने कुरामा िववाद छै न । मालपोत कायालयले स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
ज गा दता स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान अिनलकुमार िस हा, ०७३-RC-००४०, कत य
आयोगबाट ा भएको आदेश, िनदशन र प ाचार यान, नेपाल सरकार िव. सुरशे प रयारसमेत
सोझै काया वयन गन नभई यसस ब धी चिलत
मतृ कको बायाँ आँखामा चोट लागी िनलो भई
कानूनको दायरामा रहेर गनपन
ु कुरामा पिन िववाद ब द अव थामा रहेको, बायाँ कानबाट रगत बगेको,
छै न । नेपाल सरकार / य.ु एन. पाकको नाममा रहेको िचउँडोमा चोट लागेको, बायाँ खु ाको पासल
ु ा र गोली
ज गा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको गाँठोमा चोट लागेको घाउ खत भएको भ ने लास जाँच
िनदशनअनस
ु ार यि िवशेषको नाममा दता गनपन
ु भए मचु ु का रहेको देिख छ । मतृ कको पो टमाटम रपोटमा
सोको लािग मोठलगायत अ य आव यक कागजातको मृ यक
ु ो कारणमा टाउकोमा चोट लागी मृ यु भएको
अ ययन गरी िन कषमा पु नपु नमा यी िनवेदकबाट (Blunt force injury to head) भ ने उ लेख भएको
यसो भए गरेको देिखएन । य तो अव थामा र शव परी ण गन डा टरले अदालतमा उपि थत
िनवेदकलाई भएको िवभागीय कारबाहीलाई अ यथा भई मतृ क शरीरको िविभ न भागमा घाउ चोट हनक
ु ा
भ न सिकने अव था देिखएन । िनवेदकले गरेको पदीय साथै दे े क चटको हड् डी दबेको, मगजको दे े भागमा
दु पयोगको छानिबन गरी ा ितवेदनको आधारमा िझ लीभ दा िभ १०० िम.ली. िलटर बराबरको रगत
कारबाही ग रएको हो भ ने भनाई िवप ी भूिमसधु ार भएको भ ने बेहोरा लेखाई शव परी ण ितवेदनलाई
तथा यव था म ालय र ऐ.का सिचवको रहेको समथन गरी बकप ग रिदएको पाइ छ । लास जाँच
छ । साथै िनवेदक म ालयबाट मालपोत कायालयमा मचु ु का‚ शव परी ण ितवेदन र ितवेदक डा टरले
काजमा रहेको बखत गरेको काममा कारबाहीमा परे पिन अदालतमा उपि थत भई ग रिदएको बकप समेतबाट
कारबाहीको समयमा काज िफता भई म ालयमा िफता मतृ कको शरीरका िविभ न भागमा ितवादीह सरु शे
भइसके को अव था हँदा िनवेदकलाई म ालयका प रयार र िच के शव े को कुटिपटको कारण लागेको
सिचवबाट िवभागीय कारबाही ग रएको कुरामा समेत चोटपटक र टाउकोमा चोट पगु ेको कारण मतृ कको
अ यथा देिखन नआउने ।
मृ यु भएको कुरा पिु हने ।
िनवेदकलाई ३ तलब विृ रो का गरेको
ितवादीह र मतृ कको बाटोमा भेट भएको
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयका सिचवको र ितवादीम येका सरु शे प रयारले पिहला मतृ कलाई
िमित २०६८।२।२३ को िनणय के ही उ टी गरी २ धके लेको र सोप ात अका ितवादी िच के शव
तलब विृ रो का गन गरी शासक य अदालतबाट े ले समेत कुटिपट गनका
ु साथै िनजह ले चीरपट
िमित २०६९।३।२१ मा भएको फै सला कानूनस मत दाउरा र लात मु काले हार गदा सोही चोटका कारण
देिखएको हँदा रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी िनज जीतबहादरु काक को मृ यु भएको पिु भएकाले
हने अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने । ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई
क यटु रः अिमरर न महजन
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ।
इित संवत् २०७३ साल पस
ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय गदा
ु ११ गते रोज २ शभु म् ।
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चक पन हो िक भ ने लािग अ.बं.१८८ नं. को बमोिजम नै देिखने ।
ितवादी सरु शे प रयारलाई १२(बा ) वष सजाय हन
वारदात िमित २०६३।११।१८ भएको त यमा
र अका ितवादी िच के शव े को हकमा िनजको िववाद छै न । उ िदनको घटनाको स ब धमा घटना
मतृ कसँग वादिववाद परेको नदेिखएको र िनजले िववरण कागज गन सवु ा मस
ु हरले आफू बेलक
ु क रब
ितवादी सरु शे प रयारले मतृ कलाई दाउराले हानेपिछ ८ बजेको समयमा हबु ला िमयाँ अ सारीको घरमा
मा के ही यून चोट मा हानेको देिखनक
ु ा साथै गफ ग ररहेको अव थामा जाहेरवाली सीतादेवी
मतृ कलाई मानु पन कारणसमेत नभएको आधारमा मस
ु हन ले मेरो ीमान्लाई बचाउ, बचाउ भनी गरेको
िनजलाई ५(पाँच) वष कै द सजाय हन पन भनी पनु रावेदन ह ला सनु ी हतारहतार िशवनारायणको घरतफ जाँदा
अदालत, सख
ु तबाट य भएको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. िशवनारायणको घरबाट देवनारायण मस
ु हर हातमा
१८८ नं. बमोिजमको रायसमेत िमलेकै देिखँदा सदर धा रलो हितयार बोक िन कँ दै िथए, िनजले हातमा
हने ।
हितयार बोक मलाई खेदन् थालेकोले आफू डरले
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
गाउँमा पसी हो-हो ला गन थाले भनी लेखाएको
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् । बेहोराबाट जाहेरवालीको जाहेरी र बकप लाई थप
पिु गरेको र िशवनारायण मस
ु हरलाई मौकामा प
इजलास नं. १
मानमा संयोग पारी िदने सह ितवादी बधु न मस
ु हरलाई
ज मकै दको सजाय हने गरी यस अदालतबाट भएको
१
िमित २०६९।१।२२ को फै सला अि तम भएको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देिखएकोसमेत प र े यमा देवनारायण मस
ु हरले नै
सारदा साद िघिमरे, ०७२-RC-०१८८, कत य मतृ क िशवनारायण मस
ु हरलाई धा रलो हितयार खक
ु ु री
यान, नेपाल सरकार िव. देवनारायण मुसहर
हार गरेको चोट पीडाका कारण िशवनारायणको मृ यु
जाहेरवाली सीतादेवी वारदातको य दश भएको त य थप पिु भएको देिखने ।
रहेक र िनज वारदात समयमा मतृ क पित
ितवादी देवनारायण मस
ु हर आ नी प नी
िशवनारायण मस
ु हरसँगै आ नो घरमा बसेको ितवादी दनीदेवी मस
ु हन सिहत वारदात थलबाटै
अव थामा ितवादीसमेतका अ य ितवादी घरमा फरार भएको देिख छ । वारदातमा आ नो संल नता
आई सह ितवादी बधु न मस
ु हरले िशवनारायणलाई नरहेको भए प रवारसिहत फरार हनपु न अव था
प े को, दनीदेवी र कुिमयादेवी मस
ु हन ले नरहेको र अदालतबाट जारी भएको यादमा हािजर
जाहेरवालीलाई प े को मौकामा ितवादी देवनारायण भई स य त य खल
ु ाई आफूह िनद ष रहेको कुरा
मस
यसो गन नसके बाट ितवादी
ु हरले धा रलो हितयार खक
ु ु रीले िशवनारायणको उ लेख गनपनमा
ु
छातीमा हार गरेको भनी घटना िसलिसलेवार पमा िनद ष रहेछन् भनी मा न िम ने देिखएन । ितवादी
उ लेख गद जाहेरवालीले िकटानी जाहेरी िदएको आ नो भाइको मृ यु भएको अव थामा फरार हनल
ु े
पाइ छ । सो जाहेरी बेहोरालाई जाहेरवालीले अदालतमा पिन िशवनारायणको मृ यु गराउनमु ा िनजको नै
बकप गदासमेत समथन गरी बकप गरेको देिखँदा संल नता रहेको पिु हने ।
जाहेरवालीको बकप माण ऐन, २०३१ को दफा
अतः जाहेरवालीको िकटानी जाहेरी दरखा त,
१८ बमोिजम ितवादी िव
माणमा िलन िम ने िनजले अदालतमा गरेको बकप , अनस
ु धानको
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ममा घटना िववरण कागज गन सवु ा मस
ु हरले यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय ३
वारदातको स ब धमा खल
ु ाइिदएको िववरण र लास बमोिजम सजाय गन गरेको फै सलालाई अ यथा भ न
जाँच ितवेदनसमेतका कागज माणबाट ितवादी िमलेन । अतः मािथ ग रएको
देवनारायण मस
ु हरले खक
ु ु रीले िनमम तवरबाट हार
गरेको चोटको पीडाले मतृ क िशवनारायण मस
ु हरको
मृ यु भएको देिखँदा
ितवादी र मतृ क ीमान् ीमती भएको
देिख छ । िनजह दवु ैजना नसाको सरु मा रहेको
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
समयमा भएको वादिववाद र झैझगडा हँदा ितवादीले
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् । कुनै हितयार योग नगरी हातको मु काले हार
२
गदा मतृ कको शरीरमा चोटपटक लागी सोही चोट
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पीडाको कारण मतृ कको मृ यु भएको, ितवादीको
सारदा साद िघिमरे, ०७३-RC-००४६, कत य ीमती मानु पनस मको पूव रसइवी, योजना के ही
यान, नेपाल सरकार िव. रोशन तामाङ
नदेिखएकोसमेतका प
ितवादीको ीमतीको मृ यु कुनै रोग लागेको
कारण भएको होइन भ ने कुरा शव परी ण ितवेदनमा
सव वसिहत ज मकै दको
मतृ कका शरीरका िविभ न भागमा कडा िचजव तु सजाय गदा चक पन हँदा १० वषको कै द सजाय
हारको चोट पटकबाट भएको उ लेख भएकोले ट
भएको देिखँदा ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
बयान माणमा िलन िम ने देिखएन । ितवादीले
राित मतृ कलाई कुटिपट गरेको देखेको भनी मिनष
तामाङले मौकामा लेखाएको घटना िववरण कागजबाट इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
पिन देिखएको छ । यस कुरालाई ितवादीले अ यथा इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
भ न सके को देिखँदैन । ितवादीले अिधकार ा
३
अिधकारीसम गरेको बयान, शव परी ण ितवेदन मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
र घटना थल तथा लास जाँच मचु ु काबाट समिथत सारदा साद िघिमरे, ०७३-RC-००८३, कत य
भएको हँदा ितवादीले मौकामा गरेको बयान माण यान, नेपाल सरकार िव. मोहन साह कानु
ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम ितवादी िव
ितवादीको ीमतीले परपु षसँग यौन
माणमा िलन िम ने ।
स पक रा ने गरेको भ ने आधारमा मा मािनसको
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम मृ यु गराउनल
ु ाई उिचत मा न िम दैन । िवधाियकाले
अिभयोग वीकार गरी गरेको बयान घटना थल, कुनै पिन कारले कसैको यान कत य गन हँदैन भनेर
लासजाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनसमेतका नै मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलमा सजाय हने
माणह बाट समिथत भइरहेबाट ितवादीलाई कानूनी यव था गरेको हो । अदालतले त य र उ
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कानूनी यव थाको सािम यतामा याय िन पण गन
४
हो । ितवादी अदालतमा इ कारी रहेको कारणले मा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ितवादीले सफाइ पाउने आधार हन नस ने ।
सारदा साद िघिमरे, ०७३-RC-००८६, कत य
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
यान, नेपाल सरकार िव. भीमलाल पा डे
मतृ कको मृ यु गदाको सबै कुरा िसलिसलेवार पमा
लेखाएकोमा अदालतमा जाहेरवाला र ीमतीको
िमलेमतोले छोरीको कत य भएको भने पिन यसलाई
न त मौकाको बयानमा भ न सके को देिख छ । न त
अदालतको बयानमा यसको यिु यु आधार र
कारण देखाउन सके को पाइ छ । उपयु बमोिजम
ितवादीले मौकामा आफै ँ ले वे छाले गरेको बयानमा
आफै ँ लाई दोषी देखाएकोसमेतका आधार र कारणले
ितवादीको मौकाको बयान माण ऐन, २०३१ को
दफा ९ र मतृ कक आमा सिवतादेवीले गरेको बकप
दफा १८ बमोिजम ितवादी िव
माणमा िलन
िम ने ।

अतः
हदैस मको सजाय
गनभु दा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०
वष कै द सजाय गदा पिन कानूनको म सद पूरा हने
देिखएकाले ितवादीलाई १० वष कै द सजाय हने ।
ितवादीले आ नो भाइलाई मानु पनस मको
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
पूव रसइवी, योजना के ही नदेिखएको, मतृ कले नै
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीलाई पिहले सेउलीले हार गरेको कारण
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झगडा भई ितवादीले मतृ कको सोही कायबाट भनी िवप ीम येको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आवेशमा आई त काल स लाको दाउराले हार आयोगले नेपाल सरकारको िचिक सास ब धी नीित
गदा टाउकोमा लािग मतृ कको मृ यु भएको र घटनामा िनयम काया वयन गन िवप ी िश ा म ालयसमेतका
सामा य स लाको दाउरा योग भएको देिखँदा िनकायह लाई ती िनकाय आफै ँ ले जारी गरेका
ितवादी ारा घिटत
सतह को काया वयन भयो भएन भनी प माफत
सव वसिहत मरण गराउन स ने नै देिखने ।
ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले
सावजिनक जनताको िहत र क याणसँग
१० वषको कै द सजाय
सरोकार रा ने िचिक सा िश ाको अनमु ित दान गदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ म ालय वयम्ले आफूले बनाएको नीित िनदशन
नं. बमोिजम
र सतको अवल बन गरेको छ, छै न भनी सावजिनक
दािय व बहन गन िश ा म ालयमा ग रएको
प ाचारलाई िनवेदकले दाबी गरेज तो यस अदालतको
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
आदेश पालना गन रोक लगाएको भनी भ न िम ने
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् । देिखन नआउने ।
५
अदालतको आदेश काया वयनका ममा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पु षो म िवप ी काया वयन गन अि तयारी भएको िश ा
भ डारी, ०७१-MS-००१७, अवहेलनामा सजाय म ालय र सावजिनक जवाफदेहीको पदमा ब ने
ग रपाऊँ, पु पराज पा डेय िव. च मणी पौडेलसमेत
यि ले गरेका कायमा अि तयारको दु पयोग भएको
िचिक सा िश ास ब धी नेपाल सरकारको देखेमा सो स ब धमा अनस
ु धान गन संवैधािनक र
नीित काया वयनमा कमी कमजोरी भई सवसाधारण कानूनी िज मेवारी भएको िवप ी अि तयार दु पयोग
जनताको जन वा यस ब धी िहतमा असर पछ अनस
ु धान आयोगले िचिक सा िश ा नीितको
िक भनी सवसाधारण जनताको जानकारीको लािग काया वयन स ब धमा प ाचार गरी िनजह सँग
समाचार स ेषण गरेका ह छन् । समाचार काशन गनु सोधपछ
ु गरेको कायलाई नै अदालतको अवहेलना
आफै ँ मा अदालतको आदेशको अवहेलना हन नस ने । मा न उपयु नहने ।
अदालतले जिहले पिन शासक वग सरकार
अदालतबाट भएको फै सला आदेश
वा सरकारी सं थाबाट शािसत वगको पमा रहेका काया वयन गन दािय व स बि धत सबै प को ह छ ।
सवसाधारणको लािग संिवधान कानून र रा यका आदेश काया वयन गन अिभभारा भएका िवप ीह ले
नीितले दान गरेका हक अिधकारको सिु नि चतता गरेका प ाचारसमेतका काम कारबाहीबाट आदेश
हने गरी काम गरेको छ छै न भनी मु ा मािमलाको काया वयनमा असर पन गएमा य तो प लाई िवप ी
रोहमा फै सला आदेशमाफत सधै ँसरकार र सावजिनक बनाई फै सला काया वयनको ि याबाटै उपचार ा
जवाहदेहीका पदमा रही काय गन यि लाई सजग गन सिकने नै ह छ । फै सला काया वयनको िसलिसलामा
गराइरहेको हने ।
भए गरेको प ाचारबाट अदालतको आदेश काया वयन
िचिक सा िश ा स चालन गदा सवसाधारण हन अवरोध िसजना भएमा अवरोध गन प लाई नै
जनताको िहत र क याणको उपे ा हन जा छ िक िज मेवार बनाई फै सला काया वयनको ि याबाटै
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उपचारमा जानपु नमा अदालतको अवहेलनामा सजाय को बैठकको िनणयअनस
ु ारको िनदिशत िनणय देिखन
ग रपाउँ भनी िनवेदकले िलएको ततु िनवेदन आइ पूवा ाहीपूण देिखएको र भ सार एजे टस ब धी
दाबीअनु प िवप ीह लाई अवहेलनामा सजाय गन िनदिशका, २०५३ ले भ सार एजे टको लािग दशम्
आधार नहँदा िनवेदकको िनवेदन दाबी पु न नस ने । क ास म अ ययन गरेको शैि क यो यता िनधारण
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
गरेको भ ने िवप ीको िलिखत जवाफ भएकोमा
क यटु र: मि दरा रानाभाट
िनवेदकको शैि क यो यताको माणप झु ा ठह रएको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् । मािणक आधार ततु नै नगरी भ सार ऐन, २०६४
को दफा ५५(२) बमोिजम भ सार एजे टको इजाजतप
इजलास नं. २
र गन गरेको िवप ीह को िनणय गैरकानूनी देिखन
आएकोले उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
१
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म क यटु रः अिमरर न महजन
भ डारी, ०७१-WO-०७५२, उ ेषण, कुमार साद इित संवत् २०७४ साल साउन १६गते रोज २ शभु म् ।
ीवा तव िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
२
आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
कसैकोउपर लगाइएको आरोप स ब धमा भ डारी, ०७१-CI-११७४, िनषेधा ा, िवनोद साद
िनणय गदा कानून, त य र माणको आधारमा साह िव. सूय साद उपा याय
िववेकपूण मू याङ् कन गरी िनणय गन अिधकारीले
शाि त सरु ा ग रपाउँ भ ने िनवेदन िज ला
िनणय गनु वा छनीय ह छ । तर कसैको िनदशन ग रने शासन कायालयमा परेकोमा सोमािथ कारबाही हँदा
िनणयलाई कानूनबमोिजमको र याियक िववेकयु
अ य कानूनबमोिजमको े ािधकार ना न िम दैन ।
िनणय मा न िम दैन । य तो िनणय पूवा ही (Bias) स बि धत िनकायले आ नो े िधकारिभ रही गरेको
िनणय हने हँदा ाकृितक याय िस ा तिवपरीत हने । कायमा अ यथा नदेिखएस म कानूनिवपरीत भएको
िवप ी भ सार अिधकृतको िमित मा न िम ने अव था रहँदैन । यसरी शाि त सरु ाको
२०७१।७।२६ को िनणय िनणयकताले त य, कानून लािग िनवदेन िलई कानूनी ि या अपनाएकै कारण
र माणको मू याङ् कन आ नो सदिववे
् क योग गरेर िज ला शासन कायालयले े ािधकार नाघेको भनी
िन कषमा पगु ेको नभई के वल अि तयार दु पयोग भ न नसिकने ।
अनस
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६
ु धान आयोगको िनदशनबमोिजम िनणय भई
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत पूवा ाही िनणय र को उपदफा (४)(५)(६)(७) समेतको कानूनी यव था
सोको काया वयन व पको देिखन आएकाले य तो हेदा उ अिधकारह “ चिलत कानूनबमोिजमको
िनदिशत िनणय िु टपूण देिखन आउने ।
अिधनमा रही सबै नाग रकह लाई देहायका
तसथ िवप ी भ सार अिधकृतको िमित अिधकारह हनेछन्” भनी दफा ६ मा उ लेख भएको
२०७१।७।२६ िनणय र सो िनणयलाइ सदर गन देिख छ । “नाग रकह लाई” भ ने नेपाल ऐनमा
भ सार िवभागको िमित २०७१।९।२० को िनणय उि लिखत वा यांशले नेपाली नाग रकलाई इङ् िगत
अि तयार दु पयोग आयोगको िमित २०७०।१२।२३ ग रएको ट देिखने हँदा ती कानूनबमोिजमका
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हकह नेपाली नाग रकले उपभोग गन र हनन् भएको अक परमादेश मु ा दायर गद जाने गरेको देिखएबाट
ख डमा उपचार पाउने ।
ऋण चु ा गनतफको आ नो दािय व पूरा नगरी के वल
अतः िनवेदकले दाबी गरेको घर ज गाको ऋण ितन समय ल याउने मा य न गरेको देिखने ।
स ब धमा आ नो िनिववाद हक देखाउन नसके को
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
अव था र सोको माणलगायत पेस गनपन
२०६९।३।१८ मा फै सला हँदासमेत िज ला
ु
नाग रकताको माणसमेतको अभावमा अिनि चत अदालतबाट भएको फै सलाबमोिजम पनु रावेदनको
हकलाई िनि त हकसरह थािपत गराउने गरी याद यितत भएको ३५ िदनिभ ऋण चु ा गरे
िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने अव था देिखँदैन िज ला अदालतको फै सलाबमोिजम िललाम बदर हने
भने गैरकानूनी त रकाले कानूनभ दा बािहर गई गरेको उ लेख गरी रकम चु ा गन मौका दान गरेकै देिखने ।
कुनै पिन कायले कानूनी साथकता ा गन नस ने र
ऋण िदने राज ी सेिभङ को-अपरेिटभ
य तो कागजको कुनै मािणकता रहने अव थासमेत सोसाइटी िलिमटेडले भने सोही मु ामा २०६९।९।२०
नदेिखँदा िनषेधा ाको आदेश जारी ग ररहन पन गते िनज ऋणीले चु ा गनपन
ु रकमको जानकारी गराई
अव थासमेत िव मान देिखन आउँदैन । तसथ सिहछापसमेत गराएको कागज िमिसल संल न देिखँदा
िनषेधा ाको आदेश जारी गनु नपन गरी पनु रावेदन उ पिछ लो मौकालाई समेत ऋणीले सदपु योग
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०७१।१।२ मा भएको गन सके को नदेिखएबाट त काल रकम चु ा गनतफ
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नलागी समय ल याउने यास मा गरेको देिखने ।
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
अत: उपयु आधार, माण एवम्
क यटु र: प ा आचाय
फै सलाह समेतका आधारमा ऋण िदने सं था
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् । राज ी सेिभङलाई ऋणीले चु ा गनपन
ु रकम
ज मा गन अन तकालस मको समय दान गरेको
इजलास नं. ३
नदेिखँदा जनु सक
ु ै बेला कजा रकम दािखल गन पाउने
भनी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले खारेज नगरी
१
जारी गरेको परमादेशको आदेश जारी हने अव था
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी नभएकोले पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
िव भर साद े , ०७०-CI-१०१५, परमादेश, २०७०।५।२५ मा जारी आदेश कानूनअनु पको
राजनह र े िव. परमान द यादव
नदेिखएकोले उ टी भई िनवेदन खारेज हने ।
पटकपटक सरोकार रा ने कागजातह को इजलास अिधकृत : सभु ाशच दाहाल
न कल तथा सावाँ याज रकमको िहसाब उपल ध क यटु र: च शेर राना
गराई पाउन परमादेशको आदेश माग गरी मु ा दायर इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
गन यथ वादीले अदालतको आदेशपिछ पिन य तो
२
सूचना नपाएको भए के -कुन िमितमा सूचना नपाएको हो मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
यसको उ लेख गरी स बि धत िनकायबाट आव यक िव भर साद े , ०७१-CI-१५२३, िनषेधा ा,
कारबाही गराउन स नेमा सो नगरी पिहलो आदेश कला रे मी (पंगेनी) िव. सुि मता महजन
भएको लामो समय िनि य रही पनु : सोही कृितको
आफै ँ ले
राजीनामा
िलखतमाफत
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हकह ता तरण ग रसके को ज गासँग स बि धत गरेउपर सोधपछ
ु का लािग िवप ीलाई बोलाएर सोधेको
िवषयव तउु पर जारी भएको िनषेधा ा आदेशले हाल हो भनी बोलाएको कुरा पिु गरे पिन यी यथ ले
ियनै पनु रावेदक कला रे मी (पंगेनी)को हक अिधकारमा यी पनु रावेदकलाई कुटिपटसमेत गरेको कुरा साँचो
ग भीर आघात पगु क
े ो भनी मा न स ने अव था भएको भए र यी यथ वादीले सावजिनक अपराध
देिखएन भने िनज वयम्ले हकह ता तरण ग रसके को नै गरेको अव था भए सु तहमा िलिखत जवाफ पेस
ज गाको िवषयमा जारी िनषेधा ा आदेश खारेज गरी गन अवसर िदएको अव थामा अदालतबाट रीतपूवक
पाउन दाबी िलन िम ने पिन देिखन आएन । ततु जारी यादिभ ै िलिखत जवाफमाफत सो कुराको
िववािदत ज गाको हक बेहकतफ उठेको अव थामा ख डन गनपनमा
सो नगरी िलिखत जवाफसमेत पेस
ु
कानूनी उपचार ा गन अव था े ता कायम रहेका नगरी ब ने र अिहले आएर िनज िवप ीले आफूलाई
ज गाधनीमा िव मान रहेकै हँदा हाललाई यसतफ कुटिपट गरी सावजिनक अपराध गरेको भनी दाबी
बोिलरहन नपन ।
िलँदमै ा यसको स यता पिु हन नस ने ।
अत: काठमाड िज ला सािबक सतङ
जनु कुराको आरोप प मािथ लागेको छ र
ु ् गल
गा.िव.स. वडा नं. ९(क) िक.नं. ७६८ को ज गा समिथत कागजातबाट समेत िनजमािथको आरोप
पनु रावेदक िवप ीको हक दताको भएकोमा सा दिभक देिखइरहेको छ उ अव थामा आरोिपत
२०७२।०४।२० को राजीनामाले कोमलभ उ ेतीको प आफूलाई लागेको आरोपको ख डन नै नगरी ब छ
नाममा गइसके को देिखएकोमा पनु रावेदन अदालत, भने िनजले उ आरोप वीकारी बसेको मा नु पन ।
पाटनबाट िमित २०७१।१२।२५ मा िनषेधा ा जारी
ियनै पनु रावेदकसमेतले यी िवप ी वादीलाई
हने फै सला भएपिछ उ िक.नं.७६८ को ज गा देवानी कृितको हालैदेिखको बकसप िफता गराउन
अ य ह ता तरण भइसके को अव थामा स बि धत िज ला हरी कायालय, बोलाई िनि त समयाविधिभ
यि को पनु रावेदन पनु पनमा िनजको पनु रावेदन िफता नगरे कपालीसरह असल
ु गन, थनु ामा रा ने
परेको नदेिखँदा ततु पनु रावेदनबाट िनणय ग ररहन भनी तसाएको ध याएको भनी यी यथ वादीले
परेन । पनु रावेदन खारेज हने ।
िलएको दाबीलाई यी दवु ै िवप ीले ख डन नगरेबाट र
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
िमिसल संल न अ य कागजातबाट समिथत भइरहेको
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
अव थामा यी पनु रावेदकसमेतले उ काय गरेक हन्
३
भ ने नै मा नु पन देिखन आउने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
पनु रावेदन प को पनु रावेदन बेहोराबाटै उ
िव भर साद े , ०७२-CI-०४०१, िनषेधा ा, िववािदत हालैदेिखको बकसप को िववाद िन पण
चुिलया देवी िगरी िव. िललादेवी िगरी
भइसके को भ ने नदेिखएको र यी दवु ै प को िववादको
मु ाको मूल ज रया नै यी पनु रावेदकले ज रया पिन सोही बकसप भएको अव थामा पनु :
िवप ीलाई हालैदिे खको बकसप माफत ज गा पा रत यी यथ वादीउपर देवानी कृितको िवषयमा डर
ग रिदएको तर यसको के ही समयपिछ िफता गराउने ासमा पान, जबरज ती कागज गराउने, प ाउ गन
य न गरेको देवानी िवषयबाट ार भ भएको छ । यी वा थु नेलगायतका काय गन स ने अव था िव मान
पनु रावेदकले ततु मु ासँग स बि धत िवषयमा हरी रहेकोले यस अव थामा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२
शासन गहु ारेको कुरा िवप ीले सावजिनक अपराध ले याभूत गरेको नाग रकको हक अिधकारमा आघात
15
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पु न स ने अव था िव मान रहेकै देिखन आउने ।
अत: िववेिचत उपयु आधार एवम्
अत: िववेिचत आधार एवम् कारणसमेतबाट माणसमेतका आधारमा िवप ीह बाट िनवेिदकाको
िनषेधा ा आदेशको औिच यता िव मान रहे भएकै हक अिधकारमा त काल आघात पन आशङ् का
अव थामा कानूनबमोिजम बाहेक देवानी कृितको नरहेको अव थामा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको
िवषयमा रट िनवेदकलाई नप न,ु नथु न,ु जबरज ती आदेश जारी हने अव था नदेिखएकोले पनु रावेदन
कागजसमेत नगराउनु भनी िवप ीसमेतका नाममा अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।५।२३ मा भएको
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई पनु रावेदन आदेश िमलेकै देिखँदा उ आदेश सदर हने ।
अदालत, जनकपरु ले िमित २०७१।३।२८ मा जारी इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
गरेको िनषेधा ा आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
५
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िव भर साद े , ०७२-CI-०१०३, िनषेधा ा,
िव भर साद े , ०७२-CI-१५११, िनषेधा ा, सूज महजन िव. मथुरा कटुवालसमेत
च कुमारी उपा याय िव. यशोदा े समेत
िमित २०७१।४।२७ को प बाट लेिखआएको
िवप ीम येकै महानगरीय हरी प रसरले कुरालाई पनु रावेदन अदालत, पाटनले अनदेखा गरी
िनवेिदकाले िनवेदनमा िजिकर िलएज तो िनजलाई िनषेधा ाको आदेश नगरेर आफूलाई अ याय गरेको
प ाउ गन, धरपकड गन, कागज गराउने तथा भनी िनवेदकले दाबी गरे पिन उ प लेिखएको
जबरज ती घर ज गा खाली गन लगाउने ज ता काय िमितभ दा पिछ िमित २०७१।१०।१४ को पनु रावेदन
ग रएको छै न, नभएको नग रएको काय ग रएको भनी अदालत, पाटनको इजलासमा भूिमसधु ार कायालय,
िवप ीले िदनभु एको झु ो रट खारेज ग रपाउँ भनी रट काठमाड का तफबाट उ िववािदत ज गाको मोठ
खारेज हन माग गरेको अव था देिख छ भने देवानी ढड् डा स कलै पेस भएको र उ ढड् डाबाट िववािदत
कृितको मु ामा महानगरीय हरी प रसरले यी ये िक ा ज गाको मोही संशोधन भई पनु रावेदकका
नाग रक पनु रावेदकलाई त काल धरपकड गन वा िपताले िनजको जीवनकालमै सो ज गाको मोही हक
प ाउ गन आशङ् काको अव थासमेत िव मान रहेको छािडिदइसके को कुरा पिु हने ।
देिखएन । अक ितर यी पनु रावेदक र िवप ीह म येका
तहतहगत पमा ज गा िब गरेर िवप ीले
अमीर िव र यशोदा िव का बीच िववािदत ज गाका आ नो मोही हकमा आघात पु याएको भनी यी
स ब धमा साधारण कायिविधअ तगत नै मु ा िनवेदकले िजिकर िलए पिन पिहले नै मोही हक
िकनारा ला ने अव था रहेको देिखएको स दभमा यी टुिटसके को थािपत भइसके को अव थामा पिछ
िवप ीह ले पिन त काल पनु रावेदक िनवेदकउपर आएर उ ज गा तहतहगत पमा िब िवतरण हँदमै ा
घरज गाबाट हटाउने, िनकाला गन वा बसोबासमा ित आ नो हकमा आघात परेको भनी िनवेदकले िलएको
पु याउने ज ता काय गन गराउने स भावना नरहेको
ततु पनु रावेदन िजिकर उिचत हो भनी मा न िम ने
देिखँदा यस ि थितमा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम देिखएन । साथै आफूले िनयिमत पमा िवप ीलाई
िनषेधा ा आदेश जारी ग ररहनु पन देिखन नआउने । कुतबाली बझ
ु ाएको भनी िनवेदकले दाबी िलए पिन के 16
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कसरी ? कसलाई ? कित ? कुतबाली बझ
ु ाएको हो राजिवराजबाट भएको फै सलामा भएको उि लिखत
सोको कुनै पिन माण पनु रावेदकले पेस गन नसके बाट बेहोराबाट रट िनवेदकलाई दि णतफको ज गा र
पनु रावेदकको उ दाबी पिन थािपत हन नआउने । िवप ी कम िदनलाई बीचको ज गा भागमा परेको
मालपोत कायालयमा ज गाधनीको दता देिख छ । आ नो भागमा परेको ज गाका स ब धमा
े ता कायम हने मूल िकताब नै उ कायालयको रट िनवेदकका िपता मो. यािसनले कुनै िववाद
मोठ ढड् डा भएको र उ ढड् डाकै आधारमा ज गाधनी नउठाई फै सलालाई वीकार गरी बसेकोमा िनजका
माण पज
ु ा, िफ डबक
ु , भूिमसधु ार कायालयको छोराह ले सो फै सला काया वयनको िवषयलाई िलएर
अिभलेख आिदमा ज गाधनीको नामलगायतको लगत िववाद िसजना गरेको औिच यपूण र मनािसब देिखन
रा ने, थ ने, स याउने आिद काय हने हँदा मालपोत नआउने ।
कायालयको मोठ ढड् डालाई नै मूल अिभलेख मा नु
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट
पन ह छ । उ मोठ ढड् डामा नै मोही लगत संशोधन भएको िमित २०४९।३।४ को अि तम फै सलामा
भई मोही टुिटसके को देिखएको अव थामा मोठबाहेक बेहोराअनस
ु ार मो. कम िदनको भागमा परेको घरज गा
अ य कागजातमा मोही संशोधन भएको कुरा उ लेख उपभोग गनमा िनजलाई कुनै बाधा अवरोध नगनु भनी
नभएकोले मेरो मोही हक कायमै छ भनी पनु रावेदकले पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िनषेधा ा मु ामा
िलएको िजिकर पिु हन नस ने ।
िमित २०६९।५।१७ मा आदेशसमेत भइसके को र
अत: िववेिचत आधार एवम् माणसमेतका सोउपर यस अदालतमा पनु रावेदनको पमा परेको
आधारमा मालपोत कायालय, कलंक बाट िववािदत ०७०-CI-०२६४ को िनषेधा ा मु ामा आज यसै
िक.नं.२९ र १३७ का ज गाको ज गाधनी माण देिखएबाट पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
पज
ु ाको मोही संशोधन भई ज गाधनीकै नाउँमा मोही २०६९।५।१७ मा भएको आदेश सदर हने ठहरी
कायम भएको भ ने कुरा मािणत भइसके को अव थामा फै सला भएकाले सो मु ामा उि लिखत आधार र
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश कारणबाट पिन ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको दाबी
जारी हने अव था नदेिखएकोले िनवेदकको िनवेदन कानूनस मत र यथाथ फरक देिखन नआउने ।
िजिकर खारेज हने ठहछ भनी िमित २०७१।१०।१४
अंशज तो नैसिगक हकको िवषयमा
मा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश अदालतबाट अि तम फै सला भइसके पिछ
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यसको पालना र काया वयनमा सहयोग पु न गरी
इजलास अिधकृत : सभु ाशच दाहाल
फै सलाअनस
ु ार आआ नो भागमा परेका घरज गा
क यटु र: रमला पराजल
छु याई िलई फै सला ित स मान य गनपनमा
सो
ु ी
ु
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
नगरी आ नो िपताको पालामा िन पण भइसके को
६
िवषयमा ि यागत िछ खो दै पनु ः िववाद िसजना
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म गराई यी रट िनवेदकह अदालत, वेश गरेको त य,
भ डारी, ०७१-WO-०७७३, उ ेषण / परमादेश, फै सलाको अि तमताको िस ा त तथा सफा हातको
सिलम िमयाँसमेत िव. स री िज ला अदालत, िस ा तको आधारमा समेत िमलेको देिखन नआउने ।
राजिवराजसमेत
कुनै कायिविध कानूनको कुनै िव दमु ा भएको
अंश मु ामा पनु रावेदन अदालत, अ प ता वा अपया ताले कुनै पिन यि लाई सारवान
17
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कानून (Substantive Law) ले याभूत गरेको अंश सके को देिखँदैन । यसैगरी पीिडत भिनएक प रवितत
ज तो नैसिगक हकलाई समा पान तथा अदालतको नाम अनरु ाधा पौडेलले अदालतमा गरेको बकप मा
फै सलालाई िन भावी बनाउन स ने नहँदा ततु आ नो िपसाब फे न ठाउँबाट रगत आएको िथएन ।
रट िनवेदनमा िनवेदकको माग तकसङ् गत र ितवादी काशीनाथको िपसाब फे न मेरो िपसाब फे न
यायोिचतसमेत देिखन नआउने ।
ठाउँमा घस
ु ाउनु भएको िथएन भनी बयान गरेको
तसथः िमित २०४९।३।४ को फै सलाअनस
ु ार देिख छ । यसैगरी िनजको िददी ित ा पौडेलले
नै चलन चलाउने गरी २०७१।५।१८ मा भएको ब डा अदालतमा गरेको बकप मा घरमा आउँदा बिहनी र
चलन मचु ु का तथा सो स ब धमा भएका िज ला आफू सँगै आएको, घटनाको बारेमा बिहनीले आफूसँग
अदालत, स रीको िमित २०७१।९।१८ र पनु रावेदन के ही नभनेको र कराएको पिन सिु ननँ भनी बेहोरा
अदालत, राजिवराजको िमित २०७१।११।१४ को उ लेख गरेको देिखने ।
आदेश र ती आदेशअनस
पीिडत र िनजक िददीको अदालतमा
ु ार भएका काम कारबाहीसमेत
कानूनबमोिजम िमलेकै देिखँदा ततु रट िनवेदनमा भएको बकप र पीिडतको शारी रक जाँच
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गरी रहन िम ने ितवेदनलगायतका िमिसल संल न कागजातह बाट
देिखएन । अतः ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ितवादी काशीनाथ पौडेलले आरोिपत कसरु
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
गरेको त य शङ् कारिहत पबाट पिु हन सके को
े
क यटु र: रमला पराजल
देिखएन । शङ् का र अनमु ानको भरमा कसरु दार ठहर
ु ी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभु म् । गन यायोिचत नभएकोले सु फै सला उ टी गरी िनज
७
ितवादी काशीनाथ पौडेललाई सफाइ िदने गरी िमित
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार २०६७।११।१७ मा पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट
े , ०६८-CR-०२०५, जबरज ती करणी, नेपाल भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सरकार िव. काशीनाथ पौडेल
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
ितवादी
काशीनाथ
पौडेलले क यटु र: िवनोदकुमार बािनया
अिधकार ा
अिधकारीसम
बयान गदा इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
पीिडतको योिनमा औ ंला घस
८
ु ारी िदएको िथएँ भनी
बयान गरे तापिन सु िज ला अदालतसम मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
गरेको बयानमा अिभयोग दाबीमा इ कार रहेको े , ०७०-CI-०६१८, करारबमोिजम पैयाँ िदलाई
देिख छ । पीिडत भिनएक बािलका अनरु ाधा पौडेल पाऊँ, अ णकुमार थापासमेत िव. सानुका छा े
(प रवितत नाम) को पि मा चल े ीय अ पतालबाट
चिलत कानूनबमोिजम भएको करार
िमित २०६७।३।२५ मा ग रएको शारी रक परी णबाट स झौता स बि धत प ह को हकमा कानूनसरह लागू
िनजको यौनाङ् गमा जबरज ती करणी ग रएका कुनै हने िवषय हो । करारका प ह ले करारबमोिजमको
ल णह देिखएका छै नन् । पनु रावेदक वादी नेपाल दािय व स झौताका ावधानबमोिजम पूरा गनपन
ु
सरकारको तफबाट माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ह छ । उ ावधानबमोिजम नै ितनु बझ
ु ाउनु नपन हो
बमोिजम आ नो दाबी शङ् कारिहत तवरले पिु गन भने पिन कुन ावधानबमोिजम ितनु बझ
ु ाउनु नपन हो सो
18
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कुरा खल
ु ाउनु पन ह छ । स प न करार स झौताभ दा दफा ६३(१) बमोिजम कालोसूचीमा रा ने गरी िनणय
बािहरका िवषयह देखाई करारका प ह स झौताको ग रएको भनी िवप ी सावजिनक ख रद अनगु मन
दािय वबाट पि छन स दैनन् र पाउँदैन पिन । ततु कायालयले िजिकर िलए पिन सोही कायालयले िलिखत
िवषयमा प ह बीच भएको करार स झौताको दफा ६ जवाफ िफराउँदा रट िनवेदकले सावजिनक ख रद ऐन,
र करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा रहेको करार २०६३ को दफा ६२(२) अनस
ु ारको आचरण पालन
गन येक प ले करारबमोिजमको दािय व पूरा गरे नगरेको स ब धमा िन य ल गन नसिकएको भनी
गनपन
ु भ ने यव थाह अ ययन गरी हेदा यी वादीले िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिख छ । यसरी
वादी दाबीबमोिजम ितवादीबाट पाउनपु न बाँक . दफा ६२(२) अनस
ु ार आचरण उ लङ् घन भए नभएको
५,००,०००।-, नव रिनङ िवलको . ३,००,०००।- स ब धमा िन य ल नै नभइसके को अव थामा सोही
र धरौटीबापतको . १६,४५,००३।५६ समेत कूल दफा ६२ िवपरीत आचरण गरेको भनी दफा ६३(१)
.२४,४५,००३।५६ करारबमोिजम पाउनु नै पन बमोिजम रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने गरी
देिखन आउने ।
गरेको िनणय आफै ँ मा िवरोधाषपूण देिखएकोले िमलेको
अतः पाउनु पन बाँक .५,००,०००।- देिखन नआउने ।
भराई िलन पाउने ठह याएको हकमा स म पनु रावेदन
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ६३ को १(ख) मा दफा २७ बमोिजम वीकृत
अब बाँक .३,००,०००।- र .१६,४५,००३।५६ भएका बोलप दाता ख रद स झौता गन नआएमा
गरी ज मा .१९,४५,००३।५६ को हकमा VAT िनजको कामको गा भीयको आधारमा सावजिनक
समेत बझ
ु ाई सके को देिखँदा सो रकमसमेत भराई िलन ख रद अनगु मन कायालयले १ वषदेिख ३ वषस म
पाउनेमा सो रकम भराई निदएको हदस म पनु रावेदन कालोसूचीमा रा न स ने भ ने यव था भएको देिखए
अदालत, राजिवराजको िमित २०६९।८।१९ को पिन सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ मा २०७३।३।३०
फै सला िमलेको नदेिखँदा पनु रावेदन अदालतको उ
मा भएको पिहलो संशोधनपिछ मा उ यव था
फै सला के ही उ टी भई पनु रावेदक वादीले ितवादीबाट रािखएको देिख छ । िमित २०७३।०३।३० मा
करारीय दािय वअनस
ु ार बाँक .१९,४५,००३।५६ पिहलो संशोधन हनपु ूव सो यव था नभएकाले
समेत भराई िलन पाउने ।
प चातदश पमा कानून लागू हन नस ने हँदा िमित
इजलास अिधकृत : अनपु मा प त
२०७३।३।३० भ दा अगािड दफा २७ बमोिजम
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
वीकृत भएका बोलप दाता ख रद स झौता गन
९
नआएमा िनजलाई कालोसूचीमा रा ने गरी िनणय
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार गन िम ने नदेिखएको र ततु रट िनवेदनमा
े , ०७३-WO-०९८५, उ ेषण / परमादेश, ड बर िनवेदकलाई ख रद स झौता गन २०७३।२।१८ मा
च द िव. सावजिनक ख रद अनुगमन कायालय, सूचना काशन भएकोसमेत देिखएकाले सूचना जारी
ताहाचल, काठमाड समेत
हँदाका अव थामा लागू नरहेको ऐनको यव था (दफा
िनवेदकले सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को ६३ को १ (ख) को संशोधनपिछको यव था) लागू गरी
दफा ६२ मा उि लिखत आचरणिवपरीत काय गरेकोले रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने गरी िनणय गनु
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कानूनस मत नदेिखने ।
तसथः उि लिखत त य, आधार र
कानूनी यव थासमेतका आधारमा रट िनवेदकलाई
कालोसूचीमा रा ने गरी िवप ी सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयबाट िमित २०७३।१०।२८ मा
भएको िनणय र िमित २०७३।११।०६ मा गोरखाप मा
कािशत सोस ब धी सूचना तथा उ िनणय र
सूचनाअनस
ु ार भएका अ य स पूण काम कामकारबाही
कानूनस मत भएको नदेिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर
हने र रट िनवेदकलाई कालो सूचीमा रािखएकोमा सो
सूचीबाट हटाउनु हटाउन लगाउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।
१०
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७४-WO-००२४, उ ेषण, सि जव शमा दास
िव. गृह म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम
११५(५) मा िनल बन अविध ६ मिहनाभ दा बढी हने
छै न र िनल बन अविधमा िनजउपरको कारबाहीको
िकनारा लगाउनु पनछ भ ने बेहोरा उ लेख भएको
देिख छ । सोबमोिजम िनल बन गन काय िमित
२०७४।४।४ मा भई हाल ६ मिहनाको अविध यितत
भइसके कोले िनल बन अविध नै समा भइसके को
र िनवेदकको बढुवा भई पद थापनसमेत भइसके को
देिखँदा िनवेदन मागका स ब धमा थप िववेचना गनपन
ु
अव था देिखएन । अतः िववेिचत आधार कारणबाट
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहने आव यकता
र योजन नै नरहकोले ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
इित संवत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ४
१
मा. या. ी देवे
गोपाल े र मा. या.
ी के दार साद चािलसे, ०६८-CR-०२८२,
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. आकाश
भ ने नवराज े समेत
बरामदी मचु ु काको बेहोरा र मौकामा
कागज गन यि ह को कथन पर परमा बािझएको
देिख छ । बरामिदत पे तोल ितवादीह को
सँगसाथबाट बरामद नभई ते ो यि ले हरीलाई
ह ता तरण गरेको देिखएको एवम् बरामिदत पे तोल
स ब धमा अनस
ु धानमा तयार भएका कागजह को
बेहोरा फरक फरक भई आपसमा बािझएको अव थामा
ितवादीह उपरको कसरु शङ् कारिहत तबरले
पिु हन सके को देिखएन । सबदु माणको अभावमा
ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
गन िम ने अव था नहँदा ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट सु
फै सला उ टी गरी ितवादीह सितष शाही र नवराज
े ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६७।३।२
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु रः हकमाया राई
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी देवे गोपाल े ठ र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०६९-CR-०८३७, लागु
औषध खैरो हेरोइन, अिनला े िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आफूबाट २४० ाम खैरो हेरोइन

20

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, पस
ु -२
बरामद भएको स य हो, उ लागु औषध िब गन औषध खैरो हेरोइन सेवनकै लािग राखेको भ ने
योजनाथ साथमा बोक िहँडेको हो भनी अिधकार ा
ितवादीको भनाई िव सनीय देिखन नआएको र
अिधकारीसम सवाल जवाफ १० र ११ मा खल
ु ाएको सेवनतफको िनजको िजिकर पिु हन आएको नहँदा
पाइयो । ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम बरामदी मचु ु का, ितवादीको मौकाको बयान कागज,
भएको बयान अ यथा हो भनी पनु रावेिदकाले पिु
ितवेदकको ितवेदन एवम् बकप तथा िवशेष को
गन सके को देिखएन । ितवादीको अिधकार ा बकप समेतको कागज माण तथा बरामद भएको
अिधकारीसम भएको बयान बेहोरा बरामदी मचु ु का, लागु औषधको प रमाणसमेतको आधारमा अिभयोग
ितवेदक तथा बरामदी मचु ु काका यि ह शिमला दाबीबमोिजम लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३
थापा, शभु ल मी लामा, िव दु बढु ाथोक , आ मराम को दफा ४ को ख ड (घ) र (च) िवपरीतको कसरु
िसलवालसमेतले अदालतमा गरेको बकप समेतबाट अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१)(६)(३) बमोिजम
बेहोरा समिथत भएको देिखयो । सेवन र िब
ितवादी अिनला े लाई १६ (सो ) वष कै द र
गन कसरु छु ाछु ै भएको अव थामा सेवन गन .५,००,०००।– (पाँच लाख पैयाँ) ज रवाना हने
भ दैमा सेवनतफको कसरु ठहर हने पिन होइन । गरी भएको सु अदालतको फै सला सदर हने ठहर
ितवादीको काय, ितवादीबाट बरामद लागु औषधको गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
प रमाणसमेतबाट सेवन हो होइन िन कषमा पिु गने २०६९।६।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हो । ितवादी सेवनकता मा भएको भए िनजले सेवनको हने ।
लािग आव यक पन मा ा आ नो साथमा राखेको इजलास अिधकृत: महेश खनाल
अव था हने िथयो । तर िनजको साथबाट बरामद क यटु र: हकमाया राई
भएको २४० ाम खैरो हेरोइनको ठूलो प रमाणबाट इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।
नै िनजले के वल सेवन गन योजनको लािग मा उ
३
लागु औषध आ नो साथमा बोक िहँडेको भनी िव ास मा. या. ी देवे गोपाल े ठ र मा. या. ी
गन सिकने अव था देिखन नआउने ।
के दार साद चािलसे, ०६८-CR-०९५४, वैदेिशक
ितवादीको कसरु को कृित तथा बरामदी रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. शंकर साद चापागाई
लागु औषधको प रमाणलाई समेत ि गत गरी १६
जाहेरवाला आ नो जाहेरी बेहोरा समथन गन
(सो ) वष कै द र .५,००,०००।– (पाँच लाख बकप को लािग उपि थत हनपु नमा उपि थत नभएको
पैयाँ) ज रवाना हने गरी भएको फै सला कानूनस मत हँदा िनजलाई बकप गराउने योजनाथ मल
ु क
ु ऐन,
नै देिखन आयो । ितवादीले सेवनकै लािग मा उ
अ.बं. ११५ नं. बमोिजम समेत याद जारी भएकोमा
प रमाणको लागु औषध खेरो हेरोइन साथमा बोके को सो यादिभ िनज उपि थत हन नआएको तर
भ ने िजिकर कुनै िव सनीय आधार माणबाट पिु
पिछ िनज जाहेरवालाले आफूले उ रकम वैदेिशक
हन सके को नहँदा सोतफको ितवादीको पनु रावेदन रोजगारको लािग निदई घरायसी यवहार चलाउन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
लेनदेन भएकोमा उ रकम ितवादीले आफूलाई चु ा
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट ग रिदएको भनी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा
ितवादीको साथबाट २४० ाम लागु औषध बरामद दखा त िदई सो दखा त सनाखतसमेत गरी रकम
भएको देिखन आएको, उ ठूलो प रमाणको लागु बझ
ु ेको स कल भरपाईसमेत पेस गरेको देिखयो ।
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यसरी वयम् जाहेरवालाले नै ितवादीले वैदेिशक लािग नयाँ कानूनह नब ने ।
रोजगारको लािग रकम िलएको नभई घरायसी लेनदेन
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
भएको भनी वीकार गरेको र आफूले िदएको रकम २०(१) सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
पाइसके को भनी भरपाईसमेत पेस गरेको अव थामा दफा १५ को िनर तरता नै भएको देिख छ । ाचार
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर िनवारण ऐन, २०५९ जारी हनभु दा अगािड आिजत
गन यायोिचत हने नदेिखने ।
गरेको स पि को हकमा सो ऐनको दफा २० बमोिजम
अतः उि लिखत आधार माणह बाट मु ा चलाउन र सजाय गन िम दैन भ ने पनु रावेदक
ितवादी शंकर साद चापागाइँले आरोिपत कसरु
ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गरेको पिु हन नसके को हँदा िनज ितवादीले सफाइ
पाउने ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट १. घरको िबगो स ब धमा
िमित २०६७।१२।२१ मा भएको फै सला िमलेकै
आधारभूत मू याङ् कनको आधारमा िनमाण
देिखँदा सदर हने ।
लागत .५,८८,०७५।३३ तय गरी सो लागतमा
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
सरकारी भवन िनमाणमा ला ने ओभरहेड क ट र ठे का
क यटु र: मि जता ढुंगाना
कर नला ने भएकोले २०% ले हने .१,१७,६१५।०७
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् । क ासमेत गरी .४७०४६०।२७ िबगो कायम
गरेकोमा उ रकम मनािसब नै रहेको देिख छ । यसरी
इजलास नं. ५
आधारभूत मू याङ् कनको आधारमा मू य तय गरी सो
मू यमा समेत २०% क ा गरी कायम गरेको िनमाण
१
लागतलाई अ यथा भ नु पन अव था रहेको देिखँदैन ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी उ घरको िबगो . ४७०४६०।२७ नै कायम हने ।
पु षो म भ डारी, ०६७-CR-०४६३, ०६८घरमा .१,३७,०००।– मू यको िव तु ीय
CR-०३५४, ०६८-CR-०९७२, गैरकानूनी पमा उपकरण भएको कुरा िमिसल संल न थलगत
स पि आजन गरी ाचार गरेको, नेपाल सरकार मचु ु काबाट देिख छ । उ िव तु ीय उपकरणको िबगो
िव. िनर जन साद चािलसे, गीताकुमारी अिधकारी सु िवशेष अदालतले .१,३७,०००।– नै कायम
(चािलसे) िव. नेपाल सरकार, िनर जन साद चािलसे गरेको छ । ितवादी पनु रावेदकले उ उपकरणह को
िव. नेपाल सरकार
िबगो .३४,२५०।– गणना हनपु छ भनी पनु रावेदन
कुनै पिन कानूनको या या गदा उ
िजिकर िलएको भए तापिन सोको मनािसब आधार र
ऐनको िनमाण गनपनाको
उ े यलाई मु य पमा कारण पेस गन सके को अव था छै न । के वल आयोगले
ु
िवचार गनपछ
ु । कानूनको या या भनेको नै िवधायन िनधारण गरेको मू यको एक चौथाई हनपु छ भ ने
िनमाणको आव यकता, यसको कारण र यसले हण आधारमा मा सोअनस
ु ार हन स दैन । उ िव तु ीय
गरेको उ े य प ा लगाउनु हने ।
उपकरणको िबगो .१,३७,०००।– नै कायम हनपु न ।
नयाँ ब ने कानूनले िवगतको कानूनको कमी
फिनचरको हकमा उ घरमा भएका
कमजोरीलाई हटाउने उ े य राखेको ह छ । िवगतमा फिनचरह को मू य .२,४१,२२२।– मू याङ् कन
भएका अपराधज य कायलाई उ मिु
दान गनको भएकोमा सु िवशेष अदालतले अनस
ु धानको
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समयस म आइपु दा फिनचरको मू यमा अ यिधक भएको देिखँदैन । परु ानो घर भ काई सोही साम ीह को
विृ भएको भ ने आधारमा उ मू यमा ५०% योग गरेको र छड, िसमे ट मा नयाँ योग गरेको
घटाई .१,२०,६११।२१ मा िबगो कायम गरेको अव थामा आयोगको मू याङ् कन दररेट .६१६।– मा
देिख छ । ितवादीले पनु रावेदन िजिकरमा के ही ६५% घटाएर .२१५।६ को दरले वा तिवक घरको
फिनचरह पु य ली र के ही ीमतीले दाइजोमा मू य िहसाब ग रनपु छ भ ने पनु रावेदक ितवादीको
याएको हो भनी िजिकर िलएको भए तापिन सो पिु हन िजिकर यावहा रक पमा समेत उपयु हने
सके को नदेिखँदा फिनचरको िबगो .१,२०,६११।२१ देिख छ । अतः ितवादी िनर जन साद चािलसेको
कायम गरेकोलाई अ यथा गनपन
आमा सीता चािलसेको नाममा रहेको जनकपरु ि थत
ु नदेिखने ।
आयोगले जाँच अविध (Check Period) घरको स पि िबगो .४,०४,४९४।– कायम हने ।
भ दा पछािडको मू य कायम गरेकोले ितवादीको
सु
िवशेष अदालतले आयोगको
िजिकरबमोिजम नै उ Solar Panel को मू य आधारभूत मू याङ् कनको आधारमा िनमाण लागत
.३,७५०।– कायम गन उपयु हने ।
.८,६३,७२२।४२ तय गरी यसमा भइु तँ लाको
ितवादीको घर २०३९।२०४० सालमा सु िनमाण लागत .७८,७७९।४७ कटाई हन आउने
गरी २०४१।४२ मा िनमाण स प न गरेको देिख छ ।
.७,८४,९४२।९५ र बाथ मको िनमाण लागत
यस अव थामा उ घरको लागतको मू याङ् कन .२६,७४२।७२ समेत ज मा .८,११,६८५।६७
गदा सोभ दा अगािड लागू भएको भदौ ३०, २०३२ बाट ठेकेदारको ओभरहेड क बापत १५ ितशत
मा कािशत घर मू याङ् कन दरलाई अपनाउनु पन र ठे का करबापत ५ ितशतसमेत २०% ले
ह छ । सु िवशेष अदालतले २०४१।४२ को हने .१,६२,३३७।१४ घटाउँदा हन आउने
अ यितर प रप भएको दरलाई आधार मानी घरको
.६,४९,३४८।५३ ितवादीको स पि को िबगोमा
मू याङ् कन गरेकोमा घर िनमाण हनभु दा अगािड समावेश गन गरी िवशेष अदालतले िलएको आधार
िव मान दररेटलाई आधार मानी घरको मू याङ् कन अ यथा देिखएन । अतः ितवादी िनर जन साद
कायम ग रनु नै यायसङ् गत र मनािसब देिखने भएकोले चािलसेको ीमती गीता अिधकारी (चािलसे) को
उ घरको मू य पनु रावेदकले िजिकर िलएबमोिजम नै नाममा रहेको घरको िबगो मू य .६,४९,३४८।५३
.३,५१,३६८ हनपु न देिख छ भने उ घरमा रहेको नै हने देिख छ । उ घरमा योग हने िव तु ीय
Solar Panel को मू य .३,७५०।– गरी ज मा साम ीको .२२,५००।– परु ै र फिनचरको मू य
.३,५५,११८।– हने ।
.५९,७०० बाट आधा घटाउँदा हने .२९,८५०।–
काठमाड र जनकपरु मा घर िनमाण गदा समेत .५२,३५०।– ितवादीको स पि को िबगोमा
ला ने लागत वाभािवक पमा फरक हने भएकोले समावेश हने ।
काठमाड को दरअनस
ु ार मू याङ् कन गन निम ने ।
घर िनमाण गदाको समयमा नयाँ घर िनमाण २. सवारी साधनको िबगोबारे
गरेको सरह क पाउ ड वाल, क पाउ ड गेट, घर
ितवादी िनर जन साद चािलसेक
बािहरको ट् वाइलेट र नहु ाउने ठाउँ इ यािद बनाउनु आमा सीता चािलसेको नाममा दता कायम रहेको
नपरेकोले सोबापतको खच नभएको भ ने पनु रावेदक बा.३.च.४५५७ नं.को िजपको ख रद मू य
ितवादीको िजिकरसँग असहमत रहनपु न कारण
.१८,१५,०००।– र िनज ितवादीको नाममा दता
देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीले िजिकर िलएज तै रहेको मोटरसाइकलको ख रद मू य . ७५,०००।–
उ घरको िनमाण गदा साइट डेभलपमे टमा कुनै खच समेत ज मा .१८,९०,०००।– ितवादीको
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स पि को िबगोमा समावेश हने ।
िवशेष अदालतले सो याज व प ा रकमलाई
समेत बक मौ दात मानी िबगो कायम गरेकोमा सो
३. िट.भी. र िभिडयो डेकको िबगोबारे
रकमलाई घटाउनु पन देिख छ । बक टेटमे टह
ितवादी िनर जन साद चािलसेसगँ हेदा चेक िप रयडस म िनर जनको बक मौ दात
.७,०००।– मू य बराबरको सोनी टेिलिभजन .३३,४८,७५५।६२ र गीता अिधकारीको बक
एउटा र ६,०००।– मू य बराबरको एक डेकसमेत मौ दात .१३,२८,१४५।५ देिखएकोले ितवादीको
गरी १३,००० मू य बराबरको टेिलिभजन र डेक पनु रावेदन िजिकरबमोिजम नै गणनायो य आयको
भएको भनी आरोपप को तािलका नं.११ मा उ लेख पमा ज मा बक मौ दात .४६,७६,९०१।१२ लाई
भएकोमा िट.भी.को मू य घरको मू याङ् कनमा नै नै कायम गनपन
ु ।
गणना भइसके कोले दोहोरो गणना गन िम दैन । डेकको
मू य .६,०००।– स पि को िबगोमा गणना हने ।
६. नगद मौ दातको स ब धमा
आयोगले एउटा िनि चत समय अविधिभ को
४. ज गा ख रदको िबगो स ब धमा
आ दानी र स पि को परी ण गन भनी परी ण अविध
ितवादीको आमासँग िविधवत् अंशब डा तोक अनस
ु धान गन भनेपिछ सोही अविधिभ को
नभएको अव थामा ितवादी िनर जन साद आ दानी र स पि को मा अनस
ु धान गन िम ने ।
चािलसे, बाबु के दारनाथ चािलसे तथा आमा सीता
ितवादी िनर जन चािलसे सावजिनक पदमा
चािलसेको नाममा ख रद भएको ज गाको मू य बहाल रहेको िमित २०६०।८।२ स मलाई परी ण
.१९,४०,४००।– नै हने ।
अविध मानी ततु मु ाको अनस
ु धान भएको छ ।
िनजले अवकाश पाइसके पिछ आयोगमा बयान िदँदाको
५. बक मौ दात स ब धमा
ममा आ नो साथमा .५,५०,०००।– छ भनेको
कुनै िनि चत समय अविधलाई परी ण आधारमा िनजसँग नगद मौ दात .५,५०,०००।–
अविध िनधारण गरी सो अविधमा भएको आ दानी र रहेको भनी आयोगले आरोपप मा उ लेख गरेको
स पि को परी ण गन भनी िन य गरेप ात् सोही र िवशेष अदालतले पिन सोही रकमलाई स पि
अविधको आ दानी र खचको मा परी ण ग रनु िबगो कायम गरेको देिख छ । यसरी िनज ितवादी
उपयु हने देिख छ । चेक िप रयड भनी उि लिखत सेवाबाट अवकाश पाएपिछ उ रकम िनजसँग भएको
समयभ दा अगािड वा पछािड ा त भएको रकमको देिखएकोमा चेक िप रयडिभ समावेश गरी उ
समेत गणना गन हो भने यसले परी ण अविधिभ को रकमलाई िबगो कायम गन िम ने नदेिखने ।
आ दानी र स पि को वा तिवक नितजा िदन स दैन
र परी ण अविध कायम गनको
ु कुनै औिच यसमेत ७. सेयरबापत कायम हनपु न िबगो स ब धमा
रहँदैन । अतः अि तयार दु पयोग अनस
ितवादी िनर जन चािलसे र आमाको
ु धान
आयोगले िनधारण गरेको परी ण अविधभ दा अगािड बीचमा अंशब डा भई नसके को अव थामा सीता
वा पछािड ा त गरेको याजलाई बक मौ दातमा चािलसेले ख रद गरेको सेयर िनर जन चािलसेको
समावेश गन िम ने नदेिखने ।
िबगोमा जोड् न िम दैन भ ने िजिकरसँग सहमत हन
पनु रावेदक ितवादीले िमिसलसाथ पेस सिकएन । यसरी सु िवशेष अदालतले सेयरबापतको
गरेको बक टेटमे टह हेदा िविभ न बकह मा िबगो .२,०६,२००।– कायम गरेकोमा बोनसबाट
चेक िप रयडपछािडको याजह समेत रहेको र ा त भएको .६,०००।– बराबरको सेयर मू य
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घटाउँदा हन आउने .२,००,२००।– ितवादीको माणह बाट देिख छ । अतः िनजले सो अविधमा
स पि को िबगोमा गणना हने ।
पाउने तलबसमेत िनजको आयमा गणना ग रनपु न
देिख छ । यसैगरी िनज धरान धनकुटा राजमागमा
८. बचतप बापत कायम हनुपन िबगोको स ब धमा कामु योजना मख
ु भई काम गरेकोमा सोबापत िनजले
ितवादी पनु रावेदकले आ नो पनु रावेदन पाएको तलब २०४७।८।५ मा थम ेणीमा बढुवा
प मा .१४,७५,०००।– को बचत प सीता भएकोमा आयोगले िमित २०४८।४।५ बाट मा
चािलसेले ख रद गन िदएको रकमबाट ख रद गरेको थम ेणीको तलब गणना गरेकोले सो एकवषको
र स पि जाँचबझ
ु आयोग गठन गनपु ूव नै आमाले तलबसमेत जोड् नु पन रकम, सडक िवभागले
भनेबमोिजम भाइ कृ णको नाउँमा नामसारी ग रिदएको आयोगलाई २०५८ साल ावणदेिख ितमिहना
भनी िजिकर िलए तापिन िनज ितवादी र आमा तलब .१३,१९७।८० भनी लेखेकोमा आयोगले
गीता चािलसेबीच अंशब डा नभएको अव थामा उ
.१२,२८०।– ितमिहनाको दरले गणना गरेकोले
रकमको बचत प ितवादी िनर जनको स पि सो कारणले छुटेको रकम तथा ितवादीले CTM
िबगो कायम गन निम ने भ ने िजिकरसँग सहमत हन क पनीमा ६ मिहना काम गरेकोमा सोबापत ा त
नसिकने ।
रकमसमेत गरी .१,४६,५६७।६० गणना गन सु
िवशेष अदालतले छुटाएको देिख छ । तसथ ितवादी
९. बेप ा पारेको भिनएको रकमको स ब धमा
िनर जन चािलसेले पनु रावेदन िजिकर िलएज तै
ाचार मु ामा माणको भार ितवादीले िनजको तलबबापतको आय .१६,४४,०३५।६०
पु याउनु पन भए तापिन अिभयोग लगाउने प ले कायम हनपु न ।
अिभयोग लगाइसके पिछ आ नो दािय वबाट पूण
पमा पि छन िम दैन । वादी नेपाल सरकारले ii. दश खच
.१,२६,८९,२७४।– ितवादीले िझके को भनी
दश खचको स ब धमा सु िवशेष अदालतले
अिभयोग लगाउँछ भने यसको आधार र कारणसमेत िनज ितवादीले .१,३०,३१८।९० दश खच पाएको
िदन स नपु छ । ततु मु ाको स दभमा पिन उ रकम भनी मानेको र ितवादीले पिन सोही बराबरको रकम
कहाँबाट कसरी िझके र लक
ु ाएको भ ने स ब धमा कुनै ा त गरेको भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखँदा दश
पिन आधार माण वादी प ले ततु गन नसके को खचबापत .१,३०,३१८।– नै िनजको आय कायम
अव थामा सो रकम ितवादीको स पि कायम हन हनपु न ।
स ने नदेिखने ।
iii. योजना भ ा
ितवादीको आय स ब धमा
योजना भ ाको स ब धमा पिन सु
i. तलब
िवशेष अदालतले कायम गरेको .२,०५,९६६।– नै
ितवादी िमित २०४३।३।२६ देिख ितवादीले पनु रावेदन प मा दाबी गरेकोले सोही रकम
२०४५।११।९ गतेस म िनजी िबदामा रहेको भनी नै िनजको आ दानी कायम हने ।
सो अविधको तलब गणना नगरी आयोग तथा िवशेष
अदालतले तलब िनधारण गरेको ितवादी िनर जन iv. दुगम भ ा
चािलसे सो अविधमा िनजी िबदामा नभएर अ ययन
ितवादीले
दगु म
भ ाबापत
िबदामा बसेको त य िनजले सो स ब धमा पेस गरेको
.९६,७८३।९३ आयमा जोड् नपु नमा अदालतले
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िहसाब गन ग ती गरेको कारणबाट ८२,९२३।९३ viii. पुनरावेदक िनर जन साद चािलसे तथा व.
मा जोडेको भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको भए आमा िसता चािलसेको नाउँमा रहेको ज गाको कृिष
तापिन क तो ग ती भएको हो भ ने स ब धमा आय व प कायम हने रकम
प सँग खल
िमित २०५८।१०।२३ मा धनषु ा मालपोत
ु ाउन सके को नदेिखँदा दगु म भ ा
.८२,९२३।९३ नै कायम हने ।
कायालयबाट िलएको लालपज
ु ामा गीता चािलसेको
नाममा रहेको देिख छ । यसैगरी सीताराम अिधकारीले
v. दैिनक मण भ ा, योजना मख
भ
ा
र
सीता चािलसेको उपयु ज गा जालसाजीले
ु
इि जिनय रङ प रषदबाट
ा भ ाह को २०५९।३।५ मा आ नो नाउँमा गरेको भनी धनषु ा
्
स ब धमा सु िवशेष अदालतले कायम गरेको िज ला अदालतको फै सलासमेत िमिसलसाथ संल न
रकममा ितवादी पनु रावेदकले वीकार गरेको देिखँदा रहेको देिख छ । यसैगरी २०५९ सालस म सीता
सोबापतको रकमह मशः . २,०६,०५०, . चािलसेले उ ज गाको मालपोत ितरेको माणसमेत
१६,१२० र . २,५६,७८५।– कायम हने ।
पेस भएको देिखँदा २०५९ सालस म कृिष आय गणना
गदा १२-९-१५.६ िबगाहा ज गाको नै आय गणना
vi. परामश सेवाबापत
गनपन
ु ।
ितवादीले िमित २०२६ देिख २०२७।८।२५
गतेस म र पिछ २०५३।४।१ देिख २०५८।५।३० ix. सीता चािलसेले ज गा िब बाट ा त आय
स म िवभागबाट म ालयमा स वा गरी िबना कुनै
ितवादीले आमाले िविभ न ज गाह िब
िज मेवारी राखेको अव थामा परामशस ब धी काम गरी आय गरेको भनी िजिकर गरेको भए तापिन ज गा
गरी .४,११,५००।– रकम आ दानी गरेको भनी िब गरेको माण कागज पेस गन सके को नदेिखँदा
पनु रावेदन िजिकर िलएको भए तापिन सो कुरालाई पिु
ितवादीको िजिकरबमोिजम आय कायम गन
गन कुनै माण आधार पेस गन नसके कोले सो रकम नसिकने ।
थप गन निम ने ।
x. सिमित सं थाको बैठकबापत ा त भ ा
vii. िवदेश मणबाट ा त रकम
धेरै अगािडदेिखको बैठक भ ा ा त गरेको
ितवादीले मण गरेको देश, िबताएको रकम ा त गरेको माण संकलन गरी पेस गन काय
समय, गएको काय मको नाम, भएको बचतलगायतका यावहा रक पमा समेत स भव हने देिखँदैन । यस
िववरणह प सँग पेस गरेको अव थामा उ
अव थामा ितवादीले उ लेख गरेको रकम यावहा रक
िववरणह को िव ेषण र िववेचना गरी आयको
पमा मनािसब छ वा छै न भनी हेनपछ
ु । ितवादीले
गणना ग रनपु नमा सु िवशेष अदालतले ितवादीले पेस गरेको िववरण र सोमा उि लिखत रकम मनािसब
दाबी गरेअनस
ु ारको रकम ा गरेको भरपद नै देिखँदा िनजले माग गरेको .८५,७१८।० रकम
माण पेस गन नसके को भ ने आधारमा अनमु ािनत िनजको आयमा गणना हने ।
.१४,७८,९४८।०७ मा ितवादीको आय कायम
गरेको देिखँदा संल न माण कागजातह को आधारमा xi. स चयकोष सापटीबापत ा गरेको रकम र
िवदेश मणबापत आयको पमा ा त रकम िबदाबापतको रकम .७२,३१७।- र .४४,०००।–
.३३,०२, १९६।– नै कायम हनपु न ।
नै कायम हने देिखने ।
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xii. गाडी / ट् या सीको भाडाबापत ा त रकम
.९,४४,२८,२०३।– समेतको रकम आ नो
को रयन गाडीलाई ट् या सीको पमा आ दानीमा कायम गनपन
ु भ ने िजिकर िलएको
योग गरेको कारणले ठोस माण संकलन गन स ने आधारमा मा ितवादीले दाबी िलएको उ रकम
अव था रहँदैन । यसैगरी अक गाडी भाडामा िदँदा िनजको आयमा गणना गन िम ने नदेिखँदा सु िवशेष
टु रजम यवसायी तथा िनमाण यवसायीसँग गरेको अदालतबाट दाबीको उ रकम िनजको आयमा गणना
स झौताको कागजातह समेत माण पेस गरेको नगन गरी भएको िनणय उपयु नै देिखने ।
देिखँदा गाडी भाडाबापत .१,००,०००।- मा
ा त गरेको भ ने िवशेष अदालतको अनमु ान यायको xvi. बुबा, आमा तथा अिववािहत का छा बुबाबाट
रोहमा मनािसब देिखँदैन । गाडी भाडाबापत ितवादीले ा त गरेको भिनएको आयको स ब धमा
.२०,००,०००।- नै ा त गरेको देिखने ।
ितवादीले आ नो बबु ा, आमा तथा
अिववािहत का छा बबु ा र िविभ न समयमा िविभ न
Xiii. बक याजबापत ा त आय
रकम ा त कूल .१,०१,८४,०००।- ा त गरेको
िवशेष अदालतबाट ितवादीह को वैधािनक भनी पनु रावेदन िजिकर िलएकोमा सोलाई पिु गन कुनै
आयको ोत मानी कायम ग रएको वैध स पि को माण पेस गन नसके को अव थामा उ रकम आयमा
तल
ु नामा यस अदालतबाट िवशेष अदालतले कायम गणना नहने ।
गरेकोभ दा के ही िभ न आ दानीको ोत गणना भई
आयको थप वैधािनक ोत थािपत भएको प र े यमा xvii. पैतक
ृ , िववाह तथा दाइजोमा ा त साम ीको
य तो वैधािनक स पि बाट ा बक याजलाई स ब धमा
अनमु ानको आधारमा ३०% मा सीिमत गन कायलाई
.२,१९,२३५।- रकम ा त गरेको पिु
यायोिचत मा न सिकँ दैन । ितवादीको आयको हने गरी कुनै व तिु न ठ माण ितवादीले पेस गरेको
वैधािनक ोत नै बढी थािपत भएको अव थामा नभए तापिन मािनसको सामािजक यवहारमा हने
बकबाट ा याजलाई मनोगत तकको आधारमा िवशेष यस कारको लेनदेनलाई अनदेखा गन िम दैन ।
अदालतले कायम गरेको आयको गणना यथाथपरक ितवादीले उ रकम कोबाट कुन समयमा ा त गरेको
नदेिखँदा पनु रावेदक ितवादीको िजिकरअनस
ु ार बक भनी सिव तार उ लेखसमेत गरेको अव थामा उ
याजबापतको आय .४३,०५,३३३।४२ नै कायम रकम ा त गरेन होला भनी शङ् का गनपन
ु अव था
हनपु न ।
देिखँदनै । उ रकम .२,१९,२३५।- ितवादीको
आयमा गणना नहने ।
xiv. घरभाडाबापत ा आय
ितवादी पनु रावेदकको घर भाडाबापतको xviii.
ितवादी गीताकुमारी अिधकारीको
ज मा आय िवशेष अदालतबाट कायम गरेअनस
ु ारको आ दानीको स ब धमा
नभई भाडा माणको रोहमा थािपत भएको
ितवादी
गीताकुमारी
चािलसेले
.३०,७४,९७४।– कायम हनपु न देिखने ।
.३१,७४,२८४।२६ रकम आजन गरेको भनी
दाबी िलए पिन सो कुरालाई पिु हने गरी माण पेस
xv. िवशेष अदालतले आयमा गणना नगरेको अ य गन सके को देिखँदनै । के वल यो कामबाट यित रकम
आय ोतको स ब धमा
आ दानी गरेको भनी दाबी मा िलएको देिख छ । यस
के वल िविभ न शीषकह उ लेख गरी अव थामा िनज गीता चािलसेले उ रकम बराबरको
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आ दानी गरेको नै हो भनी मा न िम ने अव था अव थामा ितवादी िनर जन साद चािलसेले
देिखँदैन । य िप िनज गीता चािलसे एक िशि त सावजिनक पदमा रहँदा ाचार गरी ोत नखल
ु े को
मिहला भएको अव थामा िनजले कुनै आयआजन नै स पि आजन गरेको भ ने अिभयोग थािपत हन स ने
ग रनन् भनी पिन मा न िम ने अव था देिखँदनै । यस देिखएन । यस अव थामा ितवादीले स पि को
अव थामा िनजको आ दानी कित िथयो भिन अनमु ान वैध ोत देखाउन नसके को भनी िनजलाई टाचार
गनु किठन भएकोले िनजले काम गन सु गरेदेिख िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५ र हाल
२०६० सालस मको समयाविध, चिलत बजार चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
मू य, कामको कृितलगायतका प ह लाई िवचार २०(१) बमोिजम गैरकानूनी स पि आजन गरी
गदा िनजले दाबी गरेको .३१,७४,२८४।२६ को
टाचार गरेको ठह याई भएको सु िवशेष अदालतको
५०% .१५,८७,१४२.१३ लाई िनजको आ दानी िमित २०६७।२।१९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
कायम ग रनु यायोिचत नै हने देिखनाले यायोिचत उ फै सला उ टी भई ितवादीले अिभयोग दाबीबाट
अनमु ानको आधारमा उ रकमलाई ितवादीको सफाइ पाउने ।
आ दानी कायम हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् ।
xix. व. आमा सीता चािलसेको र िपता के दारनाथ
२
चािलसेको आय ोतको स ब धमा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ितवादी पनु रावेदकले आमा सीता चािलसे पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०१६४, लागु औषध
तथा िपता के दारनाथ चािलसेको िविवध आय ोत भनी बिु निफन, नेपाल सरकार िव. ेम भ ने राज पुन
.१,२६,५०,०००।- र .१,३९,९१,६९६।० आय
ितवादी लागु औषधको िब िवतरण गदाकै
दाबी गरेकोमा सो कुरालाई पिु गन कुनै माण पेस गन अव थामा प ाउ परेको अव था देिखँदैन भने यो
नसके को तथा सीता चािलसे र के दारनाथ चािलसेको यसलाई यित मा ामा िब गरेको भनी उ लेख गन
नाममा रहेको ज गा तथा घरबाट ा त आ दानीको सके को अव थासमेत देिखँदैन । यसैगरी ितवादीलाई
गणना भइसके को अव थामा पनु : उ
ोतलाई लागु औषधसाथ प ाउ गन ितवेदन हरी िनरी क
ितवादीको आयमा गणना गन िम ने नदेिखने ।
िडकबहादरु के .सी.ले लागु औषध बरामद भएको
अतः ततु मु ामा ितवादी िनर जन साद बेहोरा पिु हने गरीस म बकप गरेका छन् तर
चािलसे सावजिनक पदमा बहाल रहेको अविध िमित ितवादीले लागऔ
ु षध बेचिबखन गरेको हो भ ने कुनै
२०२६।४।१२ देिख २०६०।८।२ स मको जाँच भरपद माण वादी प ले पेस गन सके को अव था
अविध (Check Period) िभ िनज ितवादीले देिखँदनै । बरामद भएको लागु औषध आ नो कोठाबाट
आजन गरेको स पि ज मा .१,४८,७७,८८३.१।- बरामद ग रएको हो र आफूले सेवन गनको लािग
देिखएको र सोही अविधमा िनजको वैध आय राखेको हो भनी ितवादीले वीकार ग रसके पिछ सो
.२,४३,४३,७३८.१०।- भएको देिखँदा ितवादी लागु औषध िब िवतरण गनको लािग राखेको हो भनी
िनर जन साद चािलसे र गीताकुमारी चािलसेको अिभयोग लगाउने वादी प ले नै िब िवतरण गनको
नाउँमा रहेको स पि र वैध आयम ये वैध आय लािग सि चत गरेको हो भनी शङ् कारिहत तवरले पिु
नै .९४,६५,८५५ ले बढी रहे भएको देिखएको गन स नपु छ । वादी प ले सोस ब धी व तिु न माण
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पेस गन सके को नदेिखने ।
२०६९।११।५ (Feb.16 2013) गते ा त
अतः िववेिचत कारण आधारमा ितवादी ेम गरेको प लाई आधार मा दा पिन ६ मिहना िमित
भ ने राजु पनु लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ २०७०।५।४ गते पु दछ । तर उ कायालयबाट
को दफा १४(१) को (ज) बमोिजम .२०००।- िनणय िमित २०७०।५।११ गतेको भनी उ लेख
ज रवाना र २ मिहना कै द हने ठह याएको का क भएको पाइँदा सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन िनणय कानूनले तोके को िनि चत समयाविध समा त
अदालत, पोखराको िमित २०६९।०८।२५ को फै सला भइसके पिछ भएको भ ने देिखयो । साथै िमिसल
िमलेकै हँदा सदर हने ।
हेदा सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयबाट एक
इजलास अिधकृत: स देश े ठ
वषको समय अविध तोक कालो सूचीमा रा न िनणय
इित संवत् २०७४ साल भदौ ८ गते रोज ५ शभु म् ।
भएकोमा सो अविध हाल समा भइसके को अव था
पिन देिखने ।
इजलास नं. ६
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
रट िनवेदकले ठे का स झौताको सत पालना नगरेको
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या.डा. ी कुरालाई आधार बनाई सावजिनक ख रद िनयमावली
आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०२०७, उ ेषण, २०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम (१४) अविधिभ
य वज काक िव. सावजिनक ख रद अनुगमन सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयबाट िनणय नगरी
कायालय, ताहचल, काठमाड समेत
समय यितत भएपिछ मा िनणय गरेको कुरालाई
सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को कानूनअनु प भ न िम ने देिखएन । तर सो कालो
िनयम १४१ को उपिनयम (१४) अनस
ु ार सावजिनक सूचीमा रा ने भनी तोिकएको एक वषको समयाविध
ख रद अनगु मन कायालयले िज ला िवकास सिमित समा भइसके कोले अब िनवेदन मागअनस
ु ारको
रौतहटबाट कालो सूचीमा रा न लेखी पठाएको प आदेश जारी गनु योजनहीन हने देिखयो । तसथ
ा त गरेको िमितले ६(छ) मिहनािभ कारबाही गरी
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
स नपु छ भ ने उ लेख भएको अव थामा सोही इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
अविधिभ िनणय गनपन
ु ह छ । तर िवप ी कायालयले क यटु र: च ा ितम सेना
तोिकएको समयाविधिभ िनणय गन सके को इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् ।
देिखएन । कालो सूचीमा रा न पिहलो पटक लेिखएको
िमित २०६९।१०।५ को प िमित २०६९।१०।२१
इजलास नं. ७
मा कायालयले ा गरेपिछ सो िमितबाटै ६ मिहनाको
अविध सु भएको मा नु पन देिखयो । िनयम १४१ को
१
उपिनयम (१४) मा उ लेख भएको अविध ६ मिहना मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
समय यितत भएपिछ गरेको काम कारबाही एवम् तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-०३३७, ाचार
िनणयले वैधता ा त गन स ने पिन नदेिखने ।
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. र ना सापकोटा
िमित २०६९।११।१ को प सावजिनक
ितवादी सु देिख आरोिपत कसरु मा पूण
ख रद अनगु मन कायालयले या सबाट िमित इ कार रही िवशेष अदालतसम बयान गदा िमित
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२०६७।२।१० देिख स चालनमा रहेको जनबल गरी ाचार गरेको नदेिखँदा पनु रावेदनप तथा
ा.िव. िजवाको नाममा आएको रकम स बि धत बहसको ममा िलएको वादीको िजिकरसँग सहमत
शीषकमा नै खच भएको भिनएको देिख छ । िज ला हन नसिकने ।
िश ा कायालय, िसराहाको च.नं.३४८७ िमित
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
२०६७।२।११ को प बाट “िज ला िश ा कायालयको ितवादी र ना सापकोटाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िमित २०६७।२।९ को िनणयबमोिजम ाथिमक पाउने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित
तहको क ा १ स चालन गन अनमु ित िदएको २०७२।१२।२१ को भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
प बाट जनबल ा.िव. िजवा िव ालय थापना भई सदर हने ।
स चालनमा रहेको र ितवादी र ना सापकोटा उ
इजलास अिधकृत: गीता े
िव ालयमा थायी िशि का भई स बि धत िज ला इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभु म् ।
िश ा कायालयको च.न.३४८६ िमित २०६७।२।१०
२
को प बाट सो िव ालयमा काज स वा भई आएको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
देिख छ भने िनज ितवादी कायरत रहेको अविधमा तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-०२२२, ाचार
तलब भ ाबाहेक .३७,०१५।- बे जु रकम खातामा (परी ाको प रमाण फे रबदल), नेपाल सरकार िव.
भौ.नं. २५७५२६०२, िमित २०७२।९।२९ मा ज मा रेशमबहादुर थापा
गरेको िज ला िश ा कायालय, िसराहाको प बाट
पिु तकाह कोिडङ तथा िडकोिडङ काय
समेत देिखने ।
गनका लािग िज ला िश ा कायालय, गोरखाका
ाचारज तो ग भीर फौजदारी कसरु उपसिचव हकबहादरु अिधकारी, िव ालय िनरी कह
कायम हनको लािग ितवादीले रकम िनकासा िलँदा वा उ वराज पा डे, ल मी मरािसनी, रेशमबहादरु
खच गदा सरकारी हािन नो सानी गन मनसाय राखी थापा, ना.स.ु ह रंजु े , गोपाल रजाल र ा.स.
आफूले यसबाट लाभ िलने िनयत राखी, आफूले सशु ीला अिधकारीलाई तोिकएको र िनजह ले नै
िलनु खानु गरी आिथक लाभ िलने उ े य भएको वा उ र पिु तकाबाट माकि लपमा अङ् क उतान काय
बदिनयत िचताई िलएखाएको देिखनु पन ।
गरेको भ ने िज ला िश ा कायालय, गोरखाको
िनयमपूवक जनबल ा. िव. िजवा थापना प बाट देिख छ । उ र पिु तका कोिडङ िडकोिडङ
र स चालनमा रहेको िव ालयमा ितवादी र ना ि लपमा ा अङ् क उतार गन यि ह भनी िवषय
सापकोटा थायी िश क स वा भई आएको र र यि ह को नाम उ लेख भएको कागजातमा
िनज ितवादीले तलब भ ा, पोसाक भ ा पाउने नै रेशमबहादरु थापाले गिणत िवषयमा माकि लप तयार
देिखयो । िनकासा भएको ननसेलरीबापतको गरेको भ ने देिख छ । स कल माकि लप हेदा सो
.३६०१५।- र लेखा परी णबापतको .१०००।- ि लपमा HEAD EXAMINER र EXAMINER
गरी ज मा .३७०१५।- बे जक
ु ो पमा यी ले सही गरेको देिख छ भने सो ि लपमा भएको न बर
ितवादीले िज ला िश ा कायालय, िसराहामा स याएको देिखँदैन । य तो अव थामा ितवादीले
बझ
ु ाएको भ ने िज ला िश ा कायालय, िसराहाको कोिडङ तथा िडकोिडङ गरी माकि लप तयार गरेको
िमित २०७२।१२।८ को प बाट देिखँदा ितवादीले िवषयमा ा अङ् क थपेको मा न नसिकने ।
िव ालयको नाममा िनकासा भएको रकम िहनािमना
ितवादी रेशमबहादरु थापाले अनस
ु धानको
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ममा बयान गदा आरोिपत कसरु मा पूण इ कार रही निम ने ।
आफूले बालिनके तन मा.िव.का ि ि सपल िदिलप
अत: उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
मिु खयासँग कुनै लेनदेन नगरेको र हतारमा काम गनु ितवादी रेशमबहादरु थापाले आरोिपत कसरु बाट पूण
पदा ािविधक कारणवश माकि लपमा बढी अङ् क थप सफाइ पाउने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट
भएको हन स छ भनी बयान गरेको देिख छ । साथै िमित २०७३।३।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
बालिनके तन उ.मा.िव.का ि ि सपल िदिलप मिु खयाले सदर हने ।
ितवादी रेशमबहादरु थापालाई रकम िदएकोमा इ कार इजलास अिधकृतः गीता े ठ
रही आफूले कुनै कारको िमलेमतो गरी िव ाथ ह ले इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभु म् ।
उ र पिु तकाबाट पाएको अङ् कमा बढी अङ् क थप
३
गरी माकि लप तयार गन नलगाएको भनी कसरु मा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
इ कार रही बयान गरेको देिख छ । साथै वादीले िनज तेजबहादरु के .सी., ०७४-WO-०१२८, उ षे ण /
ितवादीले दाबीमा उ लेख भएबमोिजमको रकम परमादेश, च िकशन साहसमेत िव. िज ला शासन
िलएको भ ने िमिसल संल न माणह बाट पिु
कायालय, धनुषासमेत
गन सके को पिन देिखँदैन । िज ला िश ा कायालय,
िनवेदकले नेपालको नाग रकता पाउने
गोखाबाट ा माकि लपमा दईु जना HEAD अव थाको िव मानता नै देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
EXAMINER र EXAMINER ले सही गरेको वंशजको आधारमा नाग रकता ाि गन कुरामा िववाद
देिखएसमेतबाट कोिडङ, िडकोिडङ र माकि लपमा उठाई गहृ म ालयको प रप बमोिजम िनवेदकह लाई
न बर चढाउने काय िनज ितवादी ए लैले गन स ने नाग रकता जारी नग रएको भ ने िज ला शासन
अव थासमेत रहेको नदेिखएको तथा माकि लपको कायालय, धनषु ाको काय कानूनस मत मा न निम ने ।
ह ता र परी ण ग रएको अव थासमेत नदेिखँदा
सावजिनक जवाफदेहीताको पदमा रहने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर िव सनीय यि ले चिलत संिवधान र कानूनबमोिजमको काय
नदेिखने ।
गनपन
ु कत य हन आउनेमा िविभ न बहाना देखाई
कोिडङ, िडकोिडङ र माकि लपको कायमा िनवेदकलाई नाग रकताको माणप दान गन
िनज ितवादी ए लैको मा संल नता नरहने र सो कायमा अवरोध पु याएको देिख छ । गहृ म ालयबाट
कायमा अ य यि ह को पिन संल नता रहने िज ला पेस भएको िलिखत जवाफमा संिवधान र चिलत
िश ा कायालय, गोरखाको प बाट समेत देिखरहेको कानूनिवपरीत हने गरी कुनै पिन प ाचार प रप
अव थामा िनजले मा िव ाथ ह ले ा गरेको मातहतका कायालयलाई नग रएको भ ने देिखन
अङ् कमा बढी अङ् क चढाई परी ाफल प रणाममा आएको अव थामा संिवधान र नाग रकता ऐन, २०६३
फे रबदल गरी ाचार गरेको मा न सिकएन । माण को ावधानबमोिजमको भूिमका िज ला शासन
ऐन, २०३१ को दफा २५ ले शङ् कारिहत तवरबाट कायालय, धनषु ाले यी िनवेदकह लाई नाग रकता
वादी दाबी पिु गनपन
ु भनी उ लेख भएसमेतबाट दान गन कायमा पूरा गरेको देिखन नआउने ।
ितवादीउपरको आरोपलाई वादीले खि बर गन
िनवेदकह ले नेपालको संिवधान तथा
सके को िमिसल संल न माणह बाट नदेिखँदा िवशेष नाग रकतास ब धी चिलत कानूनअनस
ु ार नेपालको
अदालत, काठमाड को फै सलालाई अ यथा भ न नाग रकता पाउने नै देिखएकोले कानूनबमोिजमका
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आव यक ि या र कागजातसमेत हेरी बझ
ु ी देिख छ । साथै िनवेदकको नेपालमा नै ज म भई,
स बि धत वडा कायालयले नाग रकता ाि को लािग नेपालमा पठनपाठन गरी नेपालमा थायी बसोबास
िसफा रस िदनपु न र सोको आधारमा िज ला शासन गद आएको र िनवेदकले बाबक
ु ो नाग रकताको
कायालयले नेपाली नाग रकताको माणप िदनपु न नै आधारमा नाग रकता निलएको िजिकरका आधारमा
ह छ । यस अव थामा िनवेदकह च िकशन साह नेपाली नाग रकता पाउन स ने संिवधान तथा
र सपना साहले कानूनले तोके का आव यक कागजप नाग रकतास ब धी ऐनअनस
ु ारको यो यता तथा सत
तथा ि या पु याई आएमा िनजह लाई नाग रकता पूरा भएमा िनवेदकले नाग रकताबाट वि चत हनपु न
िदन इ कार, आलटाल गनु कानूनस मत नहने हँदा अव था देिखएन । साथै िनवेदकले नाग रकता पाउन
िवप ी गहृ म ालयसमेतका तफबाट उपि थत नस ने अव था रहे भएको भनी िवप ीह ले आ नो
िव ान् सह यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत िलिखत जवाफ र बहस ममा समेत उ लेख गरेको
हन नसिकने ।
अव था नदेिखएबाट िनवेदकले नेपालको संिवधानको
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारण एवम् धारा ११ को उपधारा (७) र नेपाल नाग रकता ऐन,
ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतबाट िनवेदकह ले २०६३ को दफा ५(२) अनस
ु ार नाग रकता पाउने
चिलत ऐन, िनयमको कायिविध पूरा गरी नाग रकता देिख छ । साथै यसै अदालतबाट कुनै पिन यि ले
माणप को लािग िसफा रस माग गरेमा कानूनबमोिजम आ नो बाबु वा आमाम ये कुनै एक मा नेपालको
गरी िसफा रस दान गनु भनी िवप ी िज ला धनषु ा, नाग रक भएपिन य तो यि ले नेपालको नाग रकता
जनकपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ७, जनकपरु को ा त गन स ने (ने.का.प.२०६८, िन.नं. ८५५७,
कायालयका नाममा र सो िसफा रसलगायतका अ य अङ् क २, प.ृ २४७) भनी सिबना दमाई िव. नेपाल
आव यक कागजप को आधारमा कानूनबमोिजमको सरकार भएको परमादेशको रट िनवेदन र अ य य तै
ि या पूरा गरी िनजलाई नाग रकताको माणप
कृितका िववादह मा िस ा तसमेत ितपादन भई
दान गनु भनी नेपाल सरकार गहृ म ालय र िज ला आमाको नामबाट नाग रकता दान गनु भनी िज ला
शासन कायालय, धनषु ाका नाममा परमादेशको शासन कायालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
आदेश जारी हने ।
भइसके को अव थासमेतबाट ततु मु ामा समेत
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
िनवेदकले आमाको नामबाट नाग रकता ा गन स ने
क यटु र: अिभषेककुमार राय
नै देिखने ।
इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभु म् ।
िनवेदकले पेस गरेका कागज माणह का
४
आधारमा िनवेदकले नेपालको संिवधान तथा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी नाग रकतास ब धी चिलत कानूनअनस
ु ार नेपालको
तेजबहादुर के .सी., ०७४-WO-०५१८, उ ेषण नाग रकता पाउने नै देिखएकोले कानूनबमोिजमका
/ परमादेश, अजुनकुमार साह िव. िज ला शासन आव यक ि या र कागजातसमेत हेरी बझ
ु ी
कायालय, महो रीसमेत
स बि धत वडा कायालयले नाग रकता ाि को
िनवेदकक आमा वंशजका आधारमा लािग िसफा रस िदनपु न र सोको आधारमा िज ला
नेपाली नाग रक देिखि छन् भने िनवेदकका बाबल
ु े शासन कायालयले नेपाली नाग रकताको माणप
कुनै देशको नाग रकता निलएको भ ने िजिकर िदनपु न नै ह छ । यस अव थामा िनवेदक अजनक
ु ु मार
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साहले कानूनले तोके का आव यक कागजप तथा िव ालयको नाममा ०–२–० ज गा दता रहे भएको,
ि या पु याई आएमा िनजलाई नाग रकता िदन उ िव ालयले आ.व. २०६६।०६७ देिख आ.व.
इ कार, आलटाल गनु कानूनस मत नहने हँदा िवप ी २०६९/०७० स मको लेखापरी ण स प न गराएको
गहृ म ालयसमेतका तफबाट उपि थत िव ान् लेखापरी ण ितवेदनसमेतबाट देिखन आएको छ ।
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन साथै िव ालयले भरेको Flash Report र सो Flash
नसिकने ।
Report मा ोत यि को पमा रहेको भवु ने र िम ले
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी मािणत गरी िदएको, उ िव ालयको कारोबार बक
िस ा तसमेतबाट
ततु िनवेदनमा िनवेदक खातामाफत नै भएको अव थासमेतबाट उ िव ालय
अजनक
ु ु मार साहक आमा िमिथलाकुमारी वंशजको स चालनमा नै रहेको र स चािलत अव थामा रहेको
आधारमा नेपाली नाग रक रहेक , िनवेदकको नेपालमै िव ालयलाई ा िनकासा रकम स बि धत शीषकमा
ज म भई नेपालमा नै थायी बसोबास, पठनपाठन खच हनु वाभािवक हो । यसरी िनयमस मत त रकाबाट
गरेको देिखएको र िनवेदकले आ नो बबु ाको कुनै पिन ा रकम िव ालय स चालनको लािग स बि धत
देशको नाग रकता नै नरहेकोले आफूले बबु ाको नामबाट शीषकमा भएको खचलाई आिथक िहनािमना गरी
समेत नाग रकता निलएको भनी िलएको िजिकरबाट
ाचार गरेको भ ने वादी नेपाल सरकारको िजिकरसँग
िनजले नेपाली नाग रकता पाउने नै देिख छ । य तो सहमत हन नसिकने ।
ि थितमा िनवेदकले नाग रकता माणप को लािग
ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा र
िसफा रस माग गरेमा कानूनबमोिजम गरी िसफा रस अदालतमा गरेको बयानमा िव ालय स चालनमा
दान गनु भनी िवप ी िज ला महो री, मिटहानी रहेको बेहोरा उ लेख गरेको, अि तयार दु पयोग
नगरपािलका वडा नं. ८ को कायालयका नाममा र सो अनस
ु धान आयोगको थलगत िनरी णबाट २३
िसफा रसलगायतका अ य आव यक कागजप को जना मा छा छा ा रहेको भनी िव ालय स चालनमा
आधारमा कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी िनजलाई रहेको वीकार गरी आएको अिभयोप , िज ला िश ा
नाग रकताको माणप दान गनु भनी नेपाल सरकार कायालय, रौतहटबाट पटकपटक गरी क ा ४ स म
गहृ म ालय र िज ला शासन कायालय, महो रीका स चालनको अनमु ित दान भएको देिखएसमेतबाट
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
िव ालय स चािलत अव थामा नै रहेको पिु हन
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
आयो । यसरी स चािलत अव थामा रहेको िव ालयमा
क यटु रः मि जता ढुंगाना
िश कको पा र िमकलगायतको िवषयमा खच हनल
ु ाई
इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभु म् । अ यथा भ न निम ने ।
५
िज ला िश ा कायालय, रौतहटको िमित
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी २०७२।११।२० गतेको च.नं.७६४ को प को
तेजबहादरु के .सी., ०७३-CR-०३१७, ाचार बेहोराबाट बे जु जिनएको .२,००,०००।– ज मा
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. रणिधरकुमार गरेको राि य वािण य बक शाखा कायालय, गौरको
यादवसमेत
नं.३२३९६४३४ को भौचरबाट देिखएको र िनज
ाथिमक िव ालय िदपही-३ ले िविभ न ितवादीह ले पेस गरेको Bank Statement बाट सो
िमितमा िविभ न कारका िनणयह गरेको, सो िज ला िश ा कायालयको प मा उ लेख भएबमोिजमकै
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बक मौ दात .४,८८,१८०।९५ देिखएकोसमेतबाट नाउँमा राजीनामा गराई िलएको देिख छ । यसैगरी
ितवादीह को रकम िहनािमना गरी ाचार गन िक.नं. १२० को ज गा वग य रघनु दनको नाउँबाट
बदिनयत रहेको देिखएन । ितवादीह मािथ झु ा ितवादी सनु रपितयाको नाउँमा नामसारी गराई
िववरण िदई रकम िनकासा िलई उ रकम खाई मासी सनु ारपितयाले आ नो एकासगोलको छोरा आशा
िहनािमना गरी ाचार गरेको भनी लगाइएको अिभयोग महतोको नाउँमा पा रत गरी िदई पनु ः आशा महतको
दाबी वादीले प पमा यिकन हन स ने आधार नामबाट ाि तदेवीको नाउँमा याएको देिख छ ।
र माण पेस गन नस नक
ु ा साथै शङ् कारिहत ठोस यसरी वादीह को पित िपताको अंश हक कायम भएको
व तिु न माणबाट पिु गन सके कोसमेत नदेिखँदा ज गामा िनजको मृ यपु िछ वादीह हक पगु ेको उ २
िवशेष अदालत, काठमाड को फै सलालाई अ यथा िक ा ज गा वादीह को म जरु ीबेगर ितवादीह ले
भ न निम ने ।
आपसमा िमली वािम वस म सान काम गरी
अतः आधार र कारणसमेतबाट ितवादीह
वादीह को हक पु ने ज गाबाट वादीह लाई वि चत
रणिधरकुमार यादव, संजय साद यादव, भवु ने र गन ितवादीह को उ े य रहेको देिखन आउने ।
िम समेतलाई अिभयोग दाबीबाट पूण सफाइ पाउने
अंश मु ाबाट वादीह को हक पु ने ठहर
ठह याई भएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित भइरहेको ज गा घमु ाउरो िकिसमले वादीह को हक
२०७३।१।२० गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर छुटाउने उ े यबाट ितवादीह ले आपसमा पा रत
हने ।
गरेको िलखतह लाई मा यता िदने हो भने अि तम भए
इजलास अिधकृत: गीता े
बसेको अंश मु ाको फै सलासमेत िनि य हन जाने
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभु म् । अव था िसजना हन जा छ । वादीह को अंश मु ाबाट
हक कायम भइसके को ज गालाई वादीह को हक
इजलास नं. ८
वि चत गन उ े यबाट वािम व सान काय भए पिन
उि लिखत दवु ै िक ा ज गासमेत अंिशयार सद यकै
१
नाममा दता रहेको हनाले सो ज गाबाट वादीह लाई
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी अंश हकबाट वि चत गनु यायोिचत देिखन नआउने ।
िव भर साद े , ०६९-CI-०९२०, िखचोला
तसथ वादीले िफराद दाबी िलएका
छोडाई नामसारी, सुनरपितया धनुकाएनसमेत िव. ज गाह म ये िक.नं.१, ६, ७ र ४४६ का ज गाह
जटही धनुकाइनसमेत
३ भागको १ भाग आ नो नाउँमा नामसारी गरी िलन
अंश मु ाबाट वादीको पित तथा िपताले ४ पाउने र दाबी गरेको िक.नं. ४२ को ज गा राजीनामा
भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भइरहेको ज गाह म ये र िक.नं.१२० को ज गा बकसप बाट ितवादी
िक.नं. ४२ र १२० को ज गा ितवादीह ले आपसमा ा तीदेवीको नाउँमा आएको देिखँदा के ही ग ररहन
िमली िक.नं. ४२ को ज गा ितवादी सनु रपितयाले परेन भनी भएको सु अदालतको फै सला के ही उ टी
सक
ु देव महतोलाई २०६३।५।६ मा बकसप को गरी िक.नं. ४२ र िक.नं. १२० को ज गाबाट समेत
िलखत ग रिदएको र सोज गा िमित २०६५।१।२२ ४ भागको १ भाग वादी दाबीबमोिजम वादीका नाउँमा
मा आफै ँ एकासगोलको बहु ारी ा ती देवी म डलको नामसारी दता हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
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हेट डाबाट िमित २०६९।१।१८ मा भएको फै सला तलब विृ का आधारमा बढुवा भएपिछ ा तलबमान
िमलकै देिखँदा सदर हने ।
फरक परेकै कारणबाट िनवेदकलाई तलब विृ ग रिदनु
इजलास अिधकृत: स रता रजाल
भनी आदेश जारी गनपन
ु देिखन आएन ।
क यटु र: मे बहादरु थापा
अत: िनवेदकलाई मका पन गरी िनजामती
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभु म् । सेवा ऐन, २०४८ को दफा ५८ को ितकूल हने
२
गरी तलबमानमा प रवतन गन हदस मको नेपाल
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सरकारको तफबाट २०६६।६७ का लािग सावजिनक
ड बरबहादुर शाही, ०६७-WO-१२६६, उ ेषण, गरेको बजेट व य खारेज गरी िनवेदकलाई तलब
कुमार रजाल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
.११२८०।- को १ तलब विृ थप गरी िदनु भनी
कायालय, िसंहदरबारसमेत
िवप ीह को नाममा उ ेषणयु परमादेश जारी
िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएज तो ग रपाउँ भ ने ततु रट खारेज हने ।
िनजामती सेवामा कायम रहेका िविभ न ेणीभ दा इजलास अिधकृतः स रता रजाल
त लो तहको तलबमान बढी हने गरी िनधारण भएको क यटु र: ेमबहादरु थापा
अव था छै न । राजप अनंिकत थम ेणीको इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभु म् ।
तलबमानभ दा राजप अनंिकत ि तीय ेणीको
३
तलबमान कम रहेको कुरा वयम् रट िनवेदकले मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िनवेदनमा समेत वीकार ग ररहेको अव थाको ड बरबहादरु शाही, ०६८-WO-०१८४, उ ेषण,
िव मानता रहेको देिखने ।
राजे ितवारी िव. आ त रक राज कायालय, े
िनवेदकको तलबमान प रवतन स ब धमा नं.३ लािज पाटसमेत
िनजामती सेवा ऐनमा मु ा ि फितको आधारमा
मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा
कमचारीको तलब भ ा विृ गन िस ा त अवल बन १८ बमोिजम करदाताले पेस गरेको कर िववरणमा
ग रएको र िव मान ेणीगत तलबमानमा िवसङ् गित िच नबझ
ु े सोही ऐनको दफा २०(१) बमोिजम कर
देिखएकोले यसको िन पण गनको लािग राजप िनधारण गदा कर अिधकृतले स बि धत यि लाई
अनंिकत ि तीय णे ीको ख रदार र राजप अनंिकत आ नो सफाइ पेस गन प िदनको याद िदनु पन
थम ेणीको नायब सु बा पदह को तलब रकममा भ ने बा या मक यव था उ दफा २०(५) मा रहेको
के ही रकम थप गरी समायोजन देिखने ।
पाइ छ । यसरी कानूनले िनवेदकलाई सूचना पाउने
बढुवा हँदा सािबकको पदमा रहँदा ा गरेको हक िदँदािदँदै पिन िवप ी कायालयबाट यस कारको
तलबमा नघटने गरी तलब मान कायम गन यव था सूचना निदई िनज िनवेदकलाई कानूनबमोिजम
िनजामती सेवा िनयमावलीको उि लिखत िनयम सूचना पाउने हकबाट समेत वि चत ग रएकोसमेत
९१(२) को ितब धा मक वा यांशबाट देिखएको देिख छ । यसरी मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२
छ । िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेअनस
ु ार समान को दफा २०(५) बमोिजम िनवेदकलाई सफाइको
हैिसयतका कमचारीका बीचमा िवभेद भएको नभई मौकासमेत दान नगरी िनजले पेस गरेको कर
बढुवा हनभु दा पिहले बहाल रहेको पदमा ा गरेको िववरणभ दा फरक पारी िनजलाई मका पन गरी उ
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ऐनको दफा २०(४) को याद नघाई कर िनधारण गरी िमित २०५५।५।७ मा भएको दतामा १२९९ पिछ
िनवेदकलाई िदएको कर िनधारण िमित २०६८।१।१५ १२९५ नं. मा यथ ितवादी रामबाबु साद िसंहको
को प र सोस ब धी भए गरेका कायह लाई नाम उ लेख गरेको देिखयो । साथै मािथ ला दता
कानूनस मत मा न निम ने ।
नं. मा उि लिखत ह तिलिखत र उ १२९५ मा
अतः ब यौता मू य अिभविृ कर ऐन, उि लिखत ह तिलिखतसमेत एक आपसमा सामान
२०५२ तथा मू य अिभविृ कर िनयमावली, २०५३
पमा िमलेको नदेिखई शङ् का पद पमा देिखयो ।
बमोिजम ला ने थप द तरु र याजसमेत गणना गरी यसबाट उ Alibi को माण स देहपूण रहने ।
राज खातामा ज मा गरी बक भौचर यो प ा गरेको
सह ितवादी िविपनकुमार महतोको हकमा
िमितले ७ िदनिभ मा पेस गनु नभए मू य अिभविृ
यस अदालतसमेतबाट यानस ब धी महलको
कर ऐन, २०५२ को दफा २१ अनस
ु ार कारबाही गरी १७(२) नं. को कसरु गरेको देिखएको भनी ५ वष
ब यौता असल
ु उपर ग रने भ ने बेहोराको िवप ीबाट कै द सजाय गन फै सला भइसके को अव था छ ।
जारी भएको प उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको िनजै ितवादीले िदएको बयानको आधारसमेतबाट
छ । साथै िवप ीह लाई कानूनबमोिजम िनवेदक िनजलाई यानस ब धीको १७(२) नं. बमोिजम
क पनीले गन पाउने कुनै पिन काममा अवरोध नगनु कसरु दार ठह याई भएको फै सला अि तम रहेको भएको
नगराउनु र रो का ग रएको ख रद िब खातासमेत अव थामा िनज ितवादी िविपनकुमार महतोको बयान
फुकुवा गन िवप ी आ त रक राज कायालय, बेहोरा माणमा ा य छै न भ न िम ने देिखँदैन ।
काठमाड को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
अक तफ जाहेरवालासमेतले आ नो जाहेरी बेहोरालाई
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
समथन गरी बकप गरेको अव था देिखने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
यथ / ितवादी रामबाबु महतो भ ने
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभु म् । रामबाबु साद िसंहको ीमतीसँग मतृ कको अनैितक
४
स ब ध रहेको भ ने िमिसलबाट देिखएको छ । यसबाट
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी मतृ कसँग िनज ितवादीको रसइवी पिन रहेको
टंकबहादरु मो ान, ०६७-CR-१२७२ र ०१११, देिखयो । यसि थितमा ितवादीसमेत मतृ कलाई मान
कत य यान, नेपाल सरकार िव. रामबाबु महतो भ ने भनी सँगै गएको देिखयो । जहाँस म यी ितवादीले
रामबाबु साद िसंह र नेपाल सरकार िव. िशवजी भ ने ब दक
ु ले हानेको भनी उ लेख गरे तापिन लासको
रामबाबु महतो
पो माटम रपोटबाट ब दक
ु को गोलीको चोट रहेको
यथ ितवादी रामबाबु महतो भ ने रामबाबु देिखँदनै । मतृ कको शरीरमा गोलीको चोट नरहेको
साद िसंह सु मा फरार रही पिछ अदालतमा हािजर र गोली हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने
भई बयान गदा िमित २०५५।५।५ गते िबरामी परी नदेिखएकोले वादी प को मतृ कलाई गोली हार गरेको
अ पतालमा भना भएको र िमित २०५५।५।७ मा मा भ ने दाबी पिु भएको देिखएन । य तो अव थामा
अ पतालबाट िड चाज भएको भनी वारदात थलमा यी ितवादीले यानस ब धी महलको १७(२) नं.
आफू उपि थत नभएको भ ने Alibi िलएको बमोिजमको कसरु मा संल नता भएको देिखँदा िनजलाई
देिखयो । अ पतालको इमरजे सी दता रिज र हेदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन
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अदालत, जनकपरु को फै सलामा िु ट रहेको देिखने ।
ततु वारदातको ज रया ियनै ितवादी
इजलास नं. १०
िशवजी भ ने रामबाबु महतोक िददी मेरी भाइबहु ारी
रहेक र हामी दाजभु ाइबीच अंशब डाको झगडा हँदा
१
मेरो मतृ क छोरा िजतबहादरु ले िनज रामबाबक
ु िददी मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद
(काक ) लाई कुटिपट गरेका िथए । सोही बखत िनज े , ०६७-CR-०५८१, नकबजनी चोरी, नेपाल
रामबाबल
ु े मेरो छोरा िजतबहादरु लाई यसको बदला सरकार िव. िदलबहादुर ब नेतसमेत
िल छु भ ने ध क िदई िनजले रसइवी राखेको
दशीको पमा चोरीको सामान िनज ितवादी
भ ने जाहेरवालाको बकप बाट देिखएको छ । यी िदलबहादरु ब नेतले बोके को झोलाबाट मा ै बरामद
ितवादीले सु अदालतबाट जारी भएको याद भएको र ततु चोरीको वारदात दे ने च मिदद
पज
ु को याद र मु ा मु तबीमा रहेको अव थाको गवाहको अभाव रहेको अव थामा िनज ितवादी
यादसमेत गज
ु ारी फरार रहेकोसमेतको माण वारदातमा सािबत भई गरेको बयान र यो सािबती
प रब धबाट यी ितवादीलाई यानस ब धी महलको अ य माणबाट स य रहेको थािपत भइरहेको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय अव थामा सािबती बयानलाई अ यथा भ नपु न आधार
गरेको सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, र कारणसमेत नभएकोले िनज ितवादी िदलबहादरु
जनकपरु को फै सलामा अ यथा भएको देिखएन । आफू ब नेतको हकमा िनजले िमित २०६५।८।२१ को
अ य रहेको भ ने त य उ लेख गरेकामा मािथ िदन राित जाहेरवालीको घरको ढोकाको ताला फोडी
उ लेख भएअनस
ु ार संिद ध भई शङ् कारिहत माणको मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ नं. िवपरीत ऐ. ३ नं. अनस
ु ार
पमा ा नभएको अव थामा िनज कसरु दार होइनन् चोरीको कसरु गरेको ठहर गरेको सु को फै सला
भ न निम ने ।
सदर गरेको र चोरीको िबगो स ब धमा जाहेरीमा
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी नगद .१२,३२०।- चोरी गरेको भनी उ लेख गरे
रामबाबु महतो भ ने रामबाबु साद िसंहलाई अिभयोग तापिन वादी प ले जाहेरीमा उि लिखत मा को नगद
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, चोरी गरेको त यलाई अ य वत माणबाट स य
जनकपरु को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िनज सािबत गन सके को अव था नदेिखई रहेको ि थितमा
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १७(२) नं. िमिसल संल न नेपाल सनु चाँदी यवसायी संघको
बमोिजम ५ वष कै दको सजाय हने ठहछ । साथै साधक िमित २०६५।९।७ को सनु को तौल तथा मू य यिकन
जाँचको लािग पेस भएको अका ितवादी िशवजी भ ने गरी पठाएको भ ने प ानस
ु ार हन आउने िज सीको
रामबाबु महतोलाई यानस ब धी महलको १३(१)
.१,५७,६५१।- र नगदतफ ितवादीले वीकार
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरेको नगद . ८,०००।- समेत गरी ज मा चोरीको
गरेको उ पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित िबगो .१६५,६५१।- (एक लाख पस ी हजार छ
२०६६।१२।२ को फै सला सो हदस म िमलेको सय एकाउ न) कायम गन गरी पनु रावेदन अदालत,
देिखँदा िनजको हकमा सदर हने ।
तु सीपरु , दाङको िमित २०६७।३।१६ को फै सला
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभु म् ।
एकातफ ितवादीह ड बरबहादरु खड् का,
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ह र चौधरी र शंकर पनु ले अदालतमा बयान गदा
२
आरोिपत कसरु मा इ कार रही वारदातको समयमा मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी बमकुमार
अ य िथएँ भनी Alibi को िजिकर िलएकोमा सो े , ०७१-CI-०९११, िनषेधा ा, गीता ब नेत िव.
कुरा आ नो सा ी ारा पिु गरेकोसमेत देिख छ भावनामैया त डुकार
भने अक तफ ितवादीह ले अिभयोग माग
लेनदेनको िवषय देवानी दािय व (Civil
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको कुराको पु ् याई ं वादी Liability) िभ पन ह छ । य ता देवानी दािय वबाट
प ले ठोस पमा गराउन सके को नदेिखएकोले िसिजत देवानी ग तीह (Civil Wrongs) को
शङ् काको सिु वधा ितवादीह ले पाउने अव था रहने स ब धमा कानूनी हक अिधकार चलनको लािग
र अ य वत माणबाट पिु नभएको अव थामा कानूनबमोिजम सािधकार िनकायमा गई उपचार
अपराध अनस
ु धानकतासम भएको सािबती मा का खो नपु न ह छ । साथै कानूनबमोिजम बाहेक देवानी
आधारमा याियक िन कष िनका न निम ने नदेिखने । कृितको िवषयमा िज ला शासन कायालयलाई
ठेलामा सामान राखी बे ने ितवादी कु नु कारबाही गरी िनवेदकह लाई प ाउ गन, थनु छे क गन
गु ताले सनु िब गन पसल देखाई िदने र सनु िब
ज ता कानूनी अि तयारी (Legal Authority) दान
गन लिगिदएकोस म देिखयो । िनजले जानीजानी भए गरेको नदेिखने ।
चोरीको सनु चाँदी िब गन लगी िदएको देिखँदैन । यस
िज ला शासन कायालयलाई लेनदेन
अव थामा ितवादीह ड बर खड् का, ह र चौधरी, ज तो देवानी कृितको िवषयमा िनवेदन िलने तथा
शंकर पनु र कु नु गु तालाई अिभयोग मागदाबीबाट कारबाही गन अिधकार चिलत कानूनले िदएको
सफाइ िदने फै सला गरी पनु रावेदन अदालत, तु सीपरु , नदेिखँदा यथ िनवेिदका भावना मैया त डुकारलाई
दाङको िमित २०६७।३।१६ को फै सलालाई अ यथा िज ला शासन कायालय काठमाड मा िझकाइएबाट
भ न िम ने अव था देिखन नआउने ।
िनवेिदकाले िनवेदनमा उ लेख गरेबमोिजमको िनजको
तसथ, चोरीको िबगो .१६५,६५१।- कानून द हकको हनन हन स ने आशङ् काको
(एक लाख पस ी हजार छ सय एकाउ न) कायम ि थित रहेको देिखने ।
गरी ितवादी िदलबहादरु ब नेतलाई मल
तसथ, िनवेदन मागबमोिजम लेनदेन ज तो
ु क
ु ऐन,
चोरीको महलको १ र ३ नं. को कसरु अपराधमा सोही देवानी दािय वको िवषयमा िनवेिदका तथा िनजको
महलको १४(१) नं. बमोिजम ततु मु ामा ते ो प रवारलाई गैरकानूनी पमा धरपकड नगन,ु कागज
पटक कायम गरी सजाय गरेको र अ य ितवादीह
नगराउन,ु थुनामा नरा नु भनी िनषेधा ाको आदेश
ड बर खड् का, ह र चौधरी, शंकर पनु र कु नु गु तालाई जारी गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन २०७१।५।११ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
अदालत, तु सीपरु , दाङको िमित २०६७।३।१६ को हने ।
फै सलालाई िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: न दिकशोर साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभु म् ।
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यादव, जयराम यादव, कै लाश यादव र गौरीलाल
इजलास नं. ११
बिनयासमेतलाई राजाराम यादवले िलई मतृ कलाई
बाटोमा भेटी कुटिपट गरेका भ ने स ब धमा वादी
१
प ले पिु गन सके को अव था छै न । ितवादीह
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अदालतमा इ कार रहेको र जाहेरवालाले कुटिपट
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०७२९, कत य गरेको नदेखेको भनी अदालतमा बकप गरेको
यान, नेपाल सरकार िव. बिलराम यादवसमेत
अव था छ । ितवादीह को मतृ कसँग कुनै कारको
मौकामा प ाउ परेका सह ितवादी राजाराम रसइवी िथयो भनी कही ँकतैबाट पिु भएको पिन
यादवले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा देिखँदनै । ितवादीह ले मतृ कलाई कुटिपट गरेको
आफूसमेतले मतृ क राजकुमार कुमाललाई कुटिपट भ ने कुरा पिन पिु हन सके को छै न । मौकामा
गरेको भनी बयान गरेका भए पिन अदालतमा बयान ितवादी राजाराम यादवले पोलस म गरेको आधारमा
गदा आफूले मतृ कलाई १/२ थ पड मा हानी घरतफ िनज ितवादीह लाई सजाय गन िम ने अव था
गएको हँ भनी बयान गरेको देिखयो । जाहेरवाला बु ु रहँदैन । फौजदारी कसरु मा कसरु मािणत गन भार
कुमालले अदालतमा बकप गदा ितवादीह ले वादी प मा रहने अ यथा शङ् काको सिु वधा ितवादीले
कुटिपट गरेको नदेखेको भनी उ लेख गरेको पाउने भ ने कानूनको सवमा य िस ा तसमेत रहेको
पाइयो । ितवादीह का सा ीले अदालतमा उपि थत देिख छ । यस अव थामा यी ितवादीह को वारदातमा
भई बकप गदा ितवादीह को वारदातमा संल नता संल नता रहेको भनी वादी प ले स माण पिु गन
िथएन भनी उ लेख गरी ितवादीको अदालतको सके को नदेिखँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
बयानलाई पिु हने गरी लेखाएको देिखयो । वादी प का गरी भएको िज ला अदालत, प देही र पनु रावेदन
गवाह तारा साद चापागाई र छिवलाल यौपानेले अदालत, बटु वलबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
मतृ कले अ यिधक र सी सेवन गरी साइकल चलाउँदा सिकने अव था नरहने ।
साइकलबाट खसी चोट ला न गएकोमा उपचारको
अत: िववेिचत आधार र कारणबाट
ममा मृ यु भएको हो भनी उ लेख गरेबाट वारदातमा ितवादीह बिलराम यादव, जयराम यादव, कै लाश
ितवादीह को संल नता रहेको पिु हन नआउने ।
यादव र गौरीलाल बिनयालाई अिभयोग दाबीबाट
फौजदारी अपराध पिु हनको लािग सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
आपरािधक मनसाय र आपरािधक कायको अिनवायता िमित २०६९।१०।१७ मा भएको फै सला िमलेकै
रह छ । कत य यानज तो ग भीर कसरु मा सजाय देिखँदा सदर हने ।
गनको लािग ितवादीह को वारदातमा संल नता इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
िथयो र िनजह को मतृ कलाई मान मनसाय िथयो भनी क यटु र: िसजन रे मी
िन:स देह पिु हनपु न ।
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादी राजाराम यादवसँग मतृ क बाटोमा
२
ठोि कएको र सोही िवषयमा िनजह बीचमा कुटिपट मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
भएको कुरामा ितवादी राजाराम यादव र वादी प का अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०९२५, कत य
बीचमा िववाद देिखँदैन । तर ितवादीह बिलराम यान, नेपाल सरकार िव. िडलु भ ने िदिलप पुनमगर
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मतृ क र ितवादीबीचमा ित तापूण र थािपत हनु अलगअलग कुरा हन् । फौजदारी
तनावपूण स ब ध रहेको देिखएको छै न । ितवादीले कसरु अ तगत अिभयोग दाबी िलँदा सो दाबीलाई
का छी ीमती िववाह गरेपिछ छु ै बसे पिन का छी पिु गन यथे माणह को िव मानता हनु अिनवाय
ीमती तफबाट ३ छोरी भएकोमा २०६७ सालमा ह छ । के वल अनमु ान वा अड् कलका भरमा
का छी ीमतीले अक िववाह गरी गएपिछ पनु : बबु ा अिभयोगलाई थािपत गद जाने हो भने फौजदारी
आमासँग िमिसई बसेको भ ने देिख छ । हाल का छी यायको मूल मम नै परा त हन गई सम याय
ीमतीतफका ३ छोरीह र आ नो १ छोरासमेतको णाली ित नै िवतृ णा हने ह छ । अिभयोजन गन
याहारसस
ु ार गरी मतृ क बसेको भ ने पिन देिखएको वादी प ले ठोस सबतु माणिबना ितवादीले मतृ क
छ । मतृ कले आ नो का छी ीमतीतफका छोरीह को िव पिहले गरेका यवहार र मौकामा कागज गन
समेत पालनपोषण गरी बसेको अव था र मतृ क र र अदालतमा आई बकप गन जाहेरवालासमेतका
ितवादी छु ाछु ै नै रहेको अव थामा मतृ कलाई मानु यि ह ले ितवादीले कत य गरी मारेको शङ् का
पनाको कारण प खु न नआउने ।
ला छ भ दैमा अनमु ान र शङ् काको भरमा कसरु दार
जाहेरवाला अथात् मतृ कको दाइले ठहर गनु फौजदारी कानून र यायका िस ा तको
ितवादीले मतृ कसँग स ब ध रा न खोजेको भनी ितकूल हन जाने ।
मतृ कले भनेक मा आफूले अब का छी ीमती पिन
कसरु कायम हन प रि थितज य माण
नभएको अव थामा ितमीलाई साँ चै माया िदन स छन् एकसँग अक गाँिसएर मालाकार कडीको पमा
याल गर भनी भनेको िथएँ भनी उ लेख गरेकोसमेत थािपत हनपु दछ । जनु बेलास म मतृ क देिखएक छन्
देिखएको छ । मतृ कको िददी नमायाँ थापाले समेत सो समयस म एकदमै सामा य र वाभािवक अव थामा
मतृ क बिहनीले ीमान् िदिलप पनु ले कोठामा बोलाई रहेको देिखएक छन् । ितवादीसँग मतृ कको कुनै
सँगै सतु ाउने गरेका छन् भनी भनेक िथइन् भनी तनावपूण स ब ध वा यवहार िथयो भ ने कसैको पिन
हरीमा कागज गदा उ लेख गरेको देिख छ । य तै अिधकथनबाट देिखएको छै न । अ य मारेको भए कुन
िछमेक रेखा परु ीले पिन मतृ क अमतृ ाले आफूलाई थानमा मारेको हो सो थानमा देिखनु पन िच ह
ीमान् िदिलप पनु ले कोठामा आई बोलाई आ नो फे ला परेको अव था छै न । वादी प ले आ नो
कोठामा लगी करणी गरेका िथए गभ र ो भने के गन अिभयोगलाई स माण शङ् कारिहत तवरबाट पिु गन
होला भनी भनेक िथइन् भनी घटना िववरण कागजमा नसके को यस अव थामा शङ् काको सिु वधा अिभयु ले
उ लेख गरेको देिखएको छ । यी कुराह बाट मतृ क पाउने नै ह छ । ितवादी र मतृ कका बीचमा क रब
अमतृ ा थापा र ितवादी िदलीप पनु बीचको स ब धमा १५ वषअिघदेिख दो ो िववाहको कारण स ब धमा
िब तारै सधु ार आउँदै गरेको भ ने देिख छ । यसैको समु धरु ता नभएको भ ने आधार िलई अनमु ानका भरमा
कारणबाट ितवादीलाई कत य गरी मारे भनी मनोगत यानज तो फौजदारी अपराधमा अदालत, आफै ँ ले
आधारमा िव ेषण गनु कानूनी मू य मा यतािवपरीत माणको सिृ गरी अिभयु लाई दोषी करार गनु
हन जाने ।
िववेकस मत नहनक
ु ो साथै यायको िवपरीत हन जाने
वादी प ले ितवादीको कत यबाट मतृ कको ह छ । तसथ ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
यान गएको भनी माण ारा पिु गराउन सके को दोषी ठहर गरी सजाय िनधारण गनु फौजदारी यायको
अव था छै न । अिभयोग दाबी लगाउनु र अिभयोग िस ा तिवपरीत समेत हने ।
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तसथ उपयु आधार माणबाट यी घरमा आएर झगडा गन गरेको भ ने त य जाहेरी दखा त,
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ ितवादीको बयान, मतृ कक ीमती अिनताकुमारी
र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ. १३(३) नं. बमोिजमको तथा छोरी काजोलको कागजबाट समेत खु न आएको
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई पनु रावेदन छ । वारदातको िदनसमेत मतृ कले िक ता ितन राखेको
अदालत, बटु वलबाट िमित २०६९।१२।४ मा भएको रकम लगेर तास खे नक
ु ा साथै मादक पदाथ सेवन
फै सला िमलकै देिखँदा सदर हने ।
गरेर आएको र घरमा आएर आमासँग झगडा गरेको
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
देखी ितवादी हलादकुमार पासवानले धा रलो
क यटु र: िसजन रे मी
हितयार छुरीले घाँटीमा दईु पटक हार गरेको भ ने
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् । देिखएको छ । छुरीज तो जोिखमी हितयारले घाँटीमा
दायाँबायाँ दवु ैतफ हार गरेको पाइएबाट यसलाई
इजलास नं. १२
भिवत य वा आवेश े रत ह याको कसरु भनी ठहर गनु
कानूनअनक
ु ू ल हने देिखएन । यानस ब धी महलको
१
१३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको सजाय
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
ई र साद खितवडा, ०७२-CR-१७४८, कत य फै सला मनािसब नै देिखने ।
यान, हलादकुमार पासवान िव. नेपाल सरकार
मतृ क र ितवादी एकाघरका बाबछ
ु ोरा
मौकामा भएको लासजाँच मचु ु का तथा नाताका मािनस देिख छन् । िनजह बीच यान
Autopsy Report बाट समेत मतृ कको दायाँबायाँ मानपनस
मको पूव रसइवी झैझगडा के ही देिखँदनै ।
ु
दवु ैतफ घाँटीमा Cut Injury देिखएको र Cause of मतृ कले मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई ीमती
Death Brain Hemorrhage due to physical अिनता पासवान तथा ितवादीसमेतका घर प रवारसँग
assault भनी उ लेख भएको छ । ितवादीले िझरले झैझगडा गन गरेको भ ने देिख छ । सीिमत आय
लागेको भनी अदालतसम को बयानमा उ लेख गरे पिन आजन गरी दैिनक गज
ु ारा चलाउनु पन अव थाका
मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम को बयानमा मािनसले िक ता ितनको लािग राखेको . ५००।–
बाबल
ु े आमासँग झगडा गरेको कारणले घरबािहर समेत मतृ कले िझके र लगी सोही पैसाले मादक पदाथ
बर डामा रहेको खाटमिु न राखेको तरकारी काट् ने छुरी सेवन गरेर साँझमा घरमा आई आमासँग झगडा गरेको
याई घाँटीमा हार गदा बबु ा रगता मे भई लडेको देखेपिछ ितवादीलाई रस उठ् नु वाभािवक छ ।
भनी बयान िदएको देिख छ । Autopsy Report मा यसैले घरमै भएको छुरी िनकाली बाबल
ु ाई हार गरेको
उ लेख भएको चोटको कृितसमेत छुरीले लागेको देिख छ । मतृ कबाट वयम् ितवादी, िनजक आमा
चोटसँग िम ने देिखएको र वारदातको च मिदद यि
तथा बिहनीसमेत पीिडत हनु परेको अव था देिखएको
मतृ कक छोरी काजोलकुमारी पासवानले ितवादीले छ । ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा
छुराले हार गरी भागेका हन् भनी अदालतमा बकप आफूले गरेको कसरु वीकार गरी याियक ि यामा
गरेबाट ितवादीले हार गरेको छुराको चोटबाट नै सहयोग गरेकोसमेत देिखएको छ । तसथ वारदातको
भागे र पासवानको मृ यु भएको पिु हने ।
प, कृित र प रि थिततफ ि गत गदा ऐनबमोिजम
भागे र पासवानले मादक पदाथ सेवन गरी ठहरेको ज मकै दको सजाय चक पन देिखएकाले
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पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट अ.बं.१८८ नं. फै िलएको देिख छ । सो बाटोको ज गाले वादी
बमोिजम १२ वष कै द गन गरी राय य गरी पठाएको ितवादीको ज गालाई नछुट्याई दवु ैको ज गाको
भए पिन ितवादीलाई १० वष मा कै द सजाय गदा दि ण िसमानालाई छोई पूवपि चम फै िलएको देिख छ
यायको म सद पूरा हने ।
। उ वादी ितवादीबीचमा िक.नं.४४४ को बाटो
अतः उि लिखत आधार,कारण र माणबाट नभई न.नं. ५ र १३ को िववािदत ज गा रहेको देिखन
मतृ क भागे वर पासवानले मादक पदाथ सेवन गरेर आउँछ । न.नं. १३ को ज गा आ नो नभएको भनी
घरमा आई ितवादीको आमा (मतृ कको ीमती) सँग ितवादीले वीकार गरेकै देिख छ । ितवादीले
झगडा गरेको देखेपिछ ितवादी हलादकुमार पासवान आ नो िक.नं. १६६३ को ज गा नपगु भएको
त काल आवेशमा आई धा रलो हितयार छुरीले घाँटीमा भ नसमेत सके को देिखँदनै । २०४३ सालमा वादीले
हार गरेको कारणबाट िनज भागे वर पासवानको ख रद गरेको ज गा यो हो भनी ितवादीह ले न सा
मृ यु भएको पिु भएकाले ितवादी हलादकुमार मचु ु कामा देखाउन सके कोसमेत देिखँदनै । पनु रावेदन
पासवानलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धी अदालत, तल
ु सीपरु ले ठहर गरेको े फल िमलेन पगु ेन
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु दार ठह याई भनी ितवादीह ले पनु रावेदनप मा िजिकर िलन
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु सके को पिन देिखएन । िववािदत ज गाको े फलतफ
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन ितवादीह ले पनु रावेदन िजिकर िलन सके को
अदालत, िवराटनगरको िमित २०७२।९।२८ को नदेिखँदा सोतफ िवचार गन नपन ।
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । साथै अ.बं.
वादीले सु मा दाबी िलँदा ६ हात ज गामा
१८८ नं. बमोिजम घटी सजाय हनपु न भनी य भई ितवादीह ले िखचोला गरेको भ ने दाबी िलई िफराद
आएको राय मनािसब देिखँदा िनजलाई १०(दश) वष दायर भएकोमा पनु रावेदन तहमा आई टाइपको भूलले
कै द सजाय मा हने ।
१६ हात लेिखनपु नमा ६ हात लेिखन गएकोले सो भूल
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
स याई १६ हात ज गा नै िखचोला गरेको ठह याई
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
पाउँ भनी यस अदालतमा पनु रावेदन िजिकर िलएको
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् । देिख छ । सु मा ६ हात िखचोला गरेको दाबी िलई
२
पनु रावेदन तहमा गई दाबीमा नै सारभूत फरक पन गरी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखँदा वादीको पनु रावेदन
ड बरबहादुर शाही, ०६६-CI-०४५४ र ०६६- िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
CI-०८८४, घर भ काई चलन चलाई पाऊँ, राजेश
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
खड् कासमेत िव. हीरा शाह र हीरा शाह िव. राजेश न.नं. ५ को ज गा ितवादीले बाटो भनी िजिकर िलए
खड् कासमेत
पिन न सा मचु ु काअनस
ु ार वादीको िक.नं.१३५०
अदालतबाट भई आएको न सा मचु ु का अ तगत रहे भएको देिखयो । सो न.नं. ५ वादीकै कायम
हेदा न.नं. ५ र १३ का ज गा एउटै िक ािभ रहेको हने र न.नं. १३ को ज गा ितवादीले आ नो भनी दाबी
र न साको व प हेदा िक.नं. ४४४ ले वादी र नगरे तापिन न सा मचु ु काबाट न.नं. १३ को ल बाई
ितवादीको ज गालाई छुट्याएको नभई सो बाटो १० िमटर र ९.५० िमटर चौडाइ १ िमटर भएको ५
वादी ितवादीह को ज गाको दि णतफ पूवपि चम वग िमटर े फलको ज गा ितवादीले िमची िखचोला
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गरी घर बनाएको देिखएकोले न साको मू याङ् कन र आएको भ ने उ लेख भएको देिखँदा ितवादीले
िव लेषण गरी सो घरको अंश वादीले भ काई हटाई जािगर खाएको भ ने पिु भएको पाइयो । िववािदत
उ ज गाको िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउनेसमेत िक.नं.६२ को ज गाको मू य .६२५०।– मा ख रद
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङको भएको देिख छ । यस अव थामा जािगरको तलब
िमित २०६५।१०।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भ ाबाट उ ज गा ख रद गन स ने नै देिखन आउने ।
हने ।
पनु रावेदक वादी िथरबहादरु सनु ारकै ीमती
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
सर वती सनु ारले िहरबहादरु सनु ार वादी भएको अंश
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
मु ामा यी यथ ितवादी ितमान सनु ारलाई आफै ँ
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् । कमाई गरी अलग बसेको भनी बयान ग रिदएबाट पिन
३
ितवादीले आफै ँ कमाई गरी ा रकमबाट िक.नं.६२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी को ज गा ख रद गरेको त य पिु हने ।
ड बरबहादुर शाही, ०६७-CI-११७७, अंश,
यसथ, िववेिचत त य, कागज माण र
िथरबहादुर सुनारसमेत िव. ितमान सुनार
कानूनी यव थाका आधारमा िक.नं.६२ को ज गा
सु िज ला अदालतमा ितउ र िफराउँदा, ितवादी ितमान सनु ारको िनजी आजनबाट ख रद
तायदाती पेस गदा र अ.बं.१३३ नं. बमोिजम कागज भएको पिु हन आएकोले सो िक.नं.६२ को ज गा
गदा नै ितवादी ितमानले जािगर खाई ा िनजी
यथ ितवादी ितमान सनु ारको िनजी आजनको
आजनको रकमबाट ख रद गरेको कुरा उ लेख भई ब डा नला ने भनी पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट
गरेको देिख छ । ितवादीको उ िजिकर यथाथ हो, िमित २०६६।१२।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
होइन ? भ ने स ब धमा थप प हनका लािग सदर हने ।
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०६६।३।२३ इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
मा आदेश भएबमोिजम सख
ु त िश ा या पसबाट क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
यथाथ िववरण खल
ु ाई पठाइिदएको कागज माण इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभु म् ।
हण गन बाधा देिखँदैन । यो मु ा पनभु दा अिघ
४
कायालयह को रेकडमा रहेका त यह अ यथा मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
मािणत नभएस म साँचो पमा रहेको मा नु पन ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-१२२१, ०७२ह छ । कायालयमा रहेको अिभलेखलाई माणमा िलन CR-०२३२, वैदेिशक रोजगार कसरु , नेपाल सरकार
िम ने नै ह छ । सो माण नयाँ तयार गरेको नभई िव. काि त राना गु ङ, मेखबहादुर गु ङ िव. नेपाल
अिभलेखको उतार रहेको र ितवादीले ितउ र सरकार
िफराउँदासमेत िजिकर िलइरहेको हँदा सो माण
ितवादीको कोठाबाट राहदानी, रकम
अ.बं.७७ नं. िवपरीत मा न निम ने ।
लेनदेन गरेका भौचर, तमसक
ु का फोटोकिपसिहतका
सख
ु त या पस (िश ा) को च.नं.८५ िमित सामान बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काको िमिसल
२०६६।५।९ को प बाट पिन िमित २०३५।११।१ संल न रहेको देिख छ । ितवादी मेखबहादरु गु ङले
देिख २०३९।९।५ स म कुिचकार र िपयन पदमा रही अनस
ु धानको ममा उ कागजमा भएको सिहछाप
काय गरेको, दगु म थान भ ासिहत तलब खाइपाई मेरो होइन दबाब िदई सिहछाप गराएका हन् भनेका छन्
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भने वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा रकम िलएको रोजगारको कसरु को पिु हने अ य माण िमिसल
कुरा वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । ितवादीले संल न रहेकोसमेत देिखएन । िनजको सो कागजको
आफूसँग वैदेिशक रोजगार यवसायको लािग अनमु ित बेहोरा िनजको इ कारी बयानबाट पिु भएको देिखँदा
िलएको छु समेत भ न सके को देिखँदनै । िमिसल संल न िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको फै सला
IME का रकम पठाएका भरपाईह मा ितवादीको िमलेकै देिखयो र िनजले गरेको कागजमा उि लिखत
नाम उ लेख भएको देिख छ । यित धेरै सं याका रकम २ लाख अिभयोग दाबीमा उ लेख गरेको िबगो
जाहेरवालाले ितवादीलाई उजरु गनपनस
मको रकममा क ा हने नै देिखने ।
ु
अ य आधार र कारणह समेत देिखँदैन । ितवादीको
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
कोठाबाट जाहेरवालाह सँग िलएका रकमको ितवादी मेखबहादरु गु ङबाट जाहेरवालाह को
भरपाईह तथा जाहेरवालाह को पासपोटह समेत हजानासिहतको िबगो भराई ितवादी मेखबहादरु
बरामद भएको देिख छ । जाहेरवालाह को पासपोटह
गु ङलाई वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३
यी ितवादीसँग रहनपु न अ य कुनै कारणसमेत बमोिजम ३ वष कै द र २ लाख ज रवाना तथा ितवादी
िमिसलबाट देिखँदैन । यी व तहु ितवादीको कोठामा ि ि ना भ ने का ती राना गु ङले अिभयोग दाबीबाट
रहनक
ु ो आधार कारण ितवादीले उ लेख गन सके को सफाइ पाउने ठह याई भएको वैदेिशक रोजगार
देिखएन । ितवादीले बरामदी मचु ु कामा सही गरेको र यायािधकरण काठमाड को िमित २०७१।७।३ को
उ बरामदी मचु ु कालाई अ यथा भ न सके कोसमेत फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
िमिसल संल न भरपाईह , जाहेरवालाको क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
बकप , बरामदी मचु ु का र ितवादीको बयानसमेतको इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
आधारमा ितवादी मेखबहादरु गु ङले इजाजत निलई
५
जाहेरवालाह लाई रोजगारको लािग िवदेश पठाइिद छु मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
भनी रकम िलई िवदेश नपठाई आरोिपत कसरु गरेको ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०६२५, गलत
पिु हन आएकोले िनज ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार िलखत लेखी लेखाई उजरु ीकतालाई द:ु ख हैरानी िदई
ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम तजिबज कै द ३ वष हािन नो सानी पु याई ाचार गरेको, नेपाल सरकार
र २ लाख ज रवानासमेत गन गरेको वैदेिशक रोजगार िव. बाबुराम पा डेसमेत
यायािधकरणको फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
वैदेिशक रोजगार िवभागमा परेका उजरु ीका
ितवादी काि त गु ङले जाहेरवालाम येको स ब धमा ितवादी बाबरु ाम पा डेलाई अनस
ु धान
मैना गु ङलाई ग रिदएको िमित २०६९।१२।११ को अिधकृत तोिकई ितलु घले, सपना े , ओमभ
कागज हेदा मैना गु ङ आगे भई ऋणी काि त राना मैनालीसमेत कारबाहीको िसलिसलामा बयान गराएको
गु ङ उ लेख भई घर यवहार यापार यवसाय देिख छ । िमित २०७०।१०।२७ मा िटकाराम उ ेतीले
स चालनको लािग २ लाख रकम िलएको भ ने बेहोरा कारबाही गरी ितपूित उपल ध गराई पाउँ भनी वैदेिशक
देिखँदा सो कागज वैदेिशक रोजगारको नभई छु ै रोजगार िवभागमा िदएको िनवेदनमा कारबाहीकै ममा
योजनको तमसक
ु देिखन आयो । िनजले आरोिपत यािसिफक ओभरिसज क स ट ा.िल. स चालक
कसरु गरेमा इ कारी भई बयान गरेको र वैदेिशक ितलु घले र वारेस ओमभ मैनालीबीच उजरु ी
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फरफारक गन िवषयमा िमित २०७०।११।२१ मा आदेश, सो आदेशउपर उजरु ीकताको कुनै िनवेदन
छलफल भई िनजह ले रकम िलनािदना भइसके को नपरेको, ितवादीको अनस
ु धानको ममा र यस
हँदा ा.िल.िव को उजरु ी फरफारक गराई पाउन अदालतमा भएको बयान बिु झएका यि सपना े
सनाखत सिहछाप गरी उजरु ी िफता िलएपिछ िमित र िटकाराम उ ते ीले अदालतसम गरेको बकप
२०७०।१२।२४ मा कारबाही तामेलीमा रािखएको ितवादी बाबरु ाम पा डेलाई वैदेिशक रोजगार
अव था देिख छ । उि लिखत बेहोराका आधारमा िवभागमा कायरत रही यस िववादमा अनस
ु धान
ओमभ मैनालीलाई अनस
ु धानको ममा बझ
ु ेको अिधकृतको िज मेवारी तोिकएको त यको आधारमा
कायलाई अ यथा भ न िमलेन । वैदिे शक रोजगार ऐन, बाबरु ाम पा डेले गराएको िमलाप समेतको काय
२०६४ को दफा ६१ ले अनस
ु धान तथा तहिककात कानूनी यव थाको ितकूल रहेको देिखन आएन ।
गन कानूनी अिधकार ितवादी अनस
ु धान अिधकृत गलत िलखत तयार गरेको भ ने कुरासमेत पिु हन
बाबरु ाम पा डेलाई दान भएकै देिखन आउँछ । य तो नआएको अव थामा यी ितवादी ितलु घलेउपरको
अव थामा अनस
ु धान तहिककातका स ब धमा दाबीसमेत मािथ िववेिचत िमिसल संल न माणबाट
कानूनी पमा पाएको अिधकार योग गरी गरेको काम पिु नभएकोले ितवादीह लाई आरोिपत कसरु मा
कारबाहीलाई गलत िलखत तयार गरी ाचार गरेको सजाय गनपन
ु अव था देिखन नआउने ।
भनी मा न पिन निम ने ।
अतः ितवादीम येका बाबरु ाम पा डे
वैदेिशक रोजगार िवभागमा यािसिफक अनस
ु धान अिधकृत तोिकएको देिखएको, िनजले
ओभरिसजको तफबाट ितवादी ितलु घले र अनस
ु धानको ममा ितलु घले, सपना े तथा
पीिडतका वारेस ओमभ मैनालीका बीचमा छलफल ओमभ मैनालीसमेतलाई बयान गरी तारेखमा
भई िनजह ले रकम िलनािदना गरी उजरु ी फरफारक रा ने आदेश गरी सपना े तथा ओमभ मैनाली
गराई पाउन सहमत भई उजरु ी िफता िलने भनी तारेखमा रहेको देिखन आएको र उजरु वाला िटकाराम
सनाखतसमेत गरी िदएको आधारमा उजरु ीको टुङ्गो उ ेतीसमेतले ितपूित उपल ध गराई पाउँ भनी
लगाइएको देिखन आउँछ । ितवादी ितलु घलेले यित वैदेिशक रोजगार िवभागमा िनवेदन िदई िनवेदक तथा
रकम ितवादी बाबरु ाम पा डेलाई िदई बदिनयतपूवक मेनपावर क पनीबीच िमलाप ितवादी बाबरु ाम
कारबाही गरेको भ ने कुरा पिु गन खि बर माणको पा डेले गराएको कायलाई अिभयोग दाबीअनु प
अभाव रहेको देिख छ । आरोपको पिु व तिु न पमा गलत िलखत तयार गरेको भ न िमलेन, साथै अका
हनु पदछ । ितवादीह ले पर परमा रकम िदनु ितवादी ितलु घलेले सो कायमा मितयारको पमा
िलनु गरेको, काम कारबाही गन लोभनमा परेको, काय गरेको भ ने िमिसल संल न माणबाट देिखन
कारबाहीको लािग उ े रत गरेको भ ने कुरासमेत नआएको आधारबाट ितवादीह बाबरु ाम पा डे र
िमिसल संल न माणबाट मािणत हन सके को देिखन ितलु घलेले आरोिपत कसरु मा सफाइ पाउने ठह याई
आएन । य तो अव थामा अनमु ानको आधारमा िवशेष अदालत, काठमाड ले िमित२०७३।३।२ मा
कसैलाई दोषी करार गनु यायोिचत नहने ।
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
बाबरु ाम पा डेले वैदेिशक रोजगार िवभागमा गरेको इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभु म् ।
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भए गरेको देिखँदा िवप ीह को कायलाई उिचत मा न
इजलास नं. १३
िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट
१
अदालतबाट भएको फै सलाभ दा बािहर गई
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी िवप ीह ारा ग रएको िक ाकाटसमेतका काम
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०४५८, उ ेषण कारबाही मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४३ र
/ परमादेश, जयराज प त िव. पुनरावेदन अदालत, ४४ नं. िवपरीत रहेको देिखन आयो । तसथ पनु रावेदन
महे नगर, क चनपुरसमेत
अदालत, महे नगरको िमित २०६७।०९।०१
क चनपरु िज ला अदालतको उ
को िववािदत आदेश, सोबमोिजम लेिखएका
नापी दता बदर मु ाको फै सला हेदा वादीलाई प लगायत सो आदेश काया वयनका स दभमा
०,६७८ वगिमटर ज गा िदलाई ठहर फै सला भएको मोहन दमाईसमेतका नाममा ज गा दता दा.खा. गन
देिखँदैन । सु अदालतको फै सला फरक पन स ने तथा िक ाकाटसमेतका िववािदत काम कारबाहीह
देिखन आएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । साथै िनवेदक
को योजनाथ झगिडया िझकाउनु पन ह छ । सोअनु प जयराज प तका नाममा पूववत् ज गाको दता कायम
पनु रावेदन अदालत, महे नगरले झगिडया निझकाई गरी िदनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी
फै सला गरेको देिखयो । झगिडया निझकाई वादी दाबी हने ।
पु न नस ने ठहरी सु अदालतबाट भएको फै सला इजलास अिधकृत: िवकास े ठ
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ३ गते रोज १ शभु म् ।
फै सला भएको देिखँदा पनु रावेदन अदालतले समेत
२
स पूण पमा वादीको दाबी पु न नस ने गरी फै सला मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी
गरेको मा नु पन देिखने ।
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-१४३५, यान
फै सलाबमोिजम दाबी पगु ेको वा िजती पाएको मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. रठु तामाङसमेत
अव थामा मा दाबी पगु ेको वा िजती पाएको प ले
िमिसल संल न रहेको घाउ जाँच के स
फै सला काया वयनका लािग दरखा त िदन िम ने ।
फारामबाट पीिडतको टाउको, हात र औ ंलामा घाउ
फै सलामा ठहरेबमोिजम मा फै सला चोट परेको भ ने देिख छ । उ घाउ चोट यान मन
काया वयन गनपछ
ु । नापी दता बदर मु ामा भएको स नेस मको ग भीर कृितको भएको भ ने कुरा घाउ
सु र पनु रावेदन अदालत, दवु ैको फै सला हेदा दवु ै जाँच के स फारामबाट देिखन नआउने ।
अदालतबाट वादीको दाबी पु न नस ने भनी फै सला
पीिडत आइत तामाङले अदालतसम समेत
भएको देिख छ । वादीको ज गा पगु ी रहेकोसमेतका बकप गदा ितवादी रठु तामाङले खक
ु ु री हार गरी
आधारमा वादी दाबी पु न नस ने ठहरी फै सला घाइते बनाएको हो भनी बकप गरेको देिख छ । िनज
भएको अव थामा य तो फै सला काया वयन गरी पीिडतले ितवादी रठु तामाङले यान मान उ े यले
रहनु पन अव था नै रहँदैन । फै सलािवपरीत भएको खक
ु ु री हार गरेको हो भनी भ न सके को पाइएन ।
आदेश काया वयन गन िम ने हँदैन । अदालतको ितवादी रठु तामाङले खक
ु ु री हार गदा पीिडतले
फै सलािवपरीत िवप ीह बाट काया वयनको काय यसको ितकार गरेको कारण हार गन छोडेको भनी
46

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, पस
ु -२
भ न सके को देिखँदैन । पीिडतको कथनलाई हेदा
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादी रठु तामाङले आइत तामाङउपर खक
ु ु री बयान गदा मैले वैदिे शक रोजगार स चालन गन
हार गरी, पिछ आफै ँ ले हार गन छोडी गोठको इजाजत िलएको छै न । मेरो बबु ा पु तकराज यौपाने
कसातफ गई लक
ु भनी मौकामा कागज गरी िदएको “यिु नभसल इ टरनेसनल” सं थाको स चालक
पाइ छ । कुनै ते ो प को ह त ेपका कारण हार सद य रहेको र मेरोसमेत क स टे सी यवसाय
गन छोडेको भ ने िमिसल संल न कागजातह बाट भएकोले हामीबाट पैसा असल
ु गन सिक छ िक भनेर
देिखन आएन । ितवादी रठु तामाङले पीिडत आइत जाहेरवालालको भाइ सोन गु ङले दश लाख मागेकोमा
तामाङलाई यान मान मनसायले खक
ु ु री हार गरेको सो ितन नसके कोले म र मेरो प रवारलाई मान, काट् ने
भ ने देिखँदैन । िनज ितवादीले पीिडतउपर हार गदा ध क िदएको कारण िलखत ग रिदएको हँ भनी सो
िनज कराउने िबि कै हार गन छाडी लु न गएको कागज गरेको कुरालाई वीकार गरी बयान गरेको
भ ने वयम् पीिडतको मौकाको कागजबाट देिखन देिख छ । उ िमित २०६६।०८।०७ को िलखतमा
आउने ।
परेको कारणीको सिहछाप ियनै ितवादी दगु ाराज
ितवादीह को बयान, पीिडत आइत यौपानेको हो भ ने कुरामा िववाद देिखँदैन । यी
तामाङको मौकाको कागज र अदालतसम को बकप , ितवादीले मान, काट् ने ध क िदएका कारण कागज
पीिडतको घाउ जाँच के स फारामसमेतका िमिसल गरेको भनी बयानमा उ लेख गरे पिन सो कागजउपर
माणबाट िववािदत वारदातको कृित मल
ु क
ु ऐन, करकाप मु ा दायर गरेको भनी िजिकर निलएको र
यानस ब धी महलको १५ नं. अनस
ु ारको देिखन िमिसलबाट समेत करकाप मु ा चलेको भ ने नदेिखने ।
नआई सोही ऐनको कुटिपटको महलअ तगत पन
ितवादीले क स टे सी स चालन गरेको
वारदात देिखन आयो । तसथ यथ ितवादीह
भएपिन वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन
रठु तामाङ र तल
ु ा साक भ ने ल मण बा अनमु ित निलएको कुरा वीकार गरी बयान गरेको हँदा
तामाङउपरको यान मान उ ोगतफको आरोिपत यस त यमा िववाद देिखँदैन । वैदेिशक रोजगार ऐन,
कसरु पिु हन सके को नदेिखँदा यथ ितवादीह ले २०६४ को दफा १० मा “यस ऐनबमोिजम इजाजत
सो यान मान उ ोगको अिभयोग दाबीबाट सफाइ प निलई कसैले पिन वैदेिशक रोजगार यवसाय
पाउने र सरोकारवालाले मु ा सकार गरेमा ततु स चालन गन पाउने छै न” भ ने यव था रहेको
मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ पाइ छ । दफा १० मा रहेको उ ावधानले इजाजत
बमोिजम कुटिपटमा प रणत हने ठह याई पनु रावेदन प निलई वैदिे शक रोजगार यवसाय स चालन गन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।०६।२८ मा भएको िनषेध गरेको देिख छ । यसबाट िमित २०६६।०८।०७
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा िलखत गरी ितवादीले गैरकानूनी तवरबाट
इजलास अिधकृत: िवकास े
वैदेिशक रोजगारको कारोबार गरेको देिखन आएको
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् । छ । ितवादीले सो कागज िनि य पारी अक
३
करारको कागज ग रसके को भनी िजिकर िलए पिन
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ततु मु ामा कसरु ठहर भएकै कारण पिछ गरेको
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-१३४५, वैदेिशक करारको कागजबमोिजम चलेको मु ाको अिभयोगप
रोजगार कसरु , दुगाराज यौपाने िव. नेपाल सरकार
खारेज भएको स दभमा िनजले िनि य पारेको भनी
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िलएको िजिकर सा दिभक देिखन नआउने ।
ितवादी कसरु दार होइन भ न िम ने पिन नदेिखने ।
ितवादीले वैदिे शक रोजगार यवसाय
ितवादीम ये वीरबहादरु राई सँग साथबाट
स चालन गन अनमु ित निलएको, वैदेिशक रोजगारमा
.२,५००।- मौकामा प ाउ पदा बरामद भएको
पठाइिद छु भनी कागज गरेको, जाहेरवालालाई देिखए पिन ितवादी सरु ज टुडु र वीरबहादरु राईले
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसके को र जाहेरवालाको मौकामा बयान गदा डाँका गरेको रकम बाँडफाँड गदा
रकमसमेत िफता नगरेको अव था हँदा ितवादीलाई आफूह ले आ नो भागमा परेको .२०,०००।- िलए
कसरु दार ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट पाएको भनी वीकार गरेको र मानबहादरु राजवंशीले
भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
िसतल ममु ु र िवजय ममु ले
ु .१५,०००।- िदई आफूले
अतः िववेिचत आधार माणबाट ितवादी िलएको भ ने पिु हन आएको हँदा उ उ लेख
दगु ाराज यौपानेलाई वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को भएअनस
ु ारको रकम नै िनज ितवादीह ले डाँका
दफा ४३ बमोिजम १।७।० (एक वष सात मिहना) कै द र चोरी गरेको िबगो कायम हने देिखन आउने ।
.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) ज रवाना
पनु रावेदन अदालतबाट कसरु दार ठहर
हने ठह याई वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट िमित भएउपर ितवादीह को पनु रावेदन परेको नपाइँदा
२०७०।११।२६ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा िनजह लाई भएको सजायबारे थप बो नु परेन । वादी
सदर हने ।
नेपाल सरकारको पनु रावेदन मूलतः पटक कायम
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
गरेको िवषयमा र िबगो कायम गरी सजाय गरेको
क यटु र: अजनु पो ेल
िवषयमा रहेको पाइ छ । अिभयोग दाबीमा ितवादी
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभु म् । वीरबहादरु राईलाई दो ोपटक र ितवादी हे जो
भ ने सरु ज टुडुलाई ते ो पटक डाँका चोरी गरेकोमा
इजलास नं. १४
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १४(४) नं. अनस
ु ार पटके कायम
गरी सजायसमेत ग रपाउँ भनी दाबी िलएकोमा ठहरेको
१
कसरु को आधारमा पटके कायम भई र िबगोको हकमा
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. पिन वीकार गरेको िबगोको आधारमा सजाय गन र
ी सपना धान म ल, ०७०-CR-१५६५, डाँका, िबगो भराउने ग रएको पाइँदा यसलाई अ यथा भ नु
नेपाल सरकार िव. हे जो भ ने सुरज टुडुसमेत
पन देिखन नआउने ।
ितवादी हे जो भ ने सरु ज टुडु अदालतसम
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
कसरु मा इ कार रहेको भए पिन अिधकार ा
ितवादीह रोहन भ ने मनबहादरु राजवंशी, सरु ने
अिधकारीसम बयान गदा कसरु मा सािबत भई भ ने वीरबहादरु राई र हे जो भ ने सरु ज टुडुम ये
डाँका गरेको रकमम ये .२०,०००।- आ नो मनबहादरु राजवंशी र वीरबहादरु राईलाई दो ोपटक
भागमा परी िलए खाएको वीकार गरेको नै देिख छ । र हे जो भ ने सरु ज टुडुले ते ोपटक डाँका गरेको
अदालतसम कसरु मा सािबत रहेका अका ितवादी देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १४(४) नं. बमोिजम
वीरबहादरु राईले अदालतसम बयान गदा हे जो भ ने िनज ितवादीह मनबहादरु राजवंशीले िबगो
सरु ज टुडुसमेत भई डाँका गरेको हो भनी िनजलाई
.१५,०००।- (प हजार) तथा वीरबहादरु राई र
समेत पोल गरी बयान गरेको आधार कारणसमेतबाट हे जो भ ने सरु ज टुडुले .२०,०००।– (बीस हजार
48

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, पस
ु -२
पैयाँ) का दरले खाएको भनी वीकार गरेको िबगो इलामको फै सलालाई अ यथा भ नु पन नदेिखने ।
जनही भराउने र सोको डेढी ितवादी मनबहादरु
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
राजवंशीलाई .२२,५००।– (बाइस हजार पाँच सय ितवादीह हेम साद कड रया, समु न तामाङ,
पैयाँ) तथा ितवादीह वीरबहादरु राई र हे जो भ ने िदपेन कोइराला र वीरबहादरु राईले अिधकार ा
सरु ज टुडुलाई .३०,०००।– (तीस हजार पैयाँ) अिधकारीसम बयान गदा कसरु गरेमा इ कार रही
का दरले जनही ज रवाना र ितवादीह मनबहादरु बयान गरेका, ितवादी मानबहादरु ले अदालतसम
राजवंशी र वीरबहादरु राईलाई जनही ९ (नौ) वष र बयान गदा आफू कसरु मा सािबत भए पिन उि लिखत
ितवादी हे जो भ ने सरु ज टुडुलाई १२ (बा ) वष ितवादीह लाई पोल गन नसके को, वादी प बाट
कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित िनज ितवादी कसरु वारदातमा संल न रहेको भ ने
२०७०।०७।११।२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पिु गन नसके को र िनजह बाट डाँका चोरी गरेको
सदर हने ।
दशीका मालव तु फे ला पन नसके कोबाट कसरु दार हन
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
भनी भ न िम ने पिन देिखन नआएबाट िनजह को
क यटु र: प ा आचाय
हकमा फै सला िमलेकै देिखयो । य तैगरी ितवादीह
इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभु म् । मनबहादरु राजवंशीले पिहलो पटक र सरु ज भ ने
२
हे जो टुडुले दो ो पटक डाँका गरेको हँदा मल
ु क
ु ऐन,
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. चोरीको १४(४) नं. बमोिजम िनज ितवादीह ले
ी सपना धान म ल, ०७०-CR-१५७३, डाँका, खाएको िबगो जनही .४,०००।– ( .चार हजार) का
नेपाल सरकार िव. हेम साद कड रयासमेत
दरले िबगो भराउने र सोको डेढी .६०००।– ( . छ
अिभयोगको आधारमा पटक कायम नभई हजार) का दरले ज रवाना तथा ितवादी मनबहादरु
कसरु दार कायम भई फै सला भएको आधारमा पटक राजवंशीलाई कै द वष ६(छ) र ितवादी सरु ज भ ने
कायम हने हो । य तैगरी िबगोको हकमा बरामद हे जो टुडुलाई ९(नौ) वष कै द गन गरी पनु रावेदन
भएको िबगोको आधारमा वा खाएको भनी वीकार अदालत, इलामबाट िमित २०७०।७।११।२ मा भएको
गरेको आधारमा िबगो भराउने र ज रवाना ग रने हो । फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सफाइ पाएका ितवादीह को हकमा िनजह कसरु मा इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
इ कार रही बयान गरेका, िनजह को नाम िकटान गरी क यटु र: प ा आचाय
जाहेरीमा उ लेख गन नसके को, िनजह को साथबाट इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभु म् ।
कुनै दशीका मालव तहु बरामद हन नसके को
भ नेसमेत आधारमा ितवादीम ये उ सव भ ने
इजलास नं. १५
िदपेन कोइराला, उपहार भ ने समु न तामाङ, स तोष
भ ने हेम साद कड रया र सरु ने भ ने वीरबहादरु
१
राईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
देिख छ । सो इ साफलाई अ यथा भ न सिकने कुनै पु षो म भ डारी, ०६७-CI-०१०५, िनणय दता
सबदु माण वा तक नेपाल सरकारबाट ततु हन बदर, ह रशंकर थापामगर िव. ह र साद जोशीसमेत
सके को देिखएन । यस ि थितमा पनु रावेदन अदालत,
सािबक िक.नं. ४० को हालको िक.नं. ५२ र
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िक.नं. २९८ को ज गाको िफ डबक
ु मा ज गाधनी महल गद आएको भनी सु िज ला अदालतबाट िमित
तथा मोही महलमा पत जिनएको र अ य महल खाली २०६५।११।१९ मा भएको न सा सजिमन मचु ु कामा
रहेको देिख छ । िववािदत िक.नं.५२ र िक.नं.२९८ को बसेका यि ह ले लेखाई िदएको देिख छ । उ
ज गासमेतका िविभ न िक ा ज गा के दारे वर महादेव िक.नं. ५२ को ज गामा वादीका पख
ु ादेिख बसोबास
गठु ीका नाममा दता ग रपाउँ भनी २०३४ सालमा गरी आएको हो भ ने िफराद दाबीलाई ितवादीह ले
िनवेदन िदएकोमा उ ज गा दता गन िसलिसलामा गठु ी ख डन गन सके कोसमेत नदेिखने ।
सं थानले िमित २०३४।१२।१६ मा हकदाबीस ब धी
कुनै यि ले लामो समयदेिख अथात्
१५ िदने सावजिनक सूचना कािशत गरेकोमा उ
िचरकालदेिख भोग गरी रहेको कुनै स पि वा जिमन
सूचनाको यादिभ वादीसमेतका अ य कोही यि को आ नै स पि वा जिमनसरह भोग गरेमा य तो
दाबी िवरोध परेको देिखँदैन । उ ज गा के दारे वर स पि वा जिमनमा िनजको भोगािधकार रहेको
महादेव गठु ीका गिु ठयार े बहादरु परु ीका नाउँमा िमित मािनने हँदा वादीका हजरु बबु ा तथा बाबक
ु ा पालादेिख
२०३५।६।५ मा दता ग रिदने ठहरी गठु ी सं थानबाट अिवि छ न पमा भोग गद आएको उ िक.नं.५२ को
िनणय भई मालपोत कायालय, काठमाड बाट ी ज गामा िनजको भोगािधकारसमेत रहेको मा नपु न ।
के दारे वर महादेव गठु ीका नाउँमा दता गन गरी िमित
िक.नं. ५२ को ज गामा वादीका अिघ ला दईु
२०३५।७।२ मा िनणय भएको देिख छ । उ िनणय पु तादेिख घर िनमाण गरी भोग ग ररहेको देिखएबाट
भएको लामो समयपिछ २०५० सालमा िबतावालले िचरकाल भोगको नाताले िक.नं.५२ को ज गामा
रैकर प रणत नगरेकोले रैकर प रणत गरी दता भोगािधकार देिख छ । तर िक.नं.२९८ को ज गामा
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिख छ । यसरी लामो वादीले भोग गरेको भ ने कुनै ठोस माण दािखल गन
समयपिछ रैकर प रणत ग रपाउँ भनी सािबक लगत नसके को र भोगािधकार तथा ज गामा हक वािम व
नं.५८ बाने वरटार प वज थापाको नाउँमा दता रहेको कुरा कही ँकतैबाट िववादरिहत तवरले पिु
भएको िबतामा िभड् ने भिनएको देखाइएको ज गाको मािणत नभएको देिखएबाट नेपाल सरकारको नाउँमा
े फल र सािबक िक.नं.४० को ज गाको े फल दता भई २०३५।६।५ मा गठु ी सं थानको नाउँमा दता
िम न िभड् न आएको पिन देिखएन । य तो अव थामा हने िनणय गरी मालपोत कायालय, काठमाड बाट िमित
सािबक िक.नं.४० को ज गा उ सािबक लगत नं.५८ २०३५।७।२ मा भएको िनणय उ टी गरी वादीको
को ज गा हो भनी मा न िम ने व तिु न ठ अ य माण नाउँमा दता हने ठहर गरेको सु काठमाड िज ला
वादीले दािखल गन सके को पिन नदेिखने ।
अदालतको फै सला उ टी हने ठह याएको फै सला उ
सािबक िक.नं. ४० को ज गा िक ाकाट भई िक.नं.२९८ को हकमा िमलेकै देिखन आउने ।
हाल कायमी िक.नं.५२ र िक.नं.२९८ को ज गाम ये
तसथ, दाबीको िक.नं. ४० िक ाकाट भई
िक.नं. ५२ को ज गा गठु ी जिनई दता भइसके को देिखए हाल कायम भएको िक.नं.५२ को ज गामा वादीले
तापिन उ िक.नं.५२ को ज गा दता हनपु ूव २००८ घरसमेत बनाई बसोबास गरी आएको देिखएकोले उ
सालदेिख नै वादीका हजरु बबु ाले भोगचलन गन आएको ज गा छुट गठु ीमा दता गन गरी भएको गठु ी सं थानको
भनी लेिखई िदएको र २०२३ सालमा प क घर बनाई िमित २०३४।६।५ को िनणय बदर गरी मालपोत
ब दै आइरहेको, मतदाता नामावलीमा घर नं. र नेपाल कायालयको िमित २०३५।७।२ को िट पणी िनणय,
िव तु ् ािधकरणमा ाहक नं. उ लेख गरी घर उपभोग उ च तरीय आयोगले रो का रा ने गरी भएको िनणय
50

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, पस
ु -२
आदेशलगायतका िनणय आदेश बदर भई िक.नं. ५२ पनु रावेदक प ले समेत प देखाउन नसके को हँदा
को ज गा वादी ह रशंकर थापाका नाउँमा दता गरी सोही बाटोबाटै यथ / वादीले आ नो िक.नं. ५१ को
िनजले माणपज
सो ज गामा आवतजावत ग ररहेको भ ने नै देिखयो । अ य
ु ासमेत पाउने ठहर गनपनमा
ु
नगरी स पूण ज गा गठु ी सं थानको नाउँमा यथावत् वैकि पक बाटो नदेिखएको अव थामा सािबकदेिख नै
कायम रा ने ठहरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
यथ / वादीले आ नो िक.नं. ५१ को ज गामा जान
भएको फै सला सो हदस म निमली के ही उ टी हने र योग ग ररहेको बाटोलाई हाल आएर योग गन रोक
िक.नं.२९८ को ज गा गठु ी सं थानकै नाममा कायम लगाउनु िववेकस मत हने नदेिखने ।
रहने ठहरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यथ / वादीले िक.नं. ५१ को ज गामा
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
आवागमन गन अ य बाटो न साबाट नदेिखएको
इित संवत् २०७५ साल साउन २१ गते रोज २ शभु म् । अव थामा सो ज गामा आउन जान सािबकदेिख नै
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार योग गद आएको बाटोलाई यथावत् पमै योग गन
फै सला भएका छन्:
पाउँ भनी यथ / वादीले माग गरेकोलाई अ यथा
§ ०६७-CI-०१०४, िनणय दता बदर दता, भ न िम ने देिखएन । साथै सािबकदेिख नै बाटोको
ह रशंकर थापामगर िव. वीरे थपिलयासमेत
पमा योग र चलनमा रहेको र न सामा समेत बाटो
§ ०६८-CI-१०२१, छुट ज गा दता, जिनएको ज गाबाट यथ / वादीले आ नो िक.नं.५१
ह रशंकर थापामगर िव. मालपोत कायालय, को ज गामा आवागमन (ओहोर-दोहोर) गदा ितवादी
िड लीबजार
/ पनु रावेदक प ले थप कुनै दािय व बेहोनपन
ु तथा
२
िनजह लाई कुनै हािन नो सानी पनसमेत नदेिखँदा
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी हाल योग ग ररहेको िक.नं. १६३ र १६५ को बाटो
बमकुमार े , ०६७-CI-१०९४, िनकासा खल
यथ / वादीले योग गदा आ नो स पि स ब धी
ु ाई
बाटो कायम ग रपाउँ, हेराकाजी महजनसमेत िव. हकमा असर पछ भ ने ितवादी / पनु रावेदकको
इ सान महजन
दाबीलाई मनािसब र औिच यपूण भ न नसिकने ।
िमिसल संल न रहेको पनु रावेदक / ितवादी
तसथः िववेिचत त य आधार र
हेराकाजी महजन ज गाधनी जिनएको दता े ता कारणसमेतबाट ततु मु ामा यथ / वादीको
हेदा उि लिखत िक.नं.१६३ र १६५ को ज गा बाटो िक.नं.५१ को ज गामा जोिडएको िक.नं.१६३ र १६५
योजन भनी उ लेख भएको देिख छ भने यथ को बाटो वादीले समेत योग गन पाउने ठहर गरी
/ वादीको िक.नं.५१ को ज गा सोही बाटो जिनएको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।५।२७
िक.नं.१६३ र १६५ सँग जोिडएको देिख छ । न सामा मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
समेत बाटो जिनएको सो िक.नं. १६३ र १६५ को इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
बाटोबाटै धेरै पिहलादेिख नै आफू आ नो िक.नं. ५१ इित संवत् २०७४ साल चैत २१ गते रोज ४ शभु म् ।
को ज गामा आवतजावत गन ग ररहेको भ ने यथ
३
/ वादीको दाबी रहेको छ भने सो ज गामा जाने अ य मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
बाटो न साबाट नदेिखएको तथा य तो बाटो छ भनी बमकुमार े , ०६७-CI-११७० र ०६७-CI51
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१३३०, ज गा िखचोला, िवजयकुमार राय िव. रहेकोमा न.नं. १ मा ०-०-७.९१ रहेको देिख छ
बेचनकुमार राय र बेचनकुमार राय िव. िवजयकुमार राय भने वादीले िफरादप मा उ लेख गरेको तथा न.नं.
िक.नं. ७०४ को िववािदत ज गा िक.नं. ५ मा पन ज गाको े फल ०-०-२.८८ समेतबाट
७०३ मा िमसाइएको भ ने िफरादीको दाबी भएकोमा िनजको िक.नं. ७०३ को ज गाको े फल ०-०-१०
सोतफ हेदा उ ज गाम ये न.नं. ४ को ज गा उ र, पूरा हने देिखयो । न.नं. ४ को ०-०-०.७२ ज गामा
दि ण, पूव र पि चममा मशः ०.२०, ०.२०, ६१, समेत िनजले क जा भोग गरी िखचोला गरेको भनी
६१ भई ज मा े.फ. ०-०-०.७२ रहेको भ ने देिख छ पनु रावेदक / वादीले दाबी िलएको र िनजको िक.नं.
भने न.नं. ५ को ज गा उ र, दि ण, पूव र पि चममा ७०४ को ज गाको ज मा े फल ०-३-२१/२ भनी
मशः ०.८०, ०.८०, ६१, ६१ भई ज मा े.फ. उ लेख भएकोमा न.नं. २ र ३ मा ०-३-१.४१
०-०-२.८८ रहेको भ ने देिख छ । उ न.नं. ४ र ज गा देिखई े तामा भएको ज गाको े फलभ दा
५ बाहेक न.नं. १ मा िक.नं. ७०३ को ज गा रहेको कम देिखएकाले न.नं. ४ को ज गासमेत सो ज गामा
र अदालतबाट भई आएको न सा हेदा उ न.नं. १ पन देिखएबाट उ न.नं. ४ को ज गामा ितवादीले
मा ०-०-७.९७ ज गा रहेको देिखयो । यसैगरी िक.नं. िखचोला गरेको देिखँदा न.नं. ४ को ज गामा िखचोला
७०४ अ तगतको न.नं. २ र ३ मा हेदा न.नं. २ मा गरेको ठहर गरेको फै सला उ टी गरी न.नं. ४ को ज गा
०-१-२.६८ र न.नं. ३ मा ०-१-१८.७३ गरी ज मा म ितवादीको कायम गराई पाउँ भ ने ितवादीको
०-३-१.४१ ज गा रहेको देिखएबाट िक.नं. ७०४ तफबाट ग रएको पनु रावेदन िजिकरसमेत औिच यपूण
को ज गा े तामा भएकोभ दा कमी देिखई िखचोला देिखन नआउने ।
गरेको देिखने ।
अतः उि लिखत त य, आधार र
अदालतबाट भई आएको न सा हेदा वादीले कारणसमेतबाट न.नं. ४ को ०-०-०.७२ ज गामा
िफरादमा उ लेख गरेज तै िक.नं. ७०४ को पूवतफ ितवादीले िखचोला गरेको देिखँदा उ न.नं. ४ को
न.नं. ५ मा ८० से.मी. चौडाई भई उ र दि ण लामो ०-०-००.७२ ज गामा ितवादीको िखचोला मेटाई
भइरहेको देिख छ । न.नं. ४ को ज गाभ दा पूवमा वादीले चलनसमेत पाउने ठह याई सु िज ला
रहेको र िववािदतसमेत बनेको न.नं. ५ को ज गा वादीले अदालतबाट भएको फै सला कायमै राखी िक.नं. ७०३,
िफरादप मा उ लेख गरेकै अव थाको देिखनक
ु ा साथै न.नं. ५ को ०-०-२.८८ ज गाम ये पि चमबाट ०-०उ न.नं. ५ को के ही ज गा नजोड् ने हो भने न.नं. १ ०.३७ ज गा ितवादीले िखचोला गरेको भनी सु ले
मा रहेको ज गाको े फलबाट मा े ताअनस
ु ार गरेको िनणय सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
िक.नं. ७०३ को ज गा नपु ने हँदा न.नं. ५ को ०-०- भई न.नं. ५ को े.फ. ०-०-२.८८ म ये पि चम
२.८८ ज गाम ये पि मबाट ०-०-०.३७ ज गासमेत तफबाट ०-०-०.३७ ज गामा वादी दाबी पु न नस ने
िक.नं. ७०३ अ तगत पन ितवादीकै ज गा हो भ ने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
देिखयो । तसथः उ न.नं. ५ को ज गामा समेत २०६६।५।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
िखचोला ठहर ग रपाउँ भ ने वादीको िफराद दाबी तथा हने ।
पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
ितवादीको िक.नं. ७०३ मा ०-०-१० ज गा इित संवत् २०७४ साल चैत २१ गते रोज ४ शभु म् ।
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िलएको देिखएको, रकम िलनिु दनु गरी गरेको
इजलास नं. १६
कागजलाई ितवादीले वीकार गरेको र िलएको रकम
ितरेको नदेिखएको अव थामा लेनदेन यवहारको
१
२ नं. बमोिजमको यादिभ वादीको िफराद परेको
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी देिखँदा वादीले ितवादीबाट िलखतबमोिजमको
सपना धान म ल, ०६८-CI-१५३३, लेनदेन, रकम भ रपाउने ठह याएको सु लिलतपरु िज ला
िशव साद अयाल िव. जयराम ता ाकार
अदालतको िमित २०६७।०७।०९ को फै सला
एउटै कायालयमा कायरत दईु कमचारीबीच मनािसब देिखँदा सोही फै सला सदर गनपनमा
वादीले
ु
आपसी लेनदेन गदा तमसक
ु नबनाई कागजमा िटपोट ऐनको हद यादिभ दाबी नगरेको भनी वादी दाबी
गरी घरायसी कामको लािग लेनदेन यवहार गरेको कुरा खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
वादीले पेस गरेको िलखत कागजबाट देिख छ । उ
िमित २०६८।११।२ को भएको फै सला िमलेको
िलखतमा ितवादी वयम्ले ऋण रकम िलएको कुरा नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबी पु ने ।
वीकार गरी ह ता र र ठाउँ काठमाड कुमारीपाटी, इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
िमित २०५७।३।०९ गते नोट िवभाग, रिज १९४, क यटु र: प ा आचाय
घरको फोन नं. ५२५४८७ समेत उ लेख गरेको इित संवत् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् ।
देिखएबाट पिन ियनै ितवादीले वादीसँगबाट उ रकम
२
िलएको भ ने ट देिखन आएकोले उ कारोबार मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २ नं. अ तगत पन ड बरबहादुर शाही, ०६८-WO-१३०२, उ ेषण /
यवहार भएको भ ने देिखन आउने ।
परमादेश र ितषेध, च बहादुर चोङयाङसमेत िव.
ितवादीले वादीसँग गरेको कारोबारको याज िश ा म ालय, के शरमहलसमेत
असल
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को
ु पिन नभएको भाखा प पिन नगराएकोमा
दश वषपिछ नािलस नला ने भ ने स दभमा लेनदेन प र छे द ३ मा गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको
यवहारको महलको २ नं. बमोिजमको हद याद अथात् काम, कत य र अिधकारअ तगत दफा ११ को
१० वषिभ नालेस गनपन
ु भ ने कानूनी यव था उपदफा (२) (१) मा गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको
भएकोले र वादीले िमित २०५७।३।०९ मा कारोबार काम, कत य र अिधकार देहायबमोिजम हनेछ भ ने
भई र सोको १० वषिभ अथात् २०६६।४।१८ मा नै यव था रहेको देिख छ भने यसैअ तगत ख ड ज. मा
िज ला अदालतमा िफराद दता गरेको देिखएकोले पिन “आधारभूत र मा यिमक िश ा” समेत उ लेख भएको
ितवादीले िजिकर िलएको लेनदेन यवहारको ४० नं. देिख छ । ऐनको यसै ख डअ तगत सामदु ाियक
को हद याद २ वषिभ नािलस गनपन
ु भ ने कुरामा िव ालय थापना, अनमु ित, स चालन, यव थापन
सहमत हन सिकएन । यस अव थामा वादीको िफराद तथा िनयमन एवम् िव ालयको न साङ् कन,
खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला समायोजनलगायतका कायसमेत उ लेख भएको
िु टपूण देिखन आउने ।
देिखएबाट ततु रटमा उठाइएको िवषय अब
तसथ, उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट आएर थानीय तहले िनणय गनपन
ु िवषयअ तगत
वादीले ितवादीबाट घरायसी कामका लािग रकम पन देिख छ । थानीय तहले आफूले िनमाण गरेको
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नीित, िनयमको प रिधमा रही िव ालय थापना, ज गाह मालपोत कायालयको िमित २०४९।५।१५
स चालन, िनयमन तथा न साङ् कनलगायतका काय को िनणयानस
ु ार व. रामसु दर बैरागीको नाउँबाट
गन र िव ालयले अनमु ित पाए नपाएको तथा पाउने िनजको मृ यपु ात् िनजको चेला (छोरा) नाता पन
नपाउने ? पूवसत पूरा भए नभएकोलगायत िवप ी िदनेश दास बैरागीका िपता ज नाथ दास
िनवेदकह ले
ततु िनवेदनमाफत उठाएका बैरागीको नाउँमा एकलौटी नामसारी भएको, सो ज गाको
िवषयसमेत स बोधन गन स ने नै देिखने ।
िफ डबक
ु मा उ ज गाको ज गाधनीमा रामसु दर दास
िनवेदकह लाई िव ालय स चालन नगन बैरागी जिनई िकसानको बेहोरामा यो ज गा िपप रया
प ाचार गन िज ला िश ा कायालयका कितपय मठका सु दरदाश बैरागीको हो । रघनु दन दासको
अिधकार कटौती भई थानीय तहमा कानूनमाफत मृ यु भई रामसु दर दासको नाउँमा दता भएको
नै यायोजन भइसके का र कितपय अिधकार भ ने बेहोरा उ लेख भएको तथा िज ला शासन
योग गन गरी थािपत िश ा िवकास तथा सम वय कायालय, रौतहटबाट िमित २०४८।८।४ मा जारी
इकाइको समेत भूिमका प रवतन भइसके को स दभमा भएको नाताको माणप मा िज ला रौतहट लौकाहा
सोही कायालयसमेत उपरको ततु िनवेदनको गा.िव.स. वडा नं. ३ ि थत मठका मह त रामसु दर
िवषयमा हाल यस इजलासबाट बोिलरहनु उपयु हने दास बैरागीको मृ यपु िछ रेखदेख गन भनी िवप ी
नदेिखने ।
िदनेश दास बैरागीका िपता ज नाथ दास बैरागी िश य
अत: िनवेदकह ले ततु रट िनवेदनमाफत चेला रहेकाले मतृ कसँग गु चेलाको नाता मािणत
जनु िनकायका िव
मागदाबी िलएका हन् उ
ग रिदएको छ भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखँदा
मागदाबीको िवषय नै हाल आएर यी िनकायले स बोधन दाबीको ज गा िपप रया मठ गठु ीको भई सो गठु ीका
गन नभई थानीय िनकायले स बोधन गनपन
ु कृितको सािबक मह त रामसु दर दास बैरागीको मृ यपु ात्
देिखई ततु रटको औिच य नै समा भइसके को िनजको िश य (चेला) को पमा रहेका ज नाथको
हँदा ततु रट िनवदेन खारेज हने ।
नाउँमा नामसारी भएको देिख छ । िमित २०४८।८।४
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
मा िज ला शासन कायालयले गु चेलाको नाता
इित संवत् २०७५ साल भदौ १४ गते रोज ५ शभु म् । मािणत ग रिदएको र मालपोत कायालयमा िमित
§ यसै लगाउको ०६९-WO-०८३२, उ ेषण २०४९।५।१५ मा हक नामसारीसमेत भएको अव था
/ परमादेश र ितषेध, िशवराज राजवंशी िव. देिखँदा यो ज गा सावजिनक मठकै स पि भ ने
िश ा म ालयसमेत भएको मु ामा पिन देिखने ।
यसैअनस
गठु ी धािमक, परोपकारी भावना एवम्
ु ार फै सला भएको छ ।
सामािजक शैि क े को िहतको ि कोणबाट रािखने
इजलास नं. १७
ग र छ । य तो गठु ीको ज गा कसैले दता गरी िनजी
पमा योग गन िम ने हदैन । गठु ीको मा यता र
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी उ े यिवपरीत गठु ीको ज गा ख डीकरण गन वा अ य
पु षो म भ डारी, ०६८-WO-१०६३, उ ेषण, कुनै अमक
ु उ े यले े रत भई गठु ीको अि त वलाई
िदपे साद पटेल िव. नरेश राउत कुम समेत
नै लोप हने गरी वा सािबकदेिख चली आएको गठु ीलाई
दाबीको िक.नं. ६० तथा िक.नं. २९४ नै नामेट पान ि याकलाप गदा गठु ीको मूल उ े य नै
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योजनिवहीन ब न जाने देिखने ।
दाबीको िक.नं. ६० र ९४ को ज गा गठु ीको
गठु ीको उ े यलाई ितकूल असर नपन गरी भ ने देिखएको सो ज गा िपप रया मठ गठु ीका सािबक
गिु ठयारले गठु ीको स पि उपर आ नो दािय वस म मह त रामसु दर दाश बैरागीको मृ यपु ात् िनजको
बोध गनस म िम ने देिखए तापिन गठु ीलाई नै मा ने िश य (चेला) को हैिसयतले िवप ी िदनेश दास
वा गठु ीको मा यता र योजनिवपरीत हने कुनै काम बैरागीका िपता ज नाथको नाउँमा नामसारी भई
कारबाही गन गिु ठयार वत हने देिखँदैन । गठु ीको आएको भ ने देिख छ । स पि को कृितले नै उ
स पि को संर ण र गिु ठयारको िहतको संयु ता नै ज गा गु रामसु दर दास बैरागीको नाउँमा रहेको
गठु ीको मु य मम ह छ । गठु ीको स पि यीकरण िपप रया मठ गठु ीको स पि िनजको मृ यपु ात्
गठु ीको उ े यिभ पन स ै न । आफूखस
ु ी गठु ीको ज गा िनजका चेला जग नाथ दास बैरागीको नाउँमा आएको
िब गन वा िललाम गराउने कायले गठु ीको आधारभूत हँदा िनज जग नाथ दास बैरागीको छोरा िदनेश दास
योजन समा हन जाने ह छ । गठु ीअ तगतको ज गा बैरागीले सो ज गा बे ने तथा ब धक रा ने काय गन
रैकरको ज गा ज तो गिु ठयारको हकवालामा वतः िम ने नदेिखने ।
सन पिन नहने ।
धािमक योजनको लािग छु ् याइएको गठु ीको
िपप रया मठ गिु ठका सािबक मह त रामसु दर ज गा मल
ु क
ु ऐन, गठु ीको महलको १० नं. र ११ नं. मा
दास बैरागीको मृ यपु ात् िनजको िश य (चेला) भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार उपयु स पि िनजी
को हैिसयतले िवप ी िदनेश दास बैरागीका िपता स पि सरह कसैलाई बेचिबखन हक ह ता तरण गन
ज नाथको नाउँमा नामसारी भएको दाबीको ज गा िम ने नदेिखएको अव थामा ज नाथको छोरा नाताका
िनजको िनजी भ ने देिखँदैन । मालपोत कायालयको िवप ी िदनेश दास बैरागीले िलएको ऋणमा रो का
िनणयले नै िववािदत ज गाह ज नाथको िनजी रहेछ रा न र िबगो भ रभराउ गनसमेत निम नेमा दाबीको
भनी मा न िम ने देिखँदैन । उ ज गाह िनि त िक.नं. ६० र िक.नं. २९४ को ज गा फुकुवा गन गरेको
योजनका लािग योग हने गठु ीको स पि मा नु पन रौतहट िज ला अदालतको िमित २०६८।३।२९ को
देिखने ।
फुकुवा गन आदेश बदर गरी पनु ः रो का रा ने गरी
मठ पाउने मह तले मठ नपाउँदै अिघ पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६८।५।२९
आजको ज गा जिमन घर खेत तथा मठ पाएपिछ मा भएको आदेश तथा वादी िवप ी नरेश राउत कुम
पिन मठ पाउनेले आ ने िजउले आजको जित ज गा तथा ितवादी िवप ी िदनेश दास बैरागी भएको लेनदेन
जिमन घर खेत मा ख रद िब गरी िलन िदन हने मु ामा उ ज गा िबगो भ रभराउमा देखाई रौतहट
देिख छ । य तो स पि आजन गनको िजउ िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।२८ मा गरेको
छउ जेल मा िनजले बेचिबखन र िलखत ग रिदएमा डाँक िललामलगायतका स पूण काम कारबाही तथा
िलन िदन ह छ । य तो मह तको मृ यपु ात प ाचारसमेत गैरकानूनी देिखँदा उ ेषणको आदेशले
भने य तो स पि हकदारले नपाई मठको हने बदर हने ।
देिख छ । सोपिछका मह तले पिन य तो स पि इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
कसैलाई बेचिबखन र िलखत ग रिदन पाउँदैन । िलए क यटु र: उ रमान राई
िदएको भए बदर हने यव था ग रएको पाइने ।
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभु म् ।
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इजलास नं. १९
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-WO-०३६३, उ ेषण, कोिपला
चुडाल िव. हरी धान कायालय, न सालसमेत
हरी िनरी क पदमा खु ला ितयोिगताबाट
छनौट भएकाह लाई हरी िनरी क आधारभूत
तािलम (PGDPS तािलमसमेत) गराइने र त लो
दजाबाट जे ता र कायस पादन मू याङ् कनबाट
हरी िनरी कको पदमा बढुवा भएका हरी
िनरी कह लाई हरी िनरी क (अ पकालीन
आधारभूत तािलम) गराउने ग रएको र हरी
िनरी कले खु ला ितयोिगताबाट समयमा छनौट
हन नसके को अव थामा िनयिमत तु याउनका लािग
ि भवु न िव िव ालयले तोके को यो यता पूरा गरेका
हरी कमचारीह लाई उ (PGDPS) कोष गराउँदा
रट िनवेदकले उ कोष स प न गरेको हो भ ने
हरी धान कायालयसमेतको िलिखत जवाफ रहेको
पाइ छ । उि लिखत जवाफ तथा खल
ु ा ितयोिगताबाट
हरी िनरी क पदमा छनौट हँदा आ नो समूहसँगै
PGDPS समावेश हरी िनरी क आधारभूत तािलम
नगरेको त य वयम् िनवेिदकाबाट नै खिु लरहेको
अव थामा हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २१
को उपिनयम (३) बमोिजम हरी िनरी क पदको
जे ता तथा यो यता म कायम भइसके को भनी
िनवेिदकाले हरी िनरी क (अ पकालीन आधारभूत)
तािलम मा िलनपु न हो भ ने अव था इङ् िगत गदन ।
साथै यो वा यो मा तािलम आफूलाई िलइनु पन भनी
िनवेिदकाले दाबी गन नपाउने ।

PGDPS समावेश हरी िनरी क आधारभूत
तािलम
िमित २०७३।८।२ मा हने भिनएको UN
Pre-SAAT परी ामा समेत भाग िलने अवसरबाट
वि चत गराइएको हो वा होइन भ ने िवषयमा हेदा
संयु रा संघअ तगत िविभ न िमसनह मा
UNPOL, Global Vacancy ारा छनौट हने
Professional & Higher Level तथा MSA Level

UN Mission को Pre-SAAT
परी ा नै

अत: उपयु त यह को िव लेषण, कानूनी
यव थाको या या र िववेचनासमेतको आधारमा
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रट िनवेदकले गरेको हरी अिधकृत ( .स.िन.) बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार भई बयान गरेपिन
अाधारभूत तािलम र Post Graduate Diploma सहअिभयु
ितवादी िव णु साद अिधकारीले
In Police Sciences (PGDPS) कोषले खु ला वारदात भएको वीकाद ितवादी सागर अिधकारीले
ितयोिगताबाट छनौट भएका हरी िनरी कह को ढाडमा हा छु भनी छोडेको िचरपटको हार संयोगवश
लािग िनधारण ग रएको Post Graduate Diploma मतृ कको टाउकोमा ला न गई मतृ क शािलकरामको
In Police Sciences (PGDPS) समावेश हरी मृ यु भएको हो भनी अदालतमा बयान गदासमेत
िनरी क आधारभूत तािलम एउटै भएको वा सोसरहको लेखाएको देिखन,ु अनस
ु धान अिधकारीसम
रहेको नदेिखएको तथा UN Pre-SAAT परी ा िमित आरोिपत कसरु मा ितवादी सागर अिधकारी सािबत
२०७३।८।२ मा स प न भइसके को देिखँदा उ
भई बयान गनु र िनजले बयान गदा उ लेख गरेको
परी ाको िवषय नै हाल िन योजन देिखएबाट िनवेदन त य ितवादीह म येकै िव णु साद अिधकारीको
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान भनाईले समिथत भई पिु भएको देिखन,ु घटनाको
नदेिखएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
य दश सीता अयालले आ नो मौकाको कागजको
इजलास अिधकृत: न दिकशोर साद यादव
बेहोरालाई समथन गद ितवादी सागर अिधकारीले
क यटु र: उ रमान राई
हार गरेको िचरपटको चोटको कारण मतृ कको
इित संवत् २०७४ साल काि क ३० गते रोज ५ शभु म् । मृ यु भएको हो भनी प लेखाई िदनु र सो कुरा
२
मतृ कको मृ यक
ु ो कारणसँग तादा यता राखी मेल
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी खान,ु घटना वारदातमा आ नो संल नता देखाई सो
बमकुमार े , ०७३-CR-१७५४, कत य यान, कुरालाई वीकारी ितवादी िनवेदनसाथ स बि धत
सागर अिधकारी िव. नेपाल सरकार
कायालयमा व फूत आफै ँ उपि थत हनस
ु मेतका
िमिसल संल न ितवादीह सागर अिधकारी िमिसल संल न स ब
माणह ारा मतृ क
र िव णु अिधकारीले िदएको संयु िनवेदन हेदा मतृ क शािलकराम अयालको मृ यस
ु ब धी घटनामा ितवादी
शािलकराम अयालको पसलमा िनजसँग वादिववाद सागर अिधकारीसमेतको संल नता रहेको भ ने कुरा
झैझगडा भई दाउराको िचरपटले मतृ क शािलकराम प देिखयो । िववेिचत उि लिखत आधार एवम्
अयाललाई हा दा िनज घाइते भएपिछ यहाँबाट हामी माणह बाट ितवादी सागर अिधकारीले आरोिपत
भागी गयौ ँ । उनको मृ यु भएपिछ गाउँमा नआई भागी कसरु गरेको ठहर गरी उ च अदालत, पाटनबाट भएको
लक
ु बिसरहेको अव थामा हा ो खोजखबरलाई इ साफ अ यथा नदेिखने ।
ित ता िदएको भ ने जानकारी भई थाहा पाएपिछ
टाउकोज तो संवेदनशील थानमा चोट
िनवेदनसाथ उपि थत हन आएका छौ ँ भ ने उ लेख लागेको कारणबाट नै मतृ कको मृ यु भएको भ ने
भएको र सो िनवेदनसाथ वारदात घटनामा आफूह को देिखन आएको अव था एकातफ देिख छ तापिन
उपि थित र घटनामा भएको ि याकलापसमेतलाई मतृ कउपर िचपट हार गनअिघ
ु सामा य झैझगडास म
वीकाद आएको अव थाले ितवादीह को घटना भएको ि थित र अव थासमेतलाई िवचार गदा र
वारदातमा संल नता भएको भ ने कुरा थािपत भई घटनामा संल नता भएको कुरालाई वीकाद ितवादी
पिु भएको देिखन आउने ।
वयम् उपि थत भएको देिखँदा ितवादी सागर
ितवादी सागर अिधकारीले अदालतमा अिधकारीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजाय
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कै द वष १२(बा ) तोक राय जाहेर गरेको भएपिन यान, िदपक चौधरी िव. नेपाल सरकार
मािथ उ लेख भएको अव था र ि थितसमेतलाई
मतृ क हािसराम चौधरीलाई आफूले फ वाको
िवचार गदा ितवादी सागर अिधकारीलाई कै द वष िबँडले टाउकोमा हानेको कारणले िनजको मृ यु भएको
८(आठ) तो दा पिन यायको म सद पूरा हने नै कसरु मा ितवादी पिन सािबत भएको र िनजले आफू र
देिखएकोले ितवादी सागर अिधकारीलाई कै द वष मतृ कबीचमा पूव रसइवी नरहेको र आफूलाई मतृ कले
१२(बा ) तोके को हदस म उ च अदालत, पाटनको गाली गलौज गरेको कारणले त काल उठेको रस
राय स याई कै द वष ८ (आठ) गदा मनािसब हने ।
था न नसक फ वाको िबँडले मतृ कलाई हानेको
अतः उ लेख भई िववेचना भएको आधार भनी िलएको िजिकर स ब धमा सा ी सबतु पिन
कारण र माणसमेतबाट पनु रावेदक ितवादी सागर के ही िदन नसके को अव था हँदा हािसराम चौधरीलाई
अिधकारीको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम मल
मान भनी मनसाय राखी पूणतयारीका साथ मतृ क
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम हािसरामले पिह यैदिे ख गाली गरेको रसइवी िलई
सजाय हने ठहर गरी सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट राित सु न लागेको समयमा िसरानीमा राखेको
भएको फै सलालाई सदर गरी उ च अदालत, पाटनबाट फ वाको िबँडले टाउकोमा हार गरी छुट्याउन गएका
िमित २०७३।१०।१० मा भएको फै सला िमलेको गजलाल चौधरीसमेतलाई कुटिपट गरेको र िनजको
नै देिखएकोले सदर हने ठहछ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. कुटाईको कारणबाट नै हािसराम चौधरीको मृ यु
१८८ नं. बमोिजम ितवादी सागर अिधकारीको भएको पिु हन आयो । य तो अव थामा पनु रावेदक
हकमा कै द वष १२ (बा ) तोक राय जाहेर गरेको ितवादीह लाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
स दभमा घटनाको कृित, मतृ कलाई छोिडएको बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी
हारको अव था, पूव रसइवीको अभाव र ितवादी िमित २०७२।१०।१७ मा भएको पनु रावेदन अदालत,
उपि थत भई याय िन पणको कायमा पु याएको तल
ु सीपरु को फै सलालाई अ यथा भ न सिकने
सघाउसमेतका मािथ विणत भई उ लेख भएको नदेिखँदा यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
आधार र कारणसमेतलाई ि गत गरी ितवादी सागर सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी भएको
अिधकारीलाई कै द वष ८(आठ) तो दा पिन यायको फै सला उ टी गरी आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ
म सद पूरा हने नै देिखँदा उ च अदालत, पाटनबाट भ ने पनु रावेदक ितवादी िदपक चौधरीको पनु रावेदन
िमित २०७३।१०।१० मा फै सला गदा कै द वष १२ िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
(बा ) तोक राय जाहेर गरेको सो हदस म स याई
अत: िववेिचत आधार र कारणह बाट
ितवादी सागर अिधकारीलाई कै द वष ८ (आठ) हने । पनु रावेदक ितवादी िदपक चौधरीलाई अिभयोग
इजलास अिधकृत: िदपे ितवारी
मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
क यटु र: प ा आचाय
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभु म् । सजाय गन गरी भएको दाङ िज ला अदालतको िमित
३
२०७२।०६।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०७५९, कत य २०७२।१०।१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
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हने ।
आिधका रक िनकायको िनणयले यथ / वादी ब ह
इजलास अिधकृतः िशव साद पराजल
चौधरीलाई दाबीको ज गा ह ता तरण गरी सोही
ु ी
क यटु र: उ रमान राई
िनकायको िनणयको आधारमा िनवेदकका नाममा दता
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
े ता बनी उ दता े ता कायम रही रहेको र िनजले
४
नै कानूनबमोिजम ितरो ितरी भोग गद आएको ज गालाई
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी िबना कुनै आधार र कारण स बि धत ज गाधनी (ब ह
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CI-१६५२, दोहोरो दता चौधरी) लाई बु दै नबझ
ु ी िनजलाई थाहा जानकारी
े ता सधु ार, मालपोत कायालय, सुनसरी िव. ब ह नै निदई दोहोरो दता भएको भ ने आधारमा मा उ
चौधरी
ज गाको यथ / वादी ब ह चौधरीको नामको दता
आ नो नाममा दता कायम रहेको र आफूले खारेज गरी नेपाल सरकारको नामको दता कायम
ितरो ितरी िनर तर भोगसमेत गद आएको उि लिखत रहने गरी िमित २०५१।२।२६ मा मालपोत कायालय,
ज गा नेपाल सरकारको नाममा समेत दता भई दोहोरो सनु सरीबाट भएको िनणय ाकृितक यायको
दता देिखएकोले उ िक.नं.१ को े.फ. ०-६- िस ा तको ितकूल भएको देिखन आउने ।
१५ को ज गा नेपाल सरकारको नामको दता क ा
सक
ु ु बासी तथा बसोबास नभएका
गरी मेरो नाममा दता ग रपाउँ भनी यथ / वादीले यि ह को सम या सरकारसँग स बि धत सम या
मालपोत कायालयमा िनवेदन िदएकोमा िनवेदकले भएकोले उ सम या समाधान गन सरकारले सरकारी
उ लेख गरेको ज गा िनवेदक र नेपाल सरकारको वा सावजिनक कृितको ज गालाई उपयोगमा याउन
नाममा समेत दता भई दोहोरो दता े ता कायम हन स ने नै देिखँदा बसोबास शासक ज तो त कालीन
आएको देिखएकोले उ ज गाको नेपाल सरकारको समयको आिधका रक िनकायको िनणयले यथ
नामको दता बदर गरी यि िवशेषको नाममा दता / वादी ब ह चौधरीलाई ह ता तरण ग रसिकएको
कायम ग रिदने अिधकार यस कायालयलाई नभएको ज गालाई औिच यपूण कारण िबना पनु ः नेपाल
भ ने आधारमा यथ / वादी ब ह चौधरीको नामको सरकारको नाममा दता गन िम ने नदेिखने ।
दता मालपोत कायालय, सनु सरीले खारेज ग रिदएको
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
देिख छ । सरकारको िनणयअनस
ु ार गिठत सािधकार िज ला सनु सरी भादगाउँ िसनवारी गा.िव.स. वडा नं.८
िनकायले ा गरेको अिधकार े िभ रही बसोबास िक.नं.१ को ०-६-१५ को ज गामा ब ह चौधरीको दता
शासनबाट िनणय गरी बसोबासको लािग िवतरण खारेज हने र नेपाल सरकारको नाममा दता े ता
भएको र सोही िवतरणबाट ा गरी दतासमेत गराई कायम हने गरी मालपोत, कायालय, सनु सरीबाट
बसोबास ग ररहेकोमा पनु ः सरकारको अक िनकायबाट िमित २०७१।०९।०९ मा भएको िनणय बदर गरी
बदर गरी बसोबास शासकबाट िनणय गरी िदएकोलाई उ ज गाको दता े ता यथ / वादी ब ह
बदर गनु औिच यपूण देिखँदनै भने य तो कायबाट चौधरीको नाममा कायम रहने गरी पनु रावेदन अदालत,
सरकारी िनकायमािथ अिव ास बढ् न जाने ।
िवराटनगरबाट िमित २०७२।९।१४ मा भएको फै सला
बसोबास शासकज तो त कालीन समयको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सक
ु ु बासी तथा बसोबास नभएका यि ह सँग इजलास अिधकृत: गीता े
स बि धत सम या समाधान गन सरकार ारा गिठत इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् ।
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कारबाहीमा असर पन गरी रट जारी गनपन
ु अव था
एकल इजलास
देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवु ेदी
१
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभु म् ।
मा. या. ी दीपककुमार काक , ०७५-WO-०२१३,
२
उ ेषण, खड् कलाल घत िव. उ च अदालत, पोखरा, मा. या. ी सपना धान म ल, ०७५-WHबागलुङ इजलास बागलुङसमेत
००५१, ब दी य ीकरण, सिबना राउत खड् का िव.
DNA परी ण माण बु ने ि याको एउटा महानगरीय प रसर, टेकुसमेत
म हो । मु ाको िववादको िनराकरण गनका लािग
टंकबहादरु खड् कालाई बिकङ कसरु तथा
DNA लगायतका माण बु न िज ला अदालत सजाय ऐन, २०६४ को दफा १९ (४) तथा मल
ु क
ु
वत रह छ । िज ला अदालतको माण बु न फौजदारी कायिविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा
पाउने अिधकारमा मािथ लो अदालतबाट िनय ण ९ बमोिजम प ाउ पज
ु िदई, थनु वु ा पज
ु , वा य
गन ब देज लाउन वा य तो वत तामा ह त ेप परी ण गराई ज री प ाउ पज
ु वीकृत िलई िनज
गन पिन िम दैन । DNA परी ण गन आदेश गदमा टंकबहादरु खड् कालाई याद थपका लािग उ च
गोपनीयताको अिधकार हनन भयो भ न िम दैन । अदालत, वािण य इजलास लिलतपरु मा उपि थत
िनज िवप ी यी िनवेदकका छोरा हन् वा होइनन् भ ने गराई िमित २०७५।०६।२३ गतेबाट नै लागू हने
नाता कायम मु ामा माणको मू याङ् कनबाट िनणय गरी पिहलो पटक िदन ७ को याद थप दान भई
हन स ने अव था छँदैछ । यसरी माण बु ने ममा अनस
ु धान काय जारी रहेको िमिसल फाइलको
बागलङ
ु िज ला अदालतबाट भएको आदेश सदर हने अवलोकन तथा यथ ह को िलिखत जवाफबाट
गरी उ च अदालत, पोखरा, बागलङ
ु इजलासबाट प रहेको अव थामा िवप ीलाई अिधकार ा
भएको आदेश अ यथा नदेिखने ।
िनकायबाट कानूनबमोिजम याद थप िलई िहरासतमा
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट बागलङ
ु राखी अनस
ु धान गरेको कानूनबमोिजम रीतपूवककै
िज ला अदालतबाट िमित २०७५।२।१० मा भए गरेको देिखँदा २०७५।३।३२ को जाहेरीको
भएको आदेश उ च अदालत, पोखरा, बागलङ
ु आधारमा प ाउ गरेको र २०७५।६।२३ मा नै
इजलासबाट िमित २०७५।३।२८ मा सदर भएकोमा प ाउ पज
ु , थुनवु ा पज
ु , याद थपको अनमु ित
सो आदेशमा कुनै िु ट देिखन नआएकोले िनवेदकको िलएकोमा िलिखत जवाफको ममा अिघपिछ भएको
िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । सव च आधारमा मा बदिनयत र गैरकानूनी थुना भ न
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४०(४) निम ने । िनवेदकको िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजमको
बमोिजम गरे िबराएज तो (Prime facie case) हक अिधकारको हनन् भएको नदेिखँदा िनवेदन
देिखएको अव थामा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मागबमोिजम ब दी य ीकरणीको आदेश जारी
िलनपु न ह छ । तर ततु सङ् गमा यस कारको हने अव था नदेिखँदा ततु ब दी य ीकरणको
अव था िव मान रहेको देिखन आएन । अतः यसमा िनवेदन खारेज हने ।
िवप ीह बाट िलिखत जवाफ िलई रहन परेन । इजलास अिधकृतः जयराम े
मातहतको अदालतमा िवचाराधीन रहेको मु ाको काम इित संवत् २०७५ साल काि क ०५ गते रोज २ शभु म् ।
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