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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद

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

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी गोपी िव कमा
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी गीता लइु टँ ेल
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी

पणू इजलास
संयु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
इजलास नं. ९
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बक
बाइ
डर
ी
गं
ग
ा
थापा
ु
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
२
१३
४
इजलास नं. १०
५
इजलास नं. ११
७
इजलास नं. १२
७
इजलास नं. १३
५
इजलास नं. १४
४
इजलास नं. १५
७
इजलास नं. १६
१०
६
७०
ज मा
कूल ज मा ७० + १८ = ८८

५
२
२
२
२
२
३
१८

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७६, पुस – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
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िवषय
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पृ
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१–३
हक कायम आशामाया महजन िव.
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१
िखचोलासमेत
उ ेषण / दीपक िव िव. िज ला
वा य कायालय, २
परमादेश
कुमसमेत
संयु इजलास
३ – १०
अपतु ाली मोहराित कोरीसमेत िव.
३
हक कायम प टु कोरी
पदमकृ ण
ह छे
उ ेषण /
धानसमेत
िव. ४
परमादेश
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ज गा
न दलाल साद यादव
िखचोला िव. विकल साद यादव
अपतु ाली
४
हक कायम
दता चलन
िभमसेन खितवडा िव.
उ ेषण / भौितक पूवाधार तथा
४
परमादेश यातायात
म ालयसमेत
याम साद
ढकालसमेत
िव.
उ ेषण / अि तयार दु पयोग
६
परमादेश अनस
ु धान आयोग,
टङ् गाल,
काठमाड समेत
कत य नेपाल सरकार िव. रमेश
७
यान
भ ने अमर िसंह काक

िजउ मा ने
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नेपाल सरकार िव. ८
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अजनबाब
ु ु ढकाल
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उ ेषण / खानेपानी
तथा ९
ितषेध सरसफाइ
म ालयसमेत
नकबजनी वृजिकशोर साह िव.
१०
चोरी
नेपाल सरकार
इजलास नं. १
१० – १४
बु े र चौधरी िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
१०
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परमादेश मि प रषदक
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
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असगर अली नाउ िव.
मख
िज ला
ु
िनषेधा ा अिधकारी,
िज ला १३
शासन
कायालय,
बाँकेसमेत
लागु औषध िभमबहादरु िव कमा
(डाइजेपाम र िव. नेपाल सरकार
१३
निु फन)
इजलास नं. २
१४ – १९
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
१४
करणी
गोपाल ब नेतसमेत
मधस
ु दु न खनाल िव.
ब दी
िज ला १६
य ीकरण का क
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२३.
२४.

२५.
२६.
२७.

२८.

२९.

अयषु हष ब ाचाय िव.
ब दी
हरी धान कायालय १७
य ीकरण के ीय अनस
ु धान
यरु ो महाराजग जसमेत
खगे महत िव. दंगा
उ ेषण िनय ण हरी गण, १७
कोहलपरु समेत
कत य नेपाल सरकार िव.
१८
यान
छागरु पासीसमेत
इजलास नं. ३
१९ – २७
लगत क ा ल बोदर मनु कम िव.
१९
िनणय बदर गठु ी सं थान के ीय
कायालय, िड लीबजार
मानव
िम कुमारी शाहसमेत २०
बेचिबखन िव. नेपाल सरकार
अ णकुमार ठाकुर िव.
उ ेषण िश क सेवा आयोग, २२
सानोिठमीसमेत
गीता कोइराला िव.
उ ेषण िश क सेवा आयोग, २३
सानोिठमीसमेत
उ ेषण सानमु ाया महजन िव. २४
राजु मिु नकारसमेत
कत य नेपाल सरकार िव.
२५
यान
प फा मगर
इ बहादरु ख ी िव.
उ षे ण / सावजिनक
ख रद २६
परमादेश पनु रावलोकन सिमित,
ताहाचलसमेत
इजलास नं. ४
२७ – ३३
कत य ख र
िव.क. िव. २७
यान
नेपाल सरकार

३०. कत य यान लो चन तामाङसमेत २८
िव. नेपाल सरकार
यान मान नेपाल सरकार िव.
३१.
२९
उ ोग
कुवेश गु ङसमेत
कत य नेपाल सरकार िव.
३२.
३०
यान
अन तराय यादवसमेत
उ ेषण / देवे साद वजु िव.
३३.
राज व ३१
ितषेध आ त रक
कायालय, बटु वलसमेत
उपे कुमार यादव िव.
उ ेषण / कर सङ् कलन शाखा,
३४.
३२
परमादेश आ त रक
राज व
कायालय, िसमरासमेत
इजलास नं. ५
३३ – ३७
ु ाल िव. साना
उ ेषण / उमा भस
३५.
३३
परमादेश िकसान कृ िष सहकारी
सं था िलिमटेडसमेत
कत य चु हाई दाससमेत िव.
३६.
३४
यान
नेपाल सरकार
यान मान नेपाल सरकार िव.
३७.
३५
उ ोग
रंिजत ठाकुरसमेत
३८. कत य यान नेपाल सरकार िव. ३५
जलाती बोहरासमेत
जबरज ती राधा साद े िव.
३९.
३६
करणी
नेपाल सरकार
इजलास नं. ६
३७ – ४१
कत य उमानाथ गहतराज िव.
४०.
३७
यान
नेपाल सरकार
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
४१.
३८
(गाँजा) श भरु ाम
ii

कत य गरी उ रबहादरु िगरी िव.
४२. यान मारी नेपाल सरकार
३९
लास बेप ा
पारेको
४३. कत य यान शंकर थापा मगर िव. ४०
नेपाल सरकार
इजलास नं. ७
४१ – ४९
बािनयाँ िव. ४१
४४. चेक अनादर भूपे
मिणराज े
४५. कत य नेपाल सरकार िव. ४२
यान
वु बहादरु सनु वु ार
अिधव ा अजनक
ु ु मार
अयाल िव. धानम ी
४६. उ ेषण तथा मि प रषद्को ४३
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
साङ् गे शेपासमेत िव.
ब
दी
४७.
ु धान ४४
य ीकरण राज व अनस
िवभाग ह रहरभवनसमेत
४८. िलखत दता मालती देवी िव. ४६
बदर दता न दिकशोर राय यादव
४९.
ाचार सरु थ देउजा े ी िव. ४७
नेपाल सरकार
५०. यान मान नेपाल सरकार िव. गोमा ४८
उ ोग
भज
ु ेलसमेत
इजलास नं. ८
४९ – ५६
५१. जबरज ती नेपाल सरकार िव. ४९
करणी
बलराम महतो
नामसारी कौिशला िल बू िव.
िनणय बदर, बस तमाया िल बूसमेत
५२. बकसप
५०
िलखत दता
बदर, दता
कायम

रामकुमार थापा िव.
महानगरीय
हरी
५३. उ ेषण आयु को कायालय, ५०
रानीपोखरी
काठमाड समेत
शैले कुमार िसंह िव.
मय
े ीय हरी
५४. उ ेषण कायालय, कमचारी ५१
शासन
शाखा,
हेट डासमेत
५५. लागु औषध उदयबहादरु काक िव. ५२
( ाउन सगु र) नेपाल सरकार
दोहोरो ह रकृ ण धान िव.
जनाएको उिमला कुँवर
५६. े ता क ा
५२
गरी ज गा दता
नामसारी
ग रपाउँ
ओमकला रजालसमेत
५७. फै सला बदर िव.
नारायण ५३
रजालसमेत
यिु ग
मगर िव.
५८. लेनदेन कुमारबहादरु
५४
राजभ डारी
रोशन थापा िव. बाँके ५५
५९. ब दी
य ीकरण िज ला अदालतसमेत
इजलास नं. ९
५६ – ६१
६०. वैदेिशक सिु नलकुमार लामा िव. ५६
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समयदेिख नै यथ वादीले घर टहरासमेतका भौितक
संरचना िनमाण गरी भोगचलन गद आएको देिखएको
र अ य िमिसल संल न माण कागजह बाट पिन
उ िक.नं.१२५(१७८) को ज गा एवम् घर टहरामा
यथ वादीको नै हक भोग रहेको देिखने ।
यस अदालतबाट िमित २०७४।२।१९ को
मु ा पनु रावलोकनको आदेशमा वादी िशलतारा े ले
िमित २०२९।१२।३० मा िक.नं.१७८ को ज गा
ितवादी आशामाया महजनको ससरु ा ल मीनारायण
महजनबाट
.१०,०००।– मा घरसारको
राजीनामाबाट ख रद गरी िलएको अव थामा उ
घरसारको राजीनामा िलखतलाई मा यता िदई ज गामा
वादी िशलतारा े को हक कायम हने ठह याई यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७३।३।१
मा भएको फै सला ने.का.प. २०५५, पौष, िनणय
नं.६६००, ने.का.प. २०६५, आषाढ, िनणय नं.
७९३९, ने.का.प. २०५७, जे , िनणय नं. ६८५५
र ने.का.प. २०६१, भा , िनणय नं. ७३७५ मा
ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल भ ने उ लेख
भएको छ । ती ितपािदत िस ा तको अवलोकन
गदा अचल स पि िब वा अ कुनै िकिसमले
हक छाडी िदएको िलखत रिज ेसन भएको हनपु छ
भ ने कुराको उजागर भएको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन,
रिज ेसन महलको १ नं. मा िब गरी वा अ कुनै
िकिसमले आ नो हक छोिडिदएको िलखत रिज ेसन
गराउनु पछ भ ने यव था छ । उ कानूनी यव था
र ितपािदत िस ा तअनस
ु ार िमित २०२९।१२।३०
को िलखतमा .१०,०००।– थैली उ लेख भएको
कारण िलखत रिज ेसन हनपु न भए पिन पनु रावेिदका
ितवादीको ससरु ा ल मीनारायण महजनले िमित
२०२९।१२।३० मा आ नी ीमती पनु माया र
छोराह िजतमान एवम् का छा महजनलाई सा ी राखी
िलखत गरेर ज गाको हक ह ता तरण गरेपिछ यथ

पूण इजलास
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे, मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-NF-००४३, हक कायम नामसारी
दता िखचोलासमेत, आशामाया महजन िव. िशलतारा
े
पनु रावेदन अदालतको आदेशले भएको
न साको अवलोकन गदा न.नं. ९, १०, ११ र १२
लाई िववािदत भनी संकेत गरेको देिखयो भने न.नं.
१३, १४ र १५ मा यथ वादीको िक.नं. ७३६ को
ज गामा यथ वादीले क पाउ ड लगाई शौचालय र
टहरा िनमाण गरी भोगचलन गरेको देिखयो । न.नं.९
देिख १२ स म संकेत ग रएको िववािदत िक.नं. १२५
र न.नं. १३-१५ स मको यथ वादीको िक.नं.
७३६ को ज गालाई एउटै िक.नं. १७८ कायम गरेको
देिख छ । सोही िक.नं. १७८ िभ नै िववािदत न.नं.
९ देिख १५ स मका िववािदत घर टहरासमेतका
भौितक संरचना िनमाण भएको देिख छ । यस
कुरालाई पनु रावेिदकाले अ यथा भ न सके को
देिखँदैन । पनु रावेिदका ितवादीले िक.नं. १२५ को
हाल कायम भएको िक.नं. १७८ को ज गामा आफूले
२०४० सालमा अ थायी कृितका घर टहरा बनाई
यथ वादीलाई भाडामा िदएको हो भनी पनु रावेदन
िजिकर गरेको भए पिन पनु रावेिदका ितवादीले यथ
वादीलाई घर भाडामा िदएको माण पेस गन सके को
देिखँदैन । यथ वादीले २०३३ सालदेिख संरचना
िनमाण गन थालेको देिख छ । यसरी पनु रावेिदकाको
ससरु ा ल मीनारायण महजनले िमित २०२९।१२।३०
मा घरसारको िलखत गरी सािबक िक.नं. १२५ को
ज गा यथ वादीलाई हक ह ता तरण गरेको
1
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वादीले घर टहरा बनाई बसोबास गरी भोग गद आएको
कुरा िमित २०६६।१२।१७ र िमित २०४४।१२।११
मा भएको न सा मचु ु काबाट देिखने ।
भोगािधकारको समयाविध कानूनले
तोके को हनस छ । भोगािधकार एउटा त य हो, जनु
अिवि छ न पमा लामो सयम शाि तपूवक कायम रही
वािम व ा हने भ ने स ब धमा र ने.का.प. २०७५,
आषाढ, िनणय नं. ९९७६ मा िस ा त ितपादन
भएको छ । यसरी यथ वादीलाई पनु रावेिदकाको
ीमान्समेत सा ी राखी ल मीनारायण महजनले
ज गाको हक ह ता तरण गरेपिछ ज गा यथ
वादीकै भोगचलनमा रहेको देिखएको, वादीको ससरु ा
एवम् ीमान्को जीवनकालमा कुनै िववाद नभएको,
रिज ेसन नभएको िमित २०२९।१२।३० को
िलखतको ज गामा वादीले २०३३ सालदेिख भौितक
संरचना िनमाण गरी बसोबास गरी आएबाट सो
घरसारको िलखतमा समावेश भएको ज गामा वादीको
चीर भोगािधकार रहेको देिखयो । यस त यलाई मािथ
उि लिखत ितपािदत िस ा तले पिन पिु भइरहेको
हँदा यथ वादीको भोगािधकारले मा यता पाउने
हँदासमेतका आधार र कारणबाट यस अदालतबाट
मु ा पनु रावलोकन गरी हेन दान भएको अनमु ित
आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट मोही
नामसारी िववादमा भूिमसधु ार कायालयबाट कारबाही
िनणय हने र िववािदत घर टहरासिहतको ज गामा
पनु रावेिदका ितवादी आशामाया महजनसमेतको
िखचोला मेटाई सािबकबमोिजम घर टहरासिहतको
ज गामा यथ वादी िशलतारा े ले यथावत्
भोगचलन गन पाउने ठहर गरेको यस अदालतको
संयु इजलासको िमित २०७३।३।१ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी., मा. या. ी पु षो म
भ डारी र मा. या. ी बमकुमार े , ०७३-WF०००९, उ ेषण / परमादेश, दीपक िव िव. िज ला
वा य कायालय, कुमसमेत
मल
ु त: नेपाल सरकार सिचव तरको िमित
२०७२।१०।२८ र वा य सेवा िवभागको िमित
२०७२।१०।१२ को िनणयले िवप ी न दलाल
महतोलाई ग रएको स वा संशोधन गैरकानूनी र
अनािधकार भएको भ ने दाबी रहेको देिखए तापिन
िवप ी न दलाल महतोलाई िमित २०७२।७।२९ को
िनणयले िज ला जन वा य कायालय, कुमको
दरब दीबाट िज ला जन वा य कायालय, धनषु ा
पठाएकोमा उ स वा न दलाल महतोले माग
गरेअनस
ु ार भएको भ ने िनवेदन दाबी देिखँदनै । िवप ी
न दलाल महतोको उमेर ५८ वष भइसके को र अवकाश
हने समय पिन थोरै बाँक रहेको तथा िनवेदक छै ठ
तहको िस.अ.हे.व. भएको र आफू न दलाल महतो सात
तह जन वा य िनरी क पदको कमचारी भएकोले
स वा संशोधनको कारण दवु ै जनाको पद र तह फरक
फरक रहेकोले एक अकालाई असर पन अव था छै न
भ ने िवप ी न दलालको िलिखत जवाफ देिख छ ।
वा य सेवा िवभागको िमित २०७२।७।२९ स वा
प हेदा िनवेदक दीपक िव को पदनाम िस.अ.हे.व.
(छै ठ ) र न दलाल महतोको पदनाम ज. वा.िन. छै ठ
भए पिन एकै पदनाम देिखन नआउने ।
िनवेदकलाई िमित २०७२।७।२९ मा
यालापाखा वा य चौक कुमबाट िज ला
वा य कायालय, कुममा स वा गदा न दलाल
महतो स वा भई र भएको थानमा यी िनवेदकलाई
स वा गरेको भ ने कुनै बेहोरा खल
ु ेको पिन देिखँदैन ।
एकातफ िमित २०७२।१०।१५ को स वा संशोधन
प बाट समेत न दलाल महतो स वा भएको थानमा
स वा भएका कमचारीलाई समेत उपयु यव थापन
2
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गनु हन भनी िज ला वा य कायालय, कुमलाई
बोधाथ िदइए पिन सो बेहोराले यी िनवेदकलाई स वा
नै गरेको भ ने पिन नदेिखने ।
वा य सेवा िवभागको च.नं.२२६४ िमित
२०७२।१०।२८ को िज ला वा य कायालय,
कुमलाइ िदएको िनदशनमा “ज. वा.िन. सात
न दलाल महतोको िज ला वा य कायालय,
कुमअ तगत समान पदमा अ य कसैको स वा
नग रएकोले दोहोरो नपन गरी ज. वा.िन. न दलाल
महतोको स वा संशोधन ग रएको हँदा िस.अ.हे.व.
दीपक िव लाइ समेत यस कायालयमै उपयु
यव थापन गनु हन िमित २०७२।१०।२५ को
आदेशानस
ु ार अनरु ोध छ” भ ने देिखएको छ । एउटै
कायालयको एउटै पदमा समान कृ ितको काम गन
दइु जना यि / कमचारी स वा भएको ि थित हन
नहने ।
वा य सेवा िवभागको िमित
२०७२।१०।२८ को िनदशनअनस
ु ार िनवेदक दीपक
िव लाइ िमित २०७२।७।२९ को स वाअनस
ु ारको
कायालय, िज ला वा य कायालय, कुममा नै
यव थापन गन गरी िनदशन भइरहेकोले िनवेदकले
दाबी गरेको थानमा नै यव थापन हनपु न देिखन
आयो । व ततु : िनवेदकलाइ स वा यव थापन
गन योजनको लािग त काल अ य स वा गन
अव थाको िव मानता नै नदेिखइ िनवेदन दाबीको
औिच यता हालको अव थामा िव मानता नदेिखँदा
िनवेदनमा िजिकर िलइएको स वा कानूनस मत भए
नभएतफ थप के ही िववेचना ग ररहनु परेन । िनवेदकको
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल माघ १८ गते रोज ५ शभु म् ।

संयु इजलास
१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
श शेर ज.ब.रा. ०७१-CI-०६३४, अपतु ाली हक
कायम, मोहराित कोरीसमेत िव. प टु कोरी
ितवादी प टु कोरीले मृतक लखन कोरीलाई
जीिवत हँदा पालनपोषण र याहार स भार गरेको र
मृ यपु िछ मृ यु सं कार गरेको भनी अपतु ालीको महलको
११ नं. बमोिजम अपतु ाली ा गरेको भ ने ितउ र
िजिकर िलएकोमा र वादीह ले आ नो नातामा
यि हँदा पालन पोषण र मृ यपु िछ काजिक रया
वादीम येको िझ कु कोरीले गरेको भनी फोटोह समेत
पेस भएको मु ामा लखन कोरीको जीिवत अव थामा
याहार स भार र मृ यपु िछ मृ यु सं कार को कसले
गरेका हन् भ ने स ब धमा सजिमनलगायतका जो जे
माण बु नपु न हो बझ
ु ी फै सला गनु भनी भएको फै सला
मु ामा ठहर गनपन
ु स ब माण बु नु पन स दभमा
भएको िनणयलाई अ यथा भिनरहनु परेन । पनु रावेदन
सु ने अदालतले िनणयमा पु नअ
ु िघ के क ता माण
बु नु पन हो भ ने स ब धमा पनु रावेदनको रोहबाट हेन
स ने िवषयमा अ यथा भ न निम ने ।
तसथः अपतु ालीको महलको २ नं. र ११
नं. को
उठे को िववादमा सो स ब धमा सजिमन
नबझ
ु ी भएको सु किपलव तु िज ला अदालतको
फै सला बदर गरी अब सजिमनलगायत जो जे माण
बु नपु न हो बझ
ु ी िनणय गनु भनी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७१।२।२५ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभु म् ।
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यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७१-CI-०६३३, राजीनामा दता बदर दता
कायम, मोहराित कोरीसमेत िव. प टु कोरी
§ ०७१-CI-०६३६, जालसाजी, मोहराित
कोरीसमेत िव. प टु कोरी
२
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०६९-WO-०७३९, उ ेषण
/ परमादेश, पदमकृ ण ह छे धानसमेत िव.
ा रकानाथ महजनसमेत
व ततु ः रट िनवेदक र मोहीिबच ज गा
बाँडफाँडस ब धी िनवेदन परी उ िनवेदन भूिमसधु ार
कायालयमा िवचाराधीन रहेको र कुनतफ के कित
ज गा मोहीले ा गन भ ने स ब धमा भूिमसधु ार
कायालयबाट िनणय हन बाँक रहेको अव थामा
िववािदत ज गामा बनेको घर भ काई पाउँ भनी ज गा
धनीले िदएको िनवेदनउपर कारबाही गन कानूनतः
िम ने नदेिखने ।
मूल पमा िववाद रहेको िवषयको
िन पण भएप ात् यसबाट िसिजत अ य िववादको
िन पण हने भएकोले ज गा बाँडफाँडतफ भूिमसधु ार
कायालयमा िवचाराधीन रहेको िववाद समाधान भई
नसके को अव थामा िववािदत ज गामा िसजना भएका
संरचना घर आिद भ काई िदन िम ने निम ने कुराको
िनणय गन िविधस मत नहने हँदा लिलतपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।४।१७ र पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।२५ मा भएको
आदेश बदर गरी िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् ।

३
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०७१-CI-००५५,
ज गा िखचोला अपतु ाली हक कायम दता चलन,
न दलाल साद यादव िव. विकल साद यादव
ितवादीह म येका एउटाको हाँगाको यि
जदु राय यादवको धमपु जय काश राय यादव र
अक हाँगा राम सादको छोरा जय काशले हामीले
पालनपोषण नगरेको बिहनीले नै गरेको भनी वीकार
गरेको अव थामा अक हाँगाको यी पनु रावेदकसमेतले
हामी सबै भएर पालनपोषण र काजिक रया गरेको हो
भ ने भनाइ िव ासयो य देिखन आएन । यस ि थितमा
पनु रावेदक ितवादीसमेतले फै सला बदर र जालसाज
मु ामा वादी दाबी नपु ने ठहरेउपर पनु रावेदन नगरी
लेनदेन मु ालाई वीकार गरेको र राजपित देवीका
दाजु िव नाथले खाएको ऋण ितन दािय व बिहनी
राजपितदेवीले वीकार ग रसके पिछ धनमा पिन
राजपित देवीको नै हक हने र िव नाथको अपतु ाली हक
िनजको पालनपोषण तथा काजिक रया गन राजपित
देवीको कायम हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला अ यथा नभई मनािसब नै देिखन आउने ।
अतः वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
रौतहट िज ला अदालतको िमित २०६७।९।८ को
फै सला उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम पनु रावेदक
ितवादीसमेतले घर ज गा िखचोला गरेको मेटाई
अपतु ाली हक कायम गरी चलनसमेत चलाई िदने
ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०।१०।२७ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् ।
४
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-०८७०,
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उ ेषण / परमादेश, िभमसेन खितवडा िव. भौितक
पूवाधार तथा यातायात म ालयसमेत
यातायात यव था कायालय र सज
ु क
ु
ाइिभङ कुलिबच सवारी अनमु ितप िवतरणको
लािग योगा मक परी ाको स चालनका िनिम
ायल पट र सवारीसाधनसमेत उपल ध गराउने
स ब धमा भएको स झौताले सवसाधारणको अिहत
गरेको भ न िम ने देिखँदैन । संिवधानले नै िनजी
े सँग सहकाय गरी अथत को िवकास गन रा यको
उ े य रहेको प र े यमा ायल पट तथा सीिमत
शु क िलई सवारी उपल ध गराउने गरी िवप ी सज
ु क
ु
ाइिभङ इि ट यटु सँग यातायात यव था कायालय,
एका तकुना लिलतपरु ले गरेको स झौतालाई अ यथा
भ न िम ने नदेिखने ।
कर भनेको रा यको सावभौम अिधकार
योग गरी जनताबाट असल
ु उपर ग रने रकम “करको
प रभाषािभ पदछ र कर ितरेबापत त काल यसबापत
करदाताले कुनै ितफल (Return) ा गदन । तर
सेवा शु क वा द तरु ितरेबापत स बि धत यि वा
प ले त कालै के ही न के ही ितफल ा गदछ । कर
(Tax) तथा सेवा शु क (Service charge।fee) को
योजन एकै िकिसमको ह छ भनी अथ गन निम ने ।
आव यकताको िस ा तबमोिजम यातायात
यव था िवभागले सवसाधारणको सिु वधा र िहतलाई
यानमा राखेर ायल से टर र सवारी साधन योग
गरेबापत यूनतम भाडा िलने गरी स झौता गरेको
हो भ ने कुरा यातायात यव था कायालयको
िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिख छ । य तो
िवषय संिवधानको धारा ११५ को दायरािभ पन
देिखँदैन । िनवेदकको बेहोराबाट कानूनी यि ले “कर
असल
ु ” गन नपाउने भ ने रहेको देिखएको र ाइिभङ
से टरले सवारी साधनको ायल िदँदा आ नो ज गा
तथा गाडीलगायतका कुराह उपल ध गराएबापत
“सेवा शु क” स म िलएको िवषयलाई िनजी े ले कर

असल
ु ी गरेको भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
सवारी चालक अनमु ितप िवतरणको लािग
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
४९ को उपदफा १ को योजनको लािग सवारी तथा
यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को िनयम
६२ समेतले िदएको अिधकार योग गरी सवारी
चालक अनमु ितप िवतरणको लािग स चालन ग रने
योगा मक परी ा यवि थत गन िनदिशका, २०६९
जारी भएको र सो िनदिशकाको प र छे द ३.१ बमोिजम
यव थापनको काय यातायात यव था कायालयले
गनपन
ु भई सवसाधारणको सिु वधा र िहतको लािग
यातायात यव था िवभागले िवप ी सज
ु क
ु ाइिभङ
इि ट यटु सँग गरेको स झौताअनु प सेवा ाहीको
सेवा सिु वधालाई यानमा राखेर सावजिनक सिु वधाको
े मा सावजिनक तथा िनजी े को साझेदारीअनु प
गरेको काय तथा ाइिभङ पट तथा गाडी उपल ध
गराएबापतको सेवा शु कलाई अ यथा भ न
िमलेन । िमित २०७३।१०।२१ मा यातायात यव था
कायालय, एका तकुना लिलतपरु तथा िवप ी सज
ु क
ु
ाइिभङ कुलिबचमा भएको स झौता तथा उ
स झौताका सतह पूण पमा पालना गन िनवाह गन
र दािय व वहन गन स झौताका प ह लाई कुनै बाधा
यवधान गन गराउन मनािसब पिन देिखँदनै । उ
काय सवसाधारण जनताकै िहतअनु प भएको देिखन
आउने ।
नेपालको संिवधानको धारा ५० र ५१ मा
भएको यव थाबमोिजम नेपाल सरकारले रा यको
आिथक विृ गनको लािग सावजिनक, िनजी तथा
सहकारी े का िबचमा सहकाय गन स ने यव था
भएबमोिजम यातायात यव था कायालय, एका तकुना
र िवप ी सज
ु क
ु ाइिभङ कुलिबच सवारी अनमु ित
िवतरण गनपु ूव िलइने परी ण ायल पट तथा सवारी
साधन उपल ध गराउनेस ब धी भएको स झौता
कानूनबमोिजम सवसाधारण जनताको िहतअनक
ु ू ल नै
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भएको देिखँदा मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
५
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
ी तेजबहादरु के .सी., ०७३-WO-००२३,
उ ेषण / परमादेश, याम साद ढकालसमेत िव.
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गाल,
काठमाड समेत
मनशोभा पा डे अ य
रहेको
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला
सिमित नवलपरासीको कायकालमा छानिबन गरी
िनवेदकह लाई वे छाचारी पमा ज गा िवतरण
गरेको नभई ह रराज गौतम संयोजक रहेको सिमितले
गरेको िनणय काया वयनस म गरेको अव था हँदा
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनणय व तगु त र कानूनी औिच यपूण रहेकोसमेत
नपाइने ।
सरकारी सावजिनक तथा राजमाग ए रया र
वन े मा पन ज गा यवि थत पमा बसोबास गराउने
नाममा नेपाल सरकारको वीकृ ितबेगर िवतरण गन
अिधकार सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला
सिमितलाई रहेको पाइँदैन । अ यवि थत बसोबासिभ
नपन सावजिनक पत र राजमागको ज गा सक
ु ु बासी
र अ यवि थत बसोबासीको नाममा िज ला सिमितले
िवतरण गरेमा य तो काय कानूनबमोिजमको हन
नस ने ।
सरकारी र सावजिनक वन जंगलिभ को ज गा
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला सिमित
नवलपरासीले दता गरी िनवेदकह लाई ज गाधनी
दता पज
ु ा िवतरण ग रएको भनी आयोगमा उजरु ी परेमा
कानूनत: ज गाको यव थापन गन सािधकार िनकाय

िवप ी भूिमसधु ार म ालय र सो मातहतका िवभाग र
िज ला कायालयबाट आव यक छानिबन गनु गराउनु
िनजको कत य हो । तर नेपाल सरकारले िविधवत्
गठन गरेको सिमितले गठन आदेशको प रिधिभ रही
िवतरण ग रसके को र िनवेदकह को वािम व िसजना
भइसके को िवषयमा सािधकार िनकायह बाट छानिबन
गनभु दा अगािड नै सु िब भोगब धक िधतो
रा न रोक लगाउने अिधकार भने िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई रहेको नदेिखने ।
नेपाल सरकारको नीित िनदशन र गठन
आदेशको प रिधिभ रही सिमितले िविधस मत
तवरबाट िनवेदकह लाई िवतरण गरी िनजह ले
ा गरेको दाबीका ज गामा िनवेदकह को कानूनी
वािम व र भोगािधकार िसजना भइसके को
देिख छ । िनवेदकह को वािम व िसजना भइसके को
दाबीका ज गाह का वािम वकता िनवेदकह को
हक िहत र स पि स ब धी अिधकारमा असर पन
गरी भोग िब र िधतो रा न नपाउनेसमेतको िनणय
गदा िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
प िनवेदकह लाई सनु वु ाइको मौकासमेत दान
गरेको देिखँदनै । यसरी िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले सक
ु ु बासी सम या समाधान
आयोग, २०६६ अ तगत गिठत िज ला सिमित
नवलपरासीका अ य मनशोभा पा डेको कायकालमा
िवत रत ज गालाई पूववत् अव थामा राखी छानिबन गनु
भनी िमित २०६९।९।८ मा गरेको िनणय सव वीकाय
ाकृितक यायको िस ा तको समेत िवपरीत रहेको
देिखन आउने ।
तसथ मािथ िववेिचत कानूनी आधार र
कारणबाट मनशोभा पा डे अ य हनभु दा अगािड
२०५७ सालमा त कालीन ह रराज गौतमको
अ य तामा गिठत सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग
िज ला सिमित नवलपरासीको िमित २०५७।५।४,
२०५७।६।४ र २०५८।२।३ को िनणय एवम् सोही
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सिमितका िमित २०५८।१।२१ देिख २०५८।२।३०
स मका िनणयह काया वयन भई िनवेदकह ले ा
गरेका ज गाको हक भोगमा असर पन िनवेदकह लाई
बु दै नबझ
ु ी िनवेदनमा उि लिखत ज गाह कुनै पिन
बेहोराले हक ह ता तरण गन र िधतो रा न निदई
पूववत् ि थितमा राखी छानिबन गनु भनी िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िमित
२०६९।९।८ मा गरेको िनणय ाकृ ितक यायको
िस ा त ितकूल एवम् मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४ को उपदफा २ को कानूनी िु टसमेत रहेको हँदा
उ िमित २०६९।९।८ को िनणय र सोको आधारमा
िवप ीह बाट भए गरेको िमित २०७२।११।२१ को
प समेत उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
सरकारी सावजिनक वन े िभ को ज गा
गैरकानूनी पमा िनवेदकह लाई िवतरण गरी ज गा
धनी दता माण पज
ु ासमेत िवतरण गरेको देिखएमा
कानूनबमोिजम सािधकार ा िनकायले हेरी छानिबन
गरी उिचत िनकासा र िनणय हनस ने नै हँदा
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला सिमित
नवलपरासीले िनवेदकह लाई िवतरण गरेका िनवेदन
दाबीमा उ लेख भएका ज गाह कानूनबमोिजम
िधतो ब धक रा न, हक ह ता तरणसमेत गनबाट
िनवेदकह लाई नरो नु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल भदौ ८ गते रोज ५ शभु म् ।
६
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-CR-००८२, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. रमेश भ ने अमर िसंह काक
ितवादीले साथी मनु ासँग फोनमा कुरा गद
गदा अि ल गाली गरेको कारण रस उठी हानेको
हँ भ ने र मतृ कको लासलाई फोहोर फा ने ठाउँमा

लगी राखेको त यलाई अदालतमा समेत वीकार
गरेको हँदा मृतकले गाली गदा रस उठी त काल हात
मु काले मतृ कलाई हार गरेको ज रया व प मृ यु
भएको भ ने त य िमिसलबाट थािपत नै भएको
छ । ितवादीले अदालतमा सलको पासो लगाई
मतृ कले आ मह या गरेक हन् भनी िलएको िजिकर
ितवादीले साथ सहयोग िलएको भिनएका िवरे
ब नेत र िनजक साथी भिनएक मनु ा ठकुरीको
मौकाको कागजबाट समिथत हन सके को नपाइने ।
मतृ कले गाली गलौज गरेको कारण रस
उठी वादिववादको ममा मृतकलाई लात मु काले
क चटमा हानेको, सोही कारणबाट ढली होसमा नआई
मतृ कको मृ यु भएको भ ने त य ितवादीउपर जाहेरी
नपद िनज ितवादीले आइसा भ ने स रता पौडेललाई
भनेको, िनजले मनु ा ठकुरी र मनु ा ठकुरीले अ जना
महजनलाई भनेपिछ मा अ जनाले ितवादीका
उपर जाहेरी िदएको भ ने देिख छ । उ त यलाई
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
खल
ु ाइिदएको र सो कुरा अ जना महजनसमेतको
अिधकार ा
अिधकारीसम को
कागजसँग
मालाकार पमा एकआपसमा िमले िभडेको हँदा
ितवादी अमरिसंह काक को कुटिपटबाट मतृ क सपना
पौडेलको मृ यु भएको त य थािपत हन आउने ।
मतृ कको मृ यु भएपिछ
ितवादीले
खोजखबर नगरी लास दबाएको अव थाका कारण
ितवादीले जानी बिु झकन योजना र मनसायसाथ
मतृ कलाई ह या गरेको हो िक भ ने आशङ् का
ततु वारदातमा देिखन आउँछ । तर, िमिसल
संल न कुनै पिन संकिलत कागज माणबाट मृतक
र ितवादीिबच पूव रसइवी रहेको भ ने देिखएको
छै न । ितवादी वारदात हँदा २२ वषको र मतृ क २०
वषक रहेको पाइ छ । दवु ै एकै ठाउँमा काम गदा एक
अकाले मन पराई िववाह गरी घरजम गरेको अव था
छ । साथीसँग फोनमा भएको कुरा सनु ी मतृ कले अि ल
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गाली गलौज गरेको कारण त काल रस उठी हातले
गरेको हार मृतकको संवेदनशील अङ् ग क चटमा
परी यसपिछ मतृ कको टाउको निजकै रहेको दराजमा
ठोि कन गई ढलेकै अव थामा मतृ कको यान गएको
छ । पटकपटक हार गरेको अव था छै न । लाठा तथा
अ य यान जाने अनमु ान गन सिकने व तक
ु ो योग
भएको देिखँदैन । अ लारे उमेरका कारण त काल
हारगहु ार गन यान नपगु ेको िमिसल संल न सम
माणबाट देिखएको र वारदातको कृितसमेतलाई
िवचार गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
नं. बमोिजम ितवादीलाई सजाय गन गरी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला यायको रोहमा िमलेकै
देिखन आउने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट यथ
ितवादी रमेश भ ने अमर िसंह काक लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १०
वष कै द सजाय हने ठह याई सु काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।३।३० मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् ।
७
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६९-CR-०५७४, िजउ मा ने
बे ने, नेपाल सरकार िव. िशशुपाल चौधरी
ितवादी िशशपु ालले आफूलाई भारतमा
लगी िब गरेको भ ने पीिडतको जाहेरी र मािणत
बयानमा उ लेख गरे पिन िमित २०६०।५।२८ गते
िबहान ७ बजे ल मी चौधरी, िशशपु ाल चौधरी, क हैया
सोनीसँगै िनज पीिडत पिन भारत स वल साटगाउँमा
गएको देिखएकोमा सो अव थामा िकनबेचको काय
गरेको देिखँदैन । साथै बेचिबखन गन उ े यले िनज

पीिडतलाइ िशशपु ाल चौधरीले भारतमा पु याएको
भ ने पिन पिु हन आउँदैन । ितवादी िशशपु ाल
चौधरीले मानव बेचिबखन गरेको वा बेचिबखन गन
उ े यले िवदेशमा लगेको भ ने पिु हन नआए पिन
.१००००।- मा बेचिबखन गन ल मी चौधरी र क हैया
सोनीको घरमा लगी छोडी आएको देिखन आएको
छ । पीिडतलाइ यसरी अकाको घरमा छोडी आएकोमा
लामो समयस म खोजखबर के ही नगरेको, प रवारको
अ य सद यलाइ उ घटनाबारे जानकारी गराएको
देिखँदनै । ितवादी िशशपु ाल चौधरीको उ कायबाट
मानव बेचिबखन गनको लािग प रप च िमलाइ मानव
बेचिबखन गन कायमा सहयोगस म पु याएको देिखन
आउँछ । साथै ितवादी िशशपु ाल चौधरीले आरोिपत
कसरु मा ितवाद नगरी बसेको भए पिन िमिसल
संल न कागजात माणबाट मानव बेचिबखन गरेको वा
बेचिबखन काय गरी कुनै रकम िलएको भ ने देिखन
आएको छै न । ितवादी िशशपु ाल चौधरी िनद ष भए
पीिडतले िनज ितवादीलाई िकटानी पोल गनपन
ु
अ य कुनै कारण देिखँदैन । पीिडतले िदएको जाहेरी,
मािणत बयानसमेतमा ितवादी िशशपु ाल चौधरी
मानव बेचिबखन गन कायमा संल नता देखाएको भए
पिन मानव बेचिबखन गरेको त य पिु हने कुनै घटना
ततु गन सके को पाइँदनै । ितवादी गजराज सैनी
र रामच सैनीले समेत मानव बेचिबखन िशशपु ाल
चौधरीले गरेको भनी पोल गन सके को नदेिखँदा िमिसल
संल न कागजातबाट यी ितवादी िशशपु ाल चौधरीले
अिभयोग दाबीबमोिजम मािनस बेचिबखन गरेको तथा
बेचिबखन गन उ े यले मािनसलाइ िवदेशमा लगेको
नदेिखने ।
पीिडतले गरेको मािणत बयान तथा
ितवादी गजराज सैनी र रामच सैनीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको पोलसमेतका िमिसल संल न
कागज माणबाट ितवादी िशशपु ाल चौधरीले
पीिडतलाई ललाईफकाई भारत लैजाने ि यामा संल न
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रहेको तथा भारत पु याएपिछ पिन घर प रवारसमेतलाइ
कुनै जानकारी निदई बेचिबखन गन कायमा सहयोग
पु याएको देिखएकोले िजउ मा ने बे ने काय िनय ण
ऐन, २०४३ को दफा ४(घ) को कसरु गरेको देिखँदा
िनजलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजम दईु वष छ
मिहना कै द हने ठह याएको सु दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतको िमित २०६८।९।२९ को फै सला सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित
२०६९।१।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल चै २८ गते रोज ४ शभु म् ।
८
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७२-MS-००२६, अदालतको
अवहेलना, ने काश प त िव. अजुनबाबु ढकाल
जहाँस म सं थानका महा ब धकले
अदालतको अ त रम आदेश ा भएप ात्
म ालयलाई लेखेको च.नं.३१० िमित २०७३।१।२३
को प को िवषय छ, सो प मा अदालतबाट जारी भएको
अ त रम आदेश काया वयन नगन िकिसमको भाषा
योग भएको देिखँदनै । सो प को बेहोरा हेदा िवशु
पमा सं थानको स चालक सिमितको सद यको
एकै पदमा नेपाल सरकारको िविभ न िमितको िनणयले
िविभ न यि लाई िनयिु ग रएको हँदा सोलगायतका
िवषयमा आव यक िनदशन माग गरेको मा देिखएको
र िवप ीको िलिखत जवाफमा समेत अदालतको
आदेशको अव ा गन मनसायले प नलेखेको भनी
उ लेख गरेको देिखएको र यस अदालतबाट िमित
२०७२।१२।२३ मा भएको अ त रम आदेश र सोलाई
िनर तरता िदने िमित २०७३।१।१४ को अ त रम
आदेशअनस
ु ार यी िनवेदक ने काश प त खानेपानी
सं थानको स चालक सिमितको बैठकमा िनयिमत
पमा सहभागी हँदै आएको भनी दवु ै प का कानून

यवसायीले बहसको ममा य गनभएको
हँदा
ु
िनवेदन मागबमोिजम अदालतको अवहेलना भएको
अव था देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट नेपाल
खानेपानी सं थानको महा ब धकले च.नं.३१०
िमित २०७३।१।२३ मा खानेपानी तथा सरसफाइ
म ालयलाई स बोधन गरी लेखेको प मा अदालतको
आदेशको अव ा हने र अदालतको अवहेलना हने
खालको भाषा योग भएको नदेिखएको र िलिखत
जवाफमा समेत अदालतको अवहेलना गन उ े य छै न
भनी उ लेख गरेको देिखएबाट िनवेदन मागबमोिजम
िवप ी अजनबाब
ु ु ढकाललाई अदालतको अवहेलनामा
सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी पु न नस ने
भएकाले िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल काि क १२ गते रोज १ शभु म् ।
९
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७२-WO-०७४४, उ ेषण /
ितषेध, ने काश प त िव. खानेपानी तथा सरसफाइ
म ालयसमेत
ट पमा पदाविध तोके र िनयिु ग रएको
पदािधकारीलाई कानूनी ि यािबना कुनै आधार
कारण मािथ लो पदािधकारीलाई मनमा ला दैमा
पदमु गन र सोही पदमा अक यि िनयिु
गदा कानून तथा नीित िनयमको अवमू यन हनक
ु ा
साथै यसको नाग रकमा सकारा मक स देशसमेत
जाँदैन । सरकार र सावजिनक पदािधकारीले िनणय गदा
कानून र यायका मा य िस ा तअनु प गनु पदछ ।
चिलत कानूनिवपरीत कामकारबाही गरेमा वा य तो
पदािधकारीलाई िदइएको िज मेवारी पूरा गन अस म
भएमा िनयिु िदने अि तयारवालाले अवकाश िदन
नपाउने भ ने हँदैन । तर य तो अवकाश िबनाकारण र
वे छाचारी हन नहने ।
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अतः नेपाल खानेपानी सं थान ऐन, २०४६
को दफा ८.१.७ बमोिजम नेपाल खानेपानी सं थानको
स चालक सिमितको सद य पदमा िनयिु गरी
िनयिु प मा िनज रट िनवेदक ने काश प तको
पदाविध ४ वषको हने भनी पदाविध तोिकएकोमा
सोिवपरीत िनजको पदाविध बाँक रहेकै अव थामा
िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका नै निदई उ स चालक
सिमितको सद य पदबाट हटाउने भ ने म ी तरको
िमित २०७२।१२।१२ को िनणय उ ेषणको आदेशले
बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदक ने काश प तलाई
यथावत् पमा नेपाल खानेपानी सं थान स चालक
सिमितको सद य पदमा तोिकएको अविधस म
कामकाज गन िदनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल काि क १२ गते रोज १ शभु म् ।
१०
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०६३६, नकबजनी
चोरी, वृजिकशोर साह िव. नेपाल सरकार
ततु िववादमा पनु रावेदक ितवादीले
जाहेरवालाको घरबाट यापटप चोरी गन अिमन
प रयारसमेतबाट
य पमा ख रद गरेको
देिखँदैन । सह ितवादी सिु नल साहले रा न िदएको
कारण पनु रावेदक ितवादी वज
ृ िकशोर साहले आ नो
कोठामा राखेको भ ने कुरा पनु रावेदक ितवादीको
अदालतको बयानबाट देिख छ । सह ितवादी सिु नल
साहले पिन आफूले ितवादी अिमन प रयार र सरु ज
े ले चोरीका सामान िब गन याएको थाहा पाएर
ख रद गरी वज
ृ िकशोर साहलाई रा न िदएको होइन
भनी बयान गरेको देिख छ । यसरी बरामद भएको
यापटपसमेत सह ितवादी सिु नल साहले चोरेका हन्
भनी जानीजानी रा न िदएको भ ने कुरा पनु रावेदक
ितवादीलाई थाहा िथयो भ ने र चोरीको यापटप बढी

मू यमा िब गन मतस लाहमा पनु रावेदक यो यसरी
परेका िथए भ ने त यतः पिु हन सके को नदेिखने ।
बरामद भई आएका सामान पनु रावेदक
ितवादीले चोरेका हन् भनी जानीजानी आ नो
कोठामा राखेको भ ने कुरा वादी प ले शङ् कारिहत
पमा पिु गन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा
पनु रावेदक ितवादीले चोरीको यापटप हो भ ने
जानीजानी सो यापटप िब गरी बाँडी खाने
िनयतले मितयारको भूिमका िनवाह गरेको भनी मल
ु क
ु
ऐन, चोरीको महलको २० नं. को कसरु गरेको भ न
िमलेन । तसथ, पनु रावेदक ितवादीलाई कसरु दार ठहर
गरी सजायसमेत गन गरेको सु िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
पनु रावेदक ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CR-०६३५,
नकबजनी चोरी, वृजिकशोर साह िव. नेपाल
सरकारसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
इजलास नं. १
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०६८-WO-०२५७, उ ेषण
/ परमादेश, बु े र चौधरी िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले िजउ मा ने बे ने अपराधमा
प ाउ गरी याएका यि ह बाट रकम िलएर
अनस
ु धान नै नगरी छािडिदएको कारण िनजउपर
ाचारस ब धी कसरु मा मु ा दायर ग रएको कुरामा
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िववाद रहेन । त काल चलनमा रहेको टाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीनमा
रही त कालीन हरी िनयमावली, २०३३ को िनयम
९.५(६) को अिभयोगमा ऐजन िनयमावलीको िनयम
९.१(छ) अनस
ु ार नोकरीबाट िनल बनमा रहेको िमित
२०४५।५।९ गतेदिे ख लागू हने गरी बखा त गन भनी
२०४९।४।२३ मा नेपाल सरकारबाट िनणय भएको
देिखने ।
आफूलाई नोकरीबाट अवकाश िदने गरी
भएको िनणयउपर िनवेदकले गहृ म ालयमाफत
मि प रषद् सिचवालयमा िमित २०४९।५।२३
मा पनु रावेदन प दता गराएको देिखयो । उ
पनु रावेदनउपर यितका वष िबितस दा पिन हालस म
कुनै िनणय भएको भ ने िमिसल संल न कागजात तथा
िलिखत जवाफसमेतबाट देिखन आएन । िनवेदकउपर
लगाइएको अिभयोगको िवषय पिन िकनारा लािगसके को
अव थामा िनवेदकले िनवेदनमा माग गरेबमोिजमको
सेवा सिु वधा पाउने नपाउने स ब धमा िनणय गन पिन
िवचाराधीन पनु रावेदनउपर िनणय नग रकन अिनिणत
अव थामा रािखरहनु यायोिचत नदेिखने ।
िमित २०४५।५।९ गतेको िमितदेिख लागू
हने गरी िमित २०४९।४।२३ मा िनवेदक बु े र
चौधरीलाई हरी िनरी क पदबाट बखा त गनको
ु
आधार नै िनजको टाचारस ब धी कसरु मा संल नता
रहेको भ ने कुरामा िववाद रहेन । य िप उ आरोपउपर
दायर भएको मु ाको सनु वु ाइमा अिधकारिवहीन िनकाय
िवशेष हरी िवभागबाट हद याद गज
ु ारी दायर गरेको
अिभयोग प खारेज गन गरी िमित २०६७।६।११
गते सव च अदालतबाट समेत फै सला भइसके को
अव था छ । िनवेदकउपर लगाइएको टाचार
मु ाको अिभयोगप खारेज भई अि तम रिहरहेको
अव थामा यी िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा त गन
गरेको िवप ी नेपाल सरकारको िमित २०४९।४।२३
को िनणयउपरको पनु रावेदनमा कानूनबमोिजम िनणय

नगरी िनवेदकको पनु रावेदन सु ने अिधकार े का
िवषयमा िववाद उठाई हालस म पनु रावेदनको िनणय
नगरी राखेको काय कानूनस मत नदेिखने ।
िनवेदकले त कालीन ी ५ को सरकार
मि प रषदमा
् दायर गरेको पनु रावेदनउपर हालस म
िनणय भएको देिखँदनै भने सो पनु रावेदन सु ने अिधकार
नेपाल सरकारको रहेको कुरामा िववाद पिन रहेन । य तो
अव थामा िनवेदकको पनु रावेदनमा कानूनबमोिजम
िनणय नगरी गहृ म ालयमा पठाउने र गहृ म ालयले
हरी धान कायालयमा पठाउने काय गरेको िमिसल
संल न कागजात तथा गृह म ालय, कानून तथा
फै सला काया वयन शाखाको िमित २०६९।१।१५
को िनणयलगायतका िमिसल संल न प ह बाट
देिखएकोले िनवेदकको पनु रावेदन सु ने अिधकार नै
नभएको गहृ म ालयमा र हरी धान कायालयमा
िनवेदकको पनु रावेदनको फाइल पठाउने गरी भएका
प ाचारह
यथ धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयले नेपाल सरकार गहृ म ालयलाई लेखेको
िमित २०६८।३।२७ को प तथा गहृ म ालयले
पिन यथ हरी धान कायालयलाई लेखेको िमित
२०६८।४।९ को प लगायतका त स ब िनणय र
काम कारबाहीसमेत उ षे णको आदेश ारा बदर हने ।
अब िनवेदकले दायर गरेको पनु रावेदनका
स ब धमा कानूनबमोिजम यथाशी िनणय गनु भनी
नेपाल सरकार धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काि क १८ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७४-CI-०११८, अंश चलन,
मैयादेवी े समेत िव. िनतु े
िक.नं. ३९ को ज गामा सगोलको अ य
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अंिशयारह को आ दानी (स पि ) समेत लगानी
भई घर िनमाण भएकाले अब उ घर ज गा मैयादेवी
े को मा िनजी घरज गाको पमा रिहरहन
स ने अव था देिखएन । घर िनमाणमा सगोलका
अंिशयारह को संयु स पि िमसाइएकोले लगानी
गन अंिशयारह को संयु स पि (Blended in
common stock) को पमा उ घरज गा रहेको
देिखयो । अ य सगोलका अंिशयारह को समेत आय
र यासबाट घर िनमाण भएको देिखँदा सो स पि मा
अ य अंिशयारह को हक रहँदैन भनी स झन
निम ने ।
िक.नं. ४० को ज गा पनु रावेदक मैयादेवी
े ले २०४७ सालमा र.नं. २७८७ को हा.ब.को
िलखतमाफत ा गरेको देिखयो । मैयादेवी े ले िनजी
तवरबाट ा गरेको सो ज गा ी अंशधनअ तगत
आफूखस
ु गन पाउने िनजी स पि देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको १८ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार
िक.नं. ४० को ज गा ब डा ला ने ठहर गन िमलेन ।
ने.का.प. २०६८ िन.नं. ८६६४ मा ितपािदत िस ा त
योगका पिन के ही सीमा र प रिधह छन् । के ही िविश
त यगत स दभमा बाबु आमाको आजन छोराछोरीले
ब डा गरी िलन पाउने मा यता उ निजर िस ा तले
वीकार गरेको देिख छ । आ ना छोराछोरीबाहेकका
अ य यि र तहका अंिशयारह का स दभमा
समेत उ िस ा तको अप या या गरी यसलाई
थप िव ता रत गद जानु मनािसब देिखँदैन । यस
स दभमा ी अंशधनस ब धी कानूनले संर ण गरेको
हकको कुरामा अनिु चत ब देज वा सीमा िनधारण
हन नपगु ोस् भ नेतफ पिन समिु चत हे का रािखनु
पदछ । यस ि ले हेदा उि लिखत िक.नं.४० को ज गा
अंशब डा ला ने ठहर गनु मनािसब नदेिखने ।
अिववािहता छोरी कृ ितका े को िववाह
खच पर सानु पन िजिकर स ब धमा िवचार गदा िनज
कृितका े अिववािहत नै रहेको भ ने त यमा िववाद

छै न । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महल १७ नं. बमोिजम
िववाह नभएका छोराछोरीको िववाह खच छुट्याई
अंशब डा गनपन
ु देिखँदा ितवादी कृितका े को
िववाह खच छुट्याई पर सानु पन नै देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह मैयादेवी े र
कुमार े ले िलएको भिनएको ऋण स ब धमा िवचार
गदा पनु रावेदक कुमार े ले ि भवु न िव िव ालय
ऋण सापटी शाखाबाट . ७,२७,३२०।-, कै लासकुट
बचत तथा ऋण सहकारी सं था िल. हाँडीगाउँबाट
. १,५०,०००।- र जय अिजमा बचत तथा ऋण
सहकारी सं था िल.बाट . १,००,०००।- ऋण
िलएको भनी तथा पनु रावेदक मैयादेवी े ले का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.९ ब ने िवनोदकुमार ढकालसँग
.१०,००,०००।- (दश लाख) ऋण िलएको भनी
सु अदालतमा तायदाती िववरण ततु गदा
बेहोरा उ लेख गरेको र सोहीअनस
ु ारको बेहोरा यस
अदालतमा पनु रावेदन गदासमेत उ लेख गरी उ ऋण
ब डा हनपु न भनी िजिकर िलएको पाइयो । उि लिखत
ऋणह म ये पनु रावेदक कुमार े ले ि भवु न
िव िव ालय ऋण सापटी शाखाबाट २०६७ सालमा
िलएको ऋणम ये २०७१ फागनु मसा तस ममा
.१४,९२५।३१ मा ितन बाँक रहेको कुरा ि भवु न
िव िव ालयको िमित २०७२।०१।०६ को प बाट
देिखयो । सं थागत पमा िलएको ऋण भएको र
अंश मु ा दायर हनअ
ु गािड नै िलएको ऋणम येको
रकम देिखँदा भु ानी गन बाँक .१४,९२५।३१
ब डा ला ने देिखयो । सोबाहेक ि .िव.िव. रिज ारको
कायालय, ऋण सापटी शाखाबाट पनु रावेदक कुमार
े ले िमित २०७०।८।२० मा समेत ऋण िलएको
र सो ऋणम ये . ९,०८,३११।७१ ितन बाँक
रहेको देिखए पिन उ ऋण वादी र ितवादीह िबच
मानो छु एको िमित २०६८।११।१० भ दा पिछ
िलएको देिखँदा ब डा लगाउन िमलेन । सोबाहेक
अ य ऋणको हकमा साहको नालेस परेको अव थामा
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पिछ ठहरेबमोिजम हने नै हँदा तायदाती फाँटवारीमा
उ लेख ग रएकै आधारमा अिहले ब डा ला ने ठहर गन
निम ने ।
अतः पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२।२।४ मा भएको फै सला के ही उ टी भई
ितवादी मैयादेवी े का नाउँको िक.नं.४० को ज गा
अंशब डा ला न स ै न । ितवादी कुमार े ले ि भवु न
िव िव ालयबाट २०६७ सालमा िलएको ऋणम ये
भु ानी गन बाँक .१४,९२५।३१ ब डा ला छ ।
अंश मु ा दायर भएपिछ िलएको भिनएका ऋण ब डा
ला दैन । अ य ऋणका हकमा साहको नालेस परेका
अव थामा पिछ ठहरेबमोिजम ह छ । अिववािहत
कृितका े को िववाह खच अंशब डाका महलको
१७ नं. बमोिजम पर सारी िदनु पन ठहछ । उि लिखत
कुरामा बाहेक अ य कुरामा पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७२।२।४ को फै सला मनािसब
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः अनपु मा प त
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल काि क २५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१८६९, िनषेधा ा,
असगर अली नाउ िव. मुख िज ला अिधकारी,
िज ला शासन कायालय, बाँकेसमेत
िज ला शासन कायालयमा िझकाई
आफूलाई कागज गराउने, ता रखमा रा ने तथा थुनामा
पठाउनेलगायतको ध क िदएको भनी िनवेदकले
िजिकर िलएको भए पिन िवप ी कायालयको िलिखत
जवाफमा उ कुरालाई इ कार गरेको पाइयो । दवु ै
प लाई छलफल गराई शाि त सरु ा कायम गन
िझकाइएको हो, गैरकानूनी कागज गराएको पिन छै न
र ध क िदएको पिन होइन, िनवेदन िजिकर खारेज
हनपु छ भनी िज ला शासन कायालय, बाँकेले पेस

गरेको िलिखत जवाफ िमिसल संल न रहेको देिखने ।
छोटी मि जद स चालक सिमितसमेतका
वािम वमा रहेका ज गाह २ वषस म खेतीपाती
लगाउने योजनाथ न कउ बागवानसमेतले स झौता
गरेको, स झौताबमोिजम ज गा भोगचलन गन जाँदा
असगर अलीले धाकध क िदएको भनी िनज िव
िज ला शासन कायालय, बाँकेमा शाि त सरु ा
गरी पाउन न कउ बागवानको िनवेदन परेको र यसै
िनवेदनउपरको कारबाहीका ममा छलफलका
लािग दवु ै प लाई िझकाएकोस म देिखयो । आ नो
े ािधकारिभ शाि त सरु ा कायम गन िज मेवार
िनकाय िज ला शासन कायालय हो । ज गा भोग
गन िवषयमा ियनै िनवेदक र ज गा ठे कामा िलने
न कउ बागवानसमेतिबच झैझगडाको अव था िसजना
भएपिछ दवु ै प लाई िझकाई छलफल गराई साधारण
ता रखमा स म राखेको कायलाई अ यथा मा न िम ने
नदेिखने ।
अत: िववेिचत त य एवम् ा माणसमेतका
आधारमा िनवेदकले दाबी िलएबमोिजमको अव था
िवगतमा पिन रहेको पाइएन भने अिहले पिन उ
अव थामा ताि वक अ तर रहेको भ ने व तिु न माण
िनवेदकले पेस गन सके को देिखएन । य तो अव थामा
िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
अव थाको
ु
िव मानता देिखएन, ततु िनवेदन खारेज हने
ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
२०७२।९।८ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काि क ११ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७१-CR-१३४८, लागु औषध (डाइजेपाम
र निु फन), िभमबहादुर िव कमा िव. नेपाल सरकार
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पनु रावेदक अदालतमा बयान गदा अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु गरेकोमा इ कार रही बयान गरेको
देिखए तापिन अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
िनजले मैले २/३ वषअगािडदेिख लागु औषध सेवन
गद आएको र सेवन गन ममा नीमा शेपालाई लागु
औषध िब गन गरेको हो, िनजलाई २ पटक मैले लागु
औषध िब गरेको छु, िनज बसेको गे ट हाउसबाट
बरामद भएको लागु औषध मैले िब गरेको हो, उ
लागु औषध बालाजु ब ने भा जा भ ने यि सँग
िमित २०६६।९।२८ मा ख रद गरी याइिदएको
हो । उ लागु औषध डाइजेपाम-१ र निु फन-१ गरी
जोडीको .११५ देिख १३० स ममा िलने र िब
गदा जोडीको १५० मा िब गन गछु, उ लागु
औषध िब गदा नाफा हने र सो रकमले सेवन गन
गछुसमेत भनी आरोिपत कसरु मा पूण पमा सािबत
भएको देिखएको र ितवादी नीमा शेपाले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा बरामद भएको लागु औषध
भीमबहादरु िव कमाबाट ख रद गरेको भनी लेखाउनक
ु ो
साथै अदालतमा बयान गदासमेत अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयानको बेहोरा मेरो हो र सही
मेरो हो भनी उ लेख गरेकोबाट ितवादी भीमबहादरु
िव कमाको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
समिथत भइरहेको देिखन आउँछ भने यी पनु रावेदक
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
सािबती बयानलाई यो यस कारणले अ यथा हो भनी
ट गन सके को नदेिखने ।
ितवादी
भीमबहादरु
िव कमाको
अिधकार ा अिधकारीसम भए गरेको सािबती
बयान, िनजको सो सािबती बयान अका ितवादी
नीमा शेपाको बयान बेहोराबाट समिथत भइरहेको र
िनज ितवादी नीमा शेपाकै कोठाबाट लागु औषध
बरामद भई आएको देिखएको साथै अिधकार ा
अिधकारीसम को सािबती बयानलाई अ यथा पिु
गन नसके को अव था र ितवादीले अदालतमा भएको

इ कारी बयानलाई व तिु न कागज माणबाट पिु
गन नसके को र अका ितवादी नीमा शेपाले आफूलाई
पोल गनु पनाको यिु यु कारण यी पनु रावेदक
ितवादीले िदन सके को नदेिखएकोलगायतका
आधार माणह बाट यी पनु रावेदक ितवादी लागु
औषध िब िवतरणको कायमा संल न रहेको त य
पिु भइरहेको देिखयो । यस ि थितमा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (घ)
अनस
ु ार लागु औषधको िब िवतरण गरेको कसरु मा
िनजलाई कसरु को मा ा र कृितसमेतलाई ि गत
गदा ऐ. ऐनको दफा १४(१) (झ) अनस
ु ार २ वष कै द र
एक लाख पैयाँ ज रवाना हने गरी भएको फै सलालाई
अ यथा गनपन
ु नदेिखएकोले मु ा दोहो याई हेन
िदइएको आदेशमा उि लिखत आधारह सँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट सु
काठमाड िज ला अदालतबाट ितवादी भीमबहादरु
िव कमालाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा ४ को ख ड (घ) अनस
ु ारको कसरु मा ऐ.
को दफा १४(१) (झ) अनस
ु ार २ वष कै द र .
एक लाख पैयाँ ज रवाना हने र दफा १६ अनस
ु ार
थप सजायसमेततफको माग दाबी नपु ने ठहर गरेको
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६९।१०।२३ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०६४२,
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जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. गोपाल
ब नेतसमेत
ितवादीह को अनस
ु धानमा भएको
बयानमा डर धाक देखाई लेखाई सिहछाप गराउनु
पन िव ास गन सिकने आधार कारण ितवादीह ले
थापना गन सके को देिखँदैन । जाहेरवालासँग यी
ितवादीह को रसइवी रहेको भनी ितवादीह ले
उ लेख गरी पिु गन सके को पिन देिखँदैन । िमिसल
संल न जाहेरवाला तथा ितवादीह को बयान
साथै कोशी अ चल अ पतालको शारी रक परी ण
कागजातह बाट पीिडतमािथ जबरज ती करणीको
अपराध भएको पिु हने ।
ितवादी गोपाल ब नेतले अदालतमा इ कार
रही बयान गरे पिन अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गदा पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको कुरामा सािबत
भई बयान गरेको र पीिडतले बकप गदासमेत गोपाल
ब नेतले जबरज ती करणी गरेको हो भनी िकटानीसाथ
लेखाई िदएको पाइ छ । अ य ितवादीह ले समेत
गोपाल ब नेतले नै पीिडत जाहेरवालाक ीमतीलाई
जबरज ती करणी गरेको हो भनी िनजलाई नै पोल
गरी बयान गनका
ु साथै सबै ितवादीह पर परका
य सा ीसमेत रहेको देिख छ । तसथ ितवादी
गोपाल ब नेतले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
शङ् कारिहत तवरबाट पिु भएको हँदा मल
ु क
ु ऐन,
ज.क.को ३(५) नं.बमोिजम िनजलाई कै द वष ६ हने
गरी सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला अ यथा
देिखएन । मािथ िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
गोपाल ब नेतले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
पिु हन आएको र अ य ितवादीह ले म त गरेको
र करणी भने गरेको नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको ३क नं. बमोिजम सबै ितवादीह लाई थप
सजाय हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।

यसरी पीिडतले अदालतमा गरेको बकप
र ितवादीह को अनस
ु धानमा भएको बयान
एवम् सहअिभयु को एकआपसको बयानसमेत
हेदा िनज ितवादीह दीपक िल बू र िदपलङ
ु ्ग
राईले पीिडतलाई करणी गरेको भ ने नदेिखएको तर
िनजह ले जबरज ती करणीका बखत पीिडतलाई
हातखु ा समाएको अव था पिु हन आएको पाइ छ ।
िनजह ले उ काय जबरज ती करणीकै मनसायबाट
गरेको र हो ह ला हन थालेकोले करणीस म गन
नपाएको अव था देिख छ । यसथ िनजह को कसरु
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं.
बमोिजम जबरज ती करणी उ ोग गरेकोस म थािपत
हने ।
ितवादी िदनेश पोखरेलको हकमा हेदा
पीिडतको अदालतमा आई गरेको बकप , जाहेरवालाको
बकप , ितवादीह को अनस
ु धानमा भएको बयान
एवम् सहअिभयु को एकआपसको बयानसमेत हेदा
ितवादी िदनेश पोखरेलले पीिडतलाई करणी गरेको
भ ने नदेिखएको तर वारदात थलमा मौजदु रहेको,
जाहेरवालालाई कुटिपट गरी क जामा िलई राखेकोमा
वीकारी बयान गरेको र सो वीकारोि लाई
जाहेरवालाले बकप गरी पिु गरेको देिखँदा िनजको
कसरु मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको ४
नं.बमोिजम जबरज ती करणीको म त गरेको पिु
भएकोले ऐ. महलको ऐ. ४ नं.बमोिजम २ वष कै द हने
ठहर गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
फै सला अ यथा नदेिखने ।
अका ितवादी सरोज पौडेलको हकमा
िवचार गदा, िमिसल संल न पीिडतले अदालतमा आई
गरेको बकप , जाहेरवालाको बकप , ितवादीह को
अनस
ु धानमा भएको बयान एवम् सहअिभयु को
एकआपसको बयानसमेतबाट िनजले पीिडतलाई
करणी गरेको भ ने नदेिखएको तर िनज ितवादी
सरोज पौडेल वारदात थलमा उपि थत रहेको
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कुरामा आफू सािबत रहेका सहअिभयु बाट समेत
सरोजको उपि थितको पिु भएको, वारदात थलमा
उपि थत भएर पिन आपरािधक कायको ितरोध
नगरी बसेकोले आपरािधक कायमा म त पु न गएको
र .िदनेश पोखरेलको भ दा िभ न पमा िनज .
सरोज पौडेलको संल नता रहेको देिखँदा ितवादी
सरोज पौडेललाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
४ नं.बमोिजम तजिबजी कै द १ वष ६ मिहना हने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला
मनािसब नै देिखँदा सो फै सलालाई अ यथा ग ररहनु
पन नदेिखँदा सो हदभ दा बढी सजाय हनपु न भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथः मािथ िववेिचत आधार माणबाट सु
मोरङ िज ला अदालतबाट ितवादीम येका गोपाल
ब नेतलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३(५) नं. बमोिजम कै द वष ६(छ) र िनजबाट पीिडतलाई
. ५०,०००।– (पचास हजार) ितपूित भराइिदने र
ितवादीह हेम िल बू र िदपलङ
ु राईलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको ३(५) नं. बमोिजम ३(तीन) वष
कै दको सजाय हने, ितवादी िदनेश पोखरेल र सरोज
पौडेललाई सोही महलको ४ नं. बमोिजम जनही कै द
वष २(दईु ) हने ठहर गरेको फै सला के ही उ टी गरी
ितवादीम येको सरोज पौडेललाई सोही महलको ४
नं. बमोिजम कै द सजायको हकमा तजिबजी १ वष ६
मिहना कै द सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०६९।१२।४ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः महे साद भ राई
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी िव भर साद े , ०७४-WH-००६५,

ब दी य ीकरण, मधुसुदन खनाल िव. का क
िज ला अदालत, का क समेत
वादी नेपाल सरकार र पोखरा बैदाम ि थत
वरदान होटलका मािलक मदन शमासमेत ितवादी
भई का क िज ला अदालतमा ठगी मु ा चली
का क िज ला अदालतबाट िमित २०५७।१०।१०
मा ितवादी मदन शमालाई कै द १ वष र ज रवाना
.१०,२८,४८४।५० भई फै सला भएको
देिख छ । ितवादीको तफबाट सो फै सलाउपर
पनु रावेदन अदालत पोखरा तथा यस अदालतमा
समेत पनु रावेदन परेकोमा यस अदालतबाट िमित
२०६६।९।६ मा ितवादीलाई १ (एक) वष कै द र
ज रवाना .१,७१,४७४।७५ हने गरी फै सला भएको
रहेछ । यस अदालतबाट समेत ठहर भएको ज रवाना
पनु रावेदक ितवादी मदन शमाले सव च अदालतमा
र.नं.०५८५ बाट िमित २०६७।४।१० मा दाखेल
गरेको भ ने िलिखत जवाफसमेतबाट देिखन आएको
छ । िनज ितवादी मदन शमालाई ठहर भएको कै द
वष १ को लगत असल
ु हन बाँक रहेको भ ने देिखने ।
ठगी मु ामा ठहर भएका पोखरा बैदाम ि थत
वरदान होटलका मािलक मदन शमा भ ने यि म होइन
भनी िनवेदकले उ लेख गन सके का छै नन् । िज ला
अदालतबाट भएको फै सलाउपर पनु रावेदन अदालतमा
पनु रावेदन गन यि िनवेदकले आफू होइन भनी पिु
गन सके को छै न । य तै पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
भएको फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन गरी यस
अदालतको फै सलाअनस
ु ार २०६७।४।१० मा ठहर
भएको ज रवाना दाखेल गन ठगी मु ाका ितवादी मदन
शमा भ ने अक यि हन् िनवेदक मदन खनाल होइन
भ नेतफ पिन िनवेदकले कुनै ठोस माण पेस दािखल
गन सके का छै नन् । उ ठगी मु ाको पनु रावेदनको
रोहमा ितवादी मदन शमा यस अदालतमा तारेखमा
रिहरहेको पिन देिख छ । सो तारेखमा रहेको यि म
होइन भनी िनवेदकले सो त यको कुनै ख डन गरी रट
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िनवेदनमा उ लेख गन सके का छै नन् । ितवादी मदन
शमा वयम्ले ज रवानासमेत दािखला गरेको ि थित
छ । उ आधारह बाट ितवादी मदन शमा र िनवेदक
मदन खनाल भ ने यि एउटै भएको भ ने देिखने ।
अत: अदालतको फै सलाबमोिजम कै दको
लगत रहेको िनवेदकलाई प ाउ गरी थनु ामा राखेको
हँदा िनवेदकको थुना गैरकानूनी नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट
अदालतको फै सलाबमोिजम कै दको लगत रहेको
िनवेदकको थनु ालाई गैरकानूनी घोिषत गनपन
ु
अव थाको िव मानता नदेिखएकोले िनवेदकको
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी
ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िशवह र पौड् याल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत २ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी िव भर साद े , ०७४-WH-००७१,
ब दी य ीकरण, अयुषहष ब ाचाय िव. हरी धान
कायालय के ीय अनुस धान युरो महाराजग जसमेत
िववािदत िक.नं.९७१ को ०-८-३ को
ज गाको स ब धमा अदालतमा मु ा परी यस
अदालतबाट िमित २०६७।३।२३ मा िनवेदकको
आमा जमनु ादेवीको हक नरहने गरी अि तम िनणय
भएको देिख छ । यसरी अदालतबाट हकै नपु ने ठहर
गरी अि तम िनणय भइसके को ज गा िनवेदकले आ नो
नाममा नामसारी गराई िवप ी माछापु े बकबाट िमित
२०७३।६।१२ मा .१,४२,००,०००।– (एक करोड
बयािलस लाख) कजा िलएको भ ने देिखने ।
आ नी आमाको नै अदालतबाट हक समा त
भइसके को ज गा आ ना नाउँमा नामसारी गरी िवप ी
बकमा िधतो राखी कजा िलएको हँदा सो क चा
(Default) िधतो राखी कजा िलएको त य देिखन

आएकोले बकले यसबारेमा उजरु गरी अनस
ु धानको
लािग थनु ामा रा न अदालतबाट याद थप भई थनु ामा
रहेको देिखने ।
ततु िववादमा िनवेदकलाई बकबाट
कजा िलँदा िदएको िधतो क चा रहेको भ ने िवषयमा
बिकङ कसरु को जाहेरी परी मु ा दता भई अनस
ु धान
ि यामा याद थपसमेत गरी गराई थुनामा राखेको
अव थामा गैरकानूनी थनु ा भयो भ ने िनवेदकको
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
रट िनवेदक अशोक हष ब ाचायलाई गैरकानूनी
पमा थनु ामा राखेको नदेिखएको, िनजलाई बिकङ
कसरु मु ामा अनस
ु धानको िसलिसलामा याद
थप गरी कानूनबमोिजम थनु ामा रािखएको देिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः िशवहरी पौड् याल
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल चैत २ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०४१०,
उ ेषण, खगे महत िव. दंगा िनय ण हरी गण,
कोहलपुरसमेत
हरी ऐन, िनयमबमोिजम जनताको िजउ
धनको सरु ाथ ड् यटु ी गनपन
ु िनवेदक ज तो िज मेवार
पदमा रहेको यि ले आ नो पदीय कत य दािय व
र िज मेवारी ित बेवा ता गरी आचरणिवपरीतको
काय गरेको साथै चोरीलगायतका अपराध िनय ण
गनपनमा
आफै ँ ले चोरीको अपराध गरेको अव थामा
ु
कानूनमा तोिकएका अि तयारवालाबाट िवभागीय
कारबाही भएको र सो िनणयउपर पिन कानूनमा
तोिकएको पनु रावेदन सु ने अिधकारीबाट पनु रावेदन
सनु ी गरेको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखँदा
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उपयु िनणयह हरी ऐन, िनयममा यवि थत
कानूनी ि या अवल बन गरी कानूनस मत नै भएको
देिखने ।
हरी कमचारीलाई सदैव अनशु ािसत बनाई
शाि त सरु ा कायम गन अिभभारा पूरा गन दािय व
बोके को हरी संगठनका अिधकार ा त अिधकारीले
हरी ऐन र िनयमले दान गरेको अि तयारीिभ रहेर
िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको कारबाही
एवम् िनणय कानूनअनु प भएको देिखँदा िनवेदकको
मागबमोिजम उ ेषणसमेतको रट जारी हन नस ने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
रट िनवेदक खगे महतले पटकपटक पदीय
आचरणिवपरीतको काय गरेको र मोबाइल चोरीको
आपरािधक कायसमेत गरेको भ ने आधारमा दङ् गा
िनय ण हरी गण कोहलपरु , बाँकेबाट हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (ज) को
कसरु मा िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम िनजलाई
भिव यमा सरकारी सेवाका लािग अयो य नठह रने
गरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६९।१०।१५
मा भएको िनणय र सोउपरको पनु रावेदन सनु ी सु
िनणयलाई सदर गन गरी म यपि चमा चल े ीय
हरी कायालय, सख
ु तबाट िमित २०७०।५।१० मा
भएको िनणयसमेत कानूनस मत नै देिखँदा िनवेदकको
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणसमेतको आदेश जारी
गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-०४१४ र ०७४RC-१३६, कत य यान, नेपाल सरकार िव. छागुर
पासी र नेपाल सरकार िव. विकल िमयाँ मुसलमान

ितवादी विकल िमयाँले निवन गु ङलाई
गोली हानेको भनी ितवेदक महे र उपा यायले
िनजउपर िकटान गरी जाहेरी ितवेदनमा उ लेख
गरेको र अदालतमा उपि थत भइ बकप गदा पिन
ितवादी विकल िमयाँ मस
ु लमानले गोली हार
गरेका कारण .ज.निवन गु ङको मृ यु भएको भनी
उ लेख गरेको देिख छ । मतृ कको लास जाँच मचु ु का
तथा शव परी ण ितवेदनसमेतबाट मृतकको मृ यु
गोली लागी भएको त य िनिववाद पमा थािपत
भइ उ
माणह ले सह ितवादीह को पोल
तथा ितवेदकको बकप कथनलाइ पिु ग ररहेको
देिख छ । ह या हनभु दा त कालअिघ मतृ क निवन
गु ङको साथमा रहेका .ज.राजु लोधले मौका
अनस
ु धानको ममा गरेको कागज र अदालतसम
गरेको बकप बाट िनज राजु लोध र मतृ क निवन
गु ङ ग तीमा गइरहेको अव थामा घटना थलमा
देिखएको ४ जनाम ये ३ जना ितवादीह भा न
सफल भएका र पशराम
के वटलाइ समातेकोमा
ु
यसपिछ मोटरसाइकलमा आएका मोह मद अजमल
मस
ु लमानसमेत २ जना यि ह लाइ िनजह को
सहयोग िलनको लािग रोक तीम ये एक जना र िनज राजु
लोधले पशराम
ु के वटलाइ चौक मा पु याइ फक आउँदा
निवन गु ङको गोली हानी ह या भइसके को र मृतकको
साथमा बसेको मोह मद अजमल मस
ु लमानलाइ
छरा लागेको भ ने देिख छ । उ वारदात भएको
त कालपिछ घटना थल पगु ेका बिु झएका अका सा ी
.ज. बलबहादरु रायमाझीले मौकामा गरेको कागज
तथा बकप समेतबाट यी ितवादीह विकल िमयाँ र
छागरु पासी वारदातमा संल न रहेको भनी लेखाएको
देिख छ । वत
माणबाट समिथत भएको
सहअिभयु को पोल तथा ितवेदकको बकप ,
बिु झएका .ज.राजु लोधको बकप समेतका माणह
माण ा रहे भएको देिखने ।
अतः िमिसल संल न जाहेरी ितवेदन,
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सहअिभयु ह को बयान, ितवेदकको बकप ,
लास जाँच कृ ित मचु ु का, मृतकको शव परी ण
ितवेदनसमेतका सबदु माणबाट यी ितवादी विकल
िमयाँ मस
ु लमानले हानेको गोली हारबाट हरी जवान
निवन गु ङको मृ यु भएको त य थािपत भई िनजले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको
कसरु गरेको पिु भएकाले िनजलाइ किपलव तु िज ला
अदालतबाट अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धीको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
गरी भएको फै सलालाई सदर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०७१।१०।१८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ठहछ । ०७४-RC०१३६ को साधकको लगत क ा हने ।
िमित २०६३।७।२४ को .ज.निवन
गु ङलाइ गोली हार गरेको वारदात थलमा खडा
ग रएको घटना थल कृित मचु ु काबाट वारदात
थलमा S.P.4 लेिखएको रातो रङको काि जका
दइु वटा टु ा र एक KF१२ लेिखएको काि ज खोका
थान १ समेत फे ला परेको भ ने देिख छ । मतृ कको
लास जाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट मृतक
लासको छातीमा गोली लागेको एउटा मा घाउ चोट
रहेको देिख छ । लास जाँच मचु ु का, शव परी ण
ितवेदन तथा घटना थल कृ ित मचु ु कासमेतबाट
सहअिभयु को पोल समिथत भएको र ितवादी
विकल िमयाँले चलाएको गोली निवन गु ङको छातीमा
ला न गई िनजको मृ यु भएको देिखन आउँछ । साथै
ितवादी छागरु पासी हितयार साथमा िलइ मतृ कको
यान मानको लािग घटना थलमा मौजदु रहेको भ ने
त य िमिसल संल न आधार माणह बाट थािपत
हन आएको देिख छ । ितवादी छागरु पासीले आ नो
साथमा हितयार िलइ घटना वारदात थलमा उपि थत
रही मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(१) नं.
बमोिजमको कसरु गरेको देिखएकाले सोही १७(१) नं.
बमोिजम कै द वष १०(दश) सजाय गरेको किपलव तु

िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरी भएको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०७१।१०।१८
को फै सला अ यथा नभई मनािसब देिखने ।
अतः मतृ क .ज. निवन गु ङको छातीमा एक
मा गोली लागेको देिखएको र उ गोली विकल िमयाँ
मस
ु लमानले हानेको भ ने िमिसल संल न माणबाट
देिखइ रहेको प र े यमा ितवादी छागरु पासी हितयार
िलइ वारदात थलमा उपि थत रहेको तर िनजले हार
गरेको गोलीबाट .ज.निवन गु ङको मृ यु भएको
नदेिखएको अव थामा िनजले वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग मागदाबीबमोिजम यानस ब धीको १३(१)
नं. बमोिजमको कसरु गरेको नदेिखइ सोही महलको
१७(१) नं. बमोिजमको कसरु गरेको देिखएबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धीको १३(१)
नं. बमोिजम नै पूरा सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणह बाट
ितवादी छागरु पासीलाई १०(दश) वष कै द सजाय
हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७१।१०।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०५५८, लगत क ा
िनणय बदर, ल बोदर मुनकम िव. गुठी सं थान
के ीय कायालय, िड लीबजार
संवत् १९९५ सालमा त कालीन ी ५
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को सरकारतफ गठु ी लगत जाँच अड् डाबाट खडा
भएको भ परु वाठ डौ मठ गठु ीको लगत उतारमा
ख रपाटीको २ नाले २ तले ४ कवलको पौवा
फुलबारीसमेतको १, ऐ. उ रप चौधरातफ िझंगटी
छाना भएको स ल १, ी नारायण कायम भएको १
तले ३ कवलको पाटी १, भ ने उ लेख भई सोको
मिु नप २००२।८।२२।६ मा ी ५ को सरकार
गठु ी ब दोब त अड् डाबाट भ परु ख रपाटीको ी
कृ ण ल मी नारायणलाई फूल चढाई िदं िदं पूजा गरी
खाने फूलबारीको पाखाको दोयम रोपनी १। को मकै
।२।१।१ (दईु पाथी एक माना एक मरु ी) सािबक ितरो
के ही नलागेकोमा ितरो लागेबाट बढ हन आएकोले
सोहीबमोिजम जिनन आएको भ ने बेहोरा उ लेख
भएको देिख छ । कुत बाली बझ
ु ेको रिसद गरी िदने
भ परु काठमाड मठ गठु ीका मह त िड लीनाथ परु ीले
ततु ज गा सािबकमा ितरो नलागेको र पिछ २००२
सालको लगतमा जिनएबमोिजम कुत बझ
ु ेको हँ, गठु ीको
लगतमा जिनएबमोिजम कायम भएको िक.नं. २१० मा
ी को मि दर िवराजमान छ, िक.नं. २११ मा गठु ीको
स ल पाटी कायम भएको सोमा ियनै पनु रावेदकको
प रवारले बसोबास गरी आएका र यसैको ाङ् गणमा
रहेको िक.नं २१२ को ज गा फुलबारी बगै ँचा हो, यसमा
मोही कायम गन िम दैन, यो ज गा गठु ी तैनाथी कृ ितको
हो भनी िमित २०५८।३।२९ र िमित २०५३।१०।२३
मा कागज गरी िदएको देिख छ । गठु ी सं थान शाखा
कायालय, भ परु का मख
ु समेतले थलगत िनरी ण
गदा, िक.नं. २१० मा मि दर, िक.नं. २११ मा पाटी
स ल र िक.नं. २१२ मा फूलबारी बगै ँचा देिखएको
भ ने बेहोरा उ लेख गरेको देिखएबाट उ ज गाको
लगत गठु ीको नै रहेको भ ने कुरा थप समथन हन
गएको देिखने ।
ज गाको पृ भूिम र कानूनी यव थासमेतको
आधारमा िक.नं. २१२ को ज गा गठु ीको र सो ज गासँग
स बि धत िक.नं.२१० को ी कृ ण ल मीनारायण

मि दर र िक.नं. २११ को पाटी स लसँग जोिडएको
ज गा भई सोमा मि दरको फूलबारी र बगै ँचासमेत रहेको
हँदा, य तो ज गामा मोहीले जोताहा लेखाउँदैमा ऐनको
दफा २६(१) र ऐ. ऐनको दफा २७(ख) ले मोिहयानी
हक कायम हनस ने देिखएन । यस ि थितमा िववािदत
िक.नं. २१२ को ज गामा िनवेिदकाको पितले ऐनको
दफा २७(ख) बमोिजम मोिहयानी हक पाउने नभई
उ ज गाउपर गठु ी सं थानको नै हक र वािम व
कायम रिहरहने भनी यथ सं थानबाट िनणय
भएको देिखने ।
िनवेदकको पितको नाममा मोही कायम
भएको नदेिखएको ि थितमा ततु मु ा दोहो याई हेन
अनमु ित िदँदाका बखत िलइएका आधार, कारणह सँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार कारणबाट
िक.नं. २१२ को े फल १-१२-० को ज गामा
पनु रावेदकका िपता शंकर मनु कम ले जोताहा महलमा
लेखाएको नाउँ क ा भई सािबकबमोिजम काठमाड
मठ गठु ीको फूलबारी बगै ँचा नै कायम हने ठह याई
सु गठु ी सं थानका शासकले िमित २०५९।८।६
मा गरेको िनणय सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६७।७।७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कमलका त जोशी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चैत ४ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-०६८३, ०७१CR-०६९८ र ०७१-CR-११५७, मानव बेचिबखन,
िम कुमारी शाह िव. नेपाल सरकार, काश पुन िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िम कुमारी
शाहसमेत
पनु रावेदक ितवादीह म ये िम शाह
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(हमाल) को स ब धमा िवचार गदा पीिडता पु पा
थापालाई िव णु नेपाली भ ने मिहलाले ललाईफकाई
साउदी अरबमा रोजगारी िदलाउँछु भनी नेपालबाट
ब बई लगेर िम शाह (हमाल) सँग प रचय गराई
िनजकै कोठामा बसाई यहाँबाट साउदी अरबतफ
पठाएको भनी ततु वारदातमा सहयोग गन िम
शाह (हमाल) को संल नता रहेको भ ने पीिडताको
िकटानी जाहेरी तथा अदालतबाट मािणत बयानबाट
देिखन आउँछ । पीिडता पु पा थापाले साउदी अरबमा
आ नो काम गन ठाउँमा पगु ेपिछ यहाँका मािलकले
.१,२०,०००।- (एक लाख बीस हजार) मा िकनेर
याएको भनी िनजलाई शारी रक तथा मानिसक शोषण
गन थालेपिछ िनजले घरमा खबर गरेको र त प चात्
पीिडताक आमाले छोरी िफता नगरे मु ा हा छु भनी
ध काएपिछ पीिडतालाई साउदी अरबबाट भारत
िझकाइएको भ ने पीिडताको बयानसमेतबाट देिखन
आउँछ । भारत िझकाई आएपिछ पीिडताको घाउचोट
िनको नह जेलस म िनजलाई १३ िदन ितवादी िम
शाह (हमाल) कै ब बईि थत कोठामा राखेको र सो
अविधमा ितवादीले पीिडतालाई नेपाल फकर मु ा
चलाएमा खानदान नै खतम ग रिद छु भनी डर ासमा
पारेको देिख छ । ितवादी िम शाह (हमाल) ले आफू
िनद ष रहेकाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ
भनी बयान गरे तापिन अका ितवादी काश पनु ले
समेत आ नो बयानमा पीिडतालाई नेपाल लिगिदनु
भनी िव णु नेपाली र ितवादी िम शाह (हमाल) ले
भनेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । साथै पीिडताले
गरेको बयानमा समेत काश पनु ले आफूलाई नेपाल
याउँदाका बखत िम शाह (हमाल) सँग फोन
स पकमा रिहरहेको भनी उ लेख गरेको पाइ छ ।
यसरी िमिसल संल न माणह बाट पीिडतालाई बे ने
कायमा ितवादी िम शाह (हमाल) को य पमा
सहयोग रहेको पिु भइरहेकोमा िनजको पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम सफाइ िदनु मनािसब नदेिखने ।

जाहेरवाली पु पा थापाले िदएको जाहेरी
दरखा त एवम् अदालतबाट मािणत बयानमा
समेत ततु मु ाको वारदातमा ितवादी काश
पनु को संल नता जाहेरवाली भारतबाट नेपाल
फकने बेलाबाट मा रहेको भनी उ लेख गरेको
देिख छ । ितवादी काश पनु ले अदालतसम गरेको
बयानमा िनज रोजगारीका लािग साउदी जानको लािग
भारतको ब बईमा गएकोमा साउदी अरब जान पैयाँ
नपगु ेकाले पैयाँ िलन घरमा आउन ला दा पु पा
थापाले आफू पिन साउदी गई द:ु ख पाई ब बई फक
आएकोले िनजलाई पिन घर पु याई िदन आ ह गरेकाले
अलप परेक मिहलालाई नेपालमा सँगै याइिदँदा
िनजको उ ार हने देखी ब बईबाट नेपालग जस म
याइिदएको हँ भनी उ लेख गरेको पाइयो । उ
बयानबाट िनज ितवादी वयम् वैदिे शक रोजगारीका
लािग साउदी अरब जाने ममा रहेको देिख छ ।
िनज ितवादीको पीिडतासँग कुनै परु ानो िचनजान
नरही नेपाल फकने ममा ब बईमा मा भेट भएको
देिख छ । यसभ दा अगािड जाहेरवालीलाई नेपालबाट
ब बई हँदै साउदी अरब पु याउँदास म यी ितवादी
काश पनु को संल नता रहेको भ ने िमिसल संल न
कुनै पिन माणबाट देिखन आउँदनै । यस अव थामा
िनज ितवादीले ब बईमा रहँदा ब दा जाहेरवालीलाई
मानवीय सहयोग गरी नेपाल फकनसमेत सहयोग
मा गरेका हन् भ ने देिख छ । अका ितवादी िम
शाह (हमाल) सँग सामा य िचनजान मा रहेको भनी
अदालतसम को बकप मा उ लेख भएकोमा िनजलाई
के बल अक ितवादी िम शाह (हमाल)सँग स पक
भएको भ ने आधारमा उजरु परी अिभयोग लगाइएको
देिख छ । अिभयोजन गरेर मा हँदैन यसलाई माणले
पिु पिन गनपन
ु ।
ितवादी काश पनु मािथ लगाएको
अिभयोगलाई पिु गन आव यक माणको अभाव
रहेको देिख छ । व तिु न माणको अभावमा के वल
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अनमु ान तथा अड् कलका भरमा अिभयोगलाई थािपत
गन खो नु फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत ह छ ।
िनज ितवादी काश पनु को अिभयोग दाबीबमोिजमको
अपराधमा संल नता रहेको भनी पिु गन पया
माणको अभावमा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय गनु यायोिचत नदेिखने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार कारणह को
आधारमा ितवादीह िम शाह (हमाल) र काश
पनु लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(क) बिखलापको कसरु
अपराधमा ऐ.ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय
हन र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम अिभयु ह बाट
पीिडता पु पा थापालाई मनािसब मािफकको
ितपिू तसमेत िदलाई भराइिदने अिभयोग दाबी
रहेको ततु मु ामा ितवादी िम शाहको हकमा
अिभयोग दाबीबमोिजम सु बाँके िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ठहछ । ितवादी काश पनु को हकमा मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ३ र ४(क) बिखलापको कसरु मा ऐ.ऐनको
दफा १५(१)(ज) बमोिजम १० वष कै द र .१
लाख ज रवाना हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको फै सला िनजको हकमा स म उ टी भई
िनजले ततु अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त: इशा सवु ेदी
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल साउन १७ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०५६७, उ ेषण,
अ णकुमार ठाकुर िव. िश क सेवा आयोग,
सानोिठमीसमेत
भरु े
पि डत कु हारको ज मिमित

२०३२।१।२३ रहेको भ ने िमिसल संल न िनजको
नाग रकता माणप बाट देिख छ । िनजले िश ा
सेवा आयोगको िव ापन नं. २०५१।०७१।०७२
र १०५२।०७१।०७२ मा िमित २०७२।०१।०८
मा आवेदन फाराम दता गराएको र सो आवेदन दता
गराउँदाको िदन िनज उमेर ३९ वष ११ मिहना
१५ िदन मा रहेको देिखयो । सो आधारमा िश ा
सेवा आयोगको उि लिखत िव ापनमा िसफा रस
भएका उ मेदवार भरु े पि डत कु हारले दरखा त
बझ
ु ाउँदाको िमित २०७२।०१।०८ मा िनधा रत उमेर
४० वष पूरा गरेको नदेिखँदा दाबीबमोिजमको आदेश
जारी गन िम ने नदेिखने ।
रट िनवेदकले सो िव ापन सूचनाको
िसफा रस कािशत भएपिछ िमित २०७२।०८।१३
मा मा िश क सेवा आयोगमा िनवेदन दता गरेको
देिख छ । उ िनवेदनमािथ कारबाही भई िनणयको
जानकारी िदँदा “...िनज भुरे पि डत कु हारको
दरखा त पेस गदा िनजको उमेर ३९ वष ११ मिहना
१५ िदन मा भएकोले िनजको िसफा रस ितकूल
नदेिखएको” भ ने बेहोरा उ लेख भएको िमिसल संल न
िश क सेवा आयोगको प बाट देिखने ।
उमेरको हदका कारण अयो य भएको भ ने
दाबी आवेदन फाराम दता गराउँदाकै अव था देखी
रहेको भए सोही अव थामा नै कानूनी उपचार खो नु
पन िथयो । सो अव थामा कानूनी उपचार नखोजी
िवप ी िश क सेवा आयोगबाट कािशत सूचनालाई
वीकार गरी िलिखत तथा मौिखक ितयोिगता मक
परी ामा सामेल भई आफू उ
ितयोिगतामा
असफल भएपिछ मा उपचारको लािग अदालत वेश
गरेको देिखने ।
रट िनवेदकले िश क सेवा आयोगको
िमित २०७२।६।१८ को िसफा रस तथा िनणय
मा उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउन माग
गरेको देिख छ । िनज भरु े पि डत कु हार िश क
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सेवा आयोगको िमित २०७२।०६।१८ को िनणयले
िसफा रस भई िमित २०७२।१०।१३ को िनणयले
िनजको िनयिु
ि या अगािड बढाउने िनणय
भएको रहेछ । सोप चात् िज ला िश ा कायालय,
रौतहटको िमित २०७२।१०।१८ को िनणयानस
ु ार
शारदा उ च मा यिमक िव ालय, िपप रयामा
मा यिमक तह, ततृ ीय ेणीमा सामािजक िवषयको
पदमा िनयिु तथा पद थापन भएको िमिसल संल न
प बाट देिखयो । उ िनणयह का स ब धमा
िवप ीले अ यथा िजिकर िलन सके को अव था
छै न । साथै, उ िश क सेवा आयोगको िमित
२०७२।१०।१३ को िनणय र िज ला िश ा
कायालय, रौतहटको िमित २०७२।१०।१८ को
िनणय बदर नभएस म िनजको िनयिु बदर हनस ने
देिखँदनै । सो आधारमा समेत रट िनवेदन
मागबमोिजमको आदेशह जारी हनपु न अव था
िव मान नदेिखने ।
अतः उपयु करणह मा िववेिचत आधार
र कारणह बाट ततु मु ासँग स बि धत िव ापन
सूचनामा प पमा कुन िमितमा िनधा रत उमेर
पगु ेको मा ने भ नेबारे प यव था नभएको हँदा
िसफा रस ग रएका भरु े पि डत कु हारले दरखा त
पेस गदा ४० वष नपगु ेको अव थामा सूचनाबमोिजम
यो यता नपगु ेको मा न िम ने अव था देिखएन । सो
अव थामा िश क सेवा आयोगले िनज भरु े पि डत
कु हारलाई िश ा सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को
िनयम १० िवपरीत िसफा रसको िनणय गरेको मा न
िमलेन । तसथ, रट िनवेदन मागबमोिजमका आदेश
जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी तेजबहादरु के .सी., ०७१-WO-०३१७,

उ ेषण, गीता कोइराला िव. िश क सेवा आयोग,
सानोिठमीसमेत
िनवेिदका सीता अिधकारीको िनवेदनउपरको
कारबाही हँदा िलिखत परी ा र अ तवातास ब धी
स पूण गो य साम ीह भएको िसलब दी लाहाछाप
ग रएको याके ट खोली नितजा काशनस ब धी
स पूण साम ीह को अ ययन र छानिबन गन भनी
िवप ी िश क सेवा आयोगले िमित २०७१।२।११ मा
िनणय गरेको देिख छ । आयोगको उ िनणयबमोिजम
छानिबन हँदा “िलिखत परी ाको नितजाबाट खल
ु ार
मिहलातफबाट अ तवाताका लािग छनौट भएक िनज
सीता अिधकारीको िलिखत परी ा, अ तवाता र शैि क
यो यतासमेतको अङ् क जोड् दा अ य उ मेदवारभ दा
ा ाङ् क कम भई खल
ु ातफ िसफा रस हन नसके को
पाइएको तर िनजको नाम ािविधक िु टका कारणले
मिहलातफ छुट्न गई नितजा काशन हन गएको”
भनी समावेशी समूहअ तगत मिहलातफ िवप ी
आयोगले पनु ः (संशोिधत) परी ाफल कािशत गरेको
देिखयो । जसअनस
ु ार िवप ी सीता अिधकारीको नाम
र पदमा िसफा रस भई गु जाकुमारी गु ा अनु ीण
र रट िनवेिदका वैकि पक नं. १ मा यथावत् रहेको
देिख छ । नितजा संशोिधत भएबमोिजम िनज िवप ी
सीता अिधकारी र पदमा िसफा रस भएको कुरा
रट िनवेिदकाले आ नो िनवेदनमा उ लेख गरेको
देिखँदनै । यसरी रट िनवेिदकाले वा तिवक त यलाई
नदेखाई भएको त यलाई गमु पारी अदालत वेश
गरेको देिखने ।
िश क आयोगबाट िनयिु को लािग
िसफा रस भएको कुनै उ मेदवारले िनयिु िलन
नपाउँदै िबचैमा िनयु नगनपन
ामािणक कारण
ु
आयोगले ा गरेमा य तो उ मेदवारको िनयिु बदर
गन स ने अिधकार िनजमा रहेको नै देिख छ । ततु
िनवेदनका स दभमा मिहलातफ िसफा रस भएक मूल
उ मेदवार गु जाकुमारी गु ा िनयिु का लािग िसफा रस
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भएको देिखए तापिन िनजले आ नो िनयिु नबझ
ु ेको
अव थामा नै िवप ी सीता अिधकारीको तफबाट
परेको िनवेदनउपर आयोगले छानिबन गरी िनज सीता
अिधकारीको िलिखत परी ा, अ तवाता र शैि क
यो यतासमेतको अङ् क जोड् दा अ य उ मेदवारभ दा
ा ाङ् क कम भई खल
ु ातफ िसफा रस हन नसके को
पाइएको तर िनजको नाम ािविधक िु टका कारणले
मिहलातफ छुट्न गई नितजा काशन हन गएको
भ दै उ ािविधक िु ट स चाइएको सूचना िवप ी
आयोगले िमित २०७१।५।३१ मा आ नो वेबसाइटमा
राखेको देिखने ।
िनवेदनमा एकाितर िवप ी सीता
अिधकारीले आफूसँग स बि धत िवषयको बारेमा
िच नबझ
ु े कानूनबमोिजम उजरु , िनवेदन गन पाउने
नै देिखएको, िनजको उ काय कानूनिवपरीतको
नदेिखएको र अकाितर िवप ी िश क सेवा आयोगले
कानूनिवपरीतको काय गरी अ तवाताको प रणाम
फे रबदल गरेको भ ने ि थित नदेिखएकोले िवप ी
आयोगले आ नो ािविधक िु ट स याई िनज िवप ी
सीता अिधकारीलाई उ पदमा िसफा रस गन गरेको
काय अ यथा भ न मा न िम ने देिखएन । यस ि थितमा
मूल उ मेदवारले िनयिु निलएकोले वैकि पक
उ मेदवारका पमा रहेक रट िनवेिदकालाई उ
पदमा िसफा रस गनपनमा
अनु ीण उ मेदवार िवप ी
ु
सीता अिधकारीलाई िसफा रस गन िवप ी आयोगको
काय कानूनिवरीतको हँदा बदर ग रपाउँ भ ने बेहोराको
िनवेदन िजिकर र सोही बेहोराको िनजका तफबाट
रहनभु एका िव ान् कानून यवसायीको बहससँग समेत
सहमत हन नसिकने ।
यसथ उि लिखत िववेिचत आधार,
कारणबाट िवप ी सीता अिधकारीको तफबाट परेको
िनवेदनउपर िवप ी आयोगले गरेको छानिबनबाट
नितजा संशोधन हन गई िनज िवप ी सीता अिधकारी
मूल उ मेदवारका पमा िसफा रस भएको देिखएको

अव था, िवप ी आयोगको काय िश क सेवा आयोग
िनयमावली, २०५७ को िनयम २६(२) अ तगतको
देिखएको एवम् िवप ीह को काम कारबाही कानूनको
अि तयारीभ दा बािहरको नदेिखएको ि थितमा
िवप ीह को काम कारबाहीबाट रट िनवेदकको
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको भ ने
अव थाको िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को नाममा
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चैत १७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७२-WO-००४५, उ ेषण,
सानुमाया महजन िव. राजु मुिनकारसमेत
िज ला अदालतमा चलेको दताफारी मु ाको
ितवादी आशाभाइ मिु नकारको मृ यु भएपिछ िनजको
छोरा राजु मिु नकारले िपताको मृ यु दता माणप को
ितिलिप साथै राखी अ.बं.६२(३) नं. बमोिजम मु ा
सकार गराइ पाउँ भनी िनवेदन िदएपिछ सो िनवेदनसाथ
पेस भएको मृ यु दताको माणको आधारमा मु ा
सकार गराइिदने अिधकार े तेदारको अनपु ि थितमा
शाखा अिधकृतलाइ ह छ । य तो आदेशउपर
उजरु ी िनवेदन परेमा सो आदेश िमले निमलेको जाँच
गरी आदेश िदने अिधकार िज ला यायाधीशलाइ
ह छ । सो आदेशउपर िनवेदन परेमा िज ला
अदालतबाट भएको आदेश रीतपूवक भए नभएको
परी ण गन स ने अिधकार पनु रावेदन अदालतलाइ
ह छ । दताफारी मु ामा भएको आदेश बेरीतपूवकको
हो होइन ? भ ने िवषय स बि धत मु ाबाट हे रसके को
अव थामा रट िनवेदनबाट िनणय गदा मातहत
अदालतमा चलेको मु ासमेतमा असर पन स ने
ह छ । यसकारण मातहत अदालतमा साधारण
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े ािधकारअ तगत चलेको दताफारी मु ामा भएको
आदेशको िन पण रट े ािधकारबाट गनु उिचत
नहने ।
तसथ साधारण उपचारको बाटो अवल बन
गरी मु ाको ि यामा काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।१२।२ मा मु ा सकार गराइिदने गरी
भएको आदेश र सो आदेशलाइ कायम गरी िमित
२०७१।१२।२० मा भएको आदेशलाइ सदर गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।३।३१
मा भएको आदेशले यी रट िनवेदकको कुन कुन
संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार उपभोग गन
के कसरी आघात पगु ेको हो । सो कुरा रट िनवेदनमा
प ट खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । कानूनबमोिजम
भएको आदेशको िवषयले िनवेदकको संवैधािनक
हक एवम् कानूनी हक अिधकार हनन् हने अव था
आउँदैन । िस ा तत: मौिलक हक एवम् कानूनी हक
चलन गराउन रट जारी ग र छ । कानूनबमोिजम
भएको कायले िनवेदकको हक अिधकार हनन् नभएको
अव थामा य तो कायउपर रट िनवेदन जारी गन
िम ने देिखँदैन । अत: ततु रट िनवेदनमा काठमाड
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत पाटनसमेतले
कानूनबमोिजम गरेको आदेशबाट यी रट िनवेदकको
मौिलक हक एवम् कानूनी हकअिधकार हनन् भएको
अव था िमिसल संल न माणबाट नदेिखँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
अव था
ु
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: रामच खड् का
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७५-RC-००८३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. प फा मगर
१० वष पिहले प रवार िनयोजन गरेको
ीमान्बाट गभ रहेकोले लोकलाजले पेटमा पानी

जमेको भ दै आएक िथएँ । ब चा ज मेपिछ ला ीले
हानेको र रोइकराई नगरे पिन चलेको ज तो लागेको
िथयो । ने कराउने च ने छटपटाउने नगरेकोले
आ नै सु वालले छोपी फोहोर फा ने ठाउँमा लगी
फािलिदएक हँ भनी ितवादीले बयान गरेको देिख छ ।
यसरी ितवादीले नै ब चाले ला ीले हानेको र चलेको
ज तो लागेको िथयो भनी बयान गरेबाट मतृ क ब चा
िजउँदो ज मेको त यमा िववाद नरहने ।
मतृ क ब चा रहेको जङ् गलमा डढेलो लागी
झारपातसमेत जलेको, सो थानमा साल नालसिहतको
मृत अव थाको िशशु रहेको भ ने घटना थल मचु ु का
भएको र ितवेदक भरतबहादरु दरु ाको बकप बाट पिन
डढेलोले आधा शरीर जलेको भ ने देिखन आएको छ ।
लास कृ ितबाट पिन जलेको अव था देिखन आएको
छ । यसका अित र Autopsy report मा
respiratory activity took place after the baby
was born, ante mortem burn भ ने उ लेख
भएको देिख छ । आगो लागी जली मरेको देिखए
पिन ितवादीले िजउँदो ज मेको ब चालाई आगो
लगाई मारेको भ ने पिु हने च मिदद गवाहसमेतका
व तिु न माण नरहेको र सो त यलाई ितवादीले
अ वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । ितवादीले
मृतक ब चालाई कत य गरी मारेकोमा अ वीकार
गरेको भए पिन मतृ क ब चा िजउँदो ज मेको भ ने
त यमािथ दफा २१ बाट समेत थािपत भएको छ ।
यसरी िजउँदो ज मेको ब चालाई ितवादीले याहार
स भार नगरी लापरवाही गरी राखेको कारण ब चाको
मृ यु भएको र मृ यु भइसके पिछ फोहर फा ने थानमा
लगी फालेको र जङ् गलमा डढेलो लागेको कारणबाट
ब चा आगोले जलेको भ ने देिखने ।
नवजात िशशक
ु ो मृ यु आगोका कारणबाट
भएको भ ने Autopsy Report समेतबाट देिखएकोमा
उ आगो लगाउने काय यी ितवादीबाट भएको
भ ने थािपत हने माण नरहे पिन ज मेको िजउँदो
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बालक फािलएकोमा जेसक
ु ै कारणबाट मरे पिन फा ने
यि उपर कसरु कायम हने यानस ब धीको १८
नं. को म सद देिखन आएको र नवजात िशशल
ु ाई
यी ितवादीले नफाली िदएको भए उ नवजात
िशशक
ु ो मृ यु हने िथयो भनी अनमु ान गन िम ने
अव थासमेत रहेन । सो हँदा िनज ितवादी प फा
मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु
धािदङ िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
कायम हने ठह याई उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७४।२।३० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
सबै ब याकरण सफल नहन पिन स छन्
भ ने कुराको ान ितवादीलाई नभएका कारण
साधारण समझक यी ितवादीले लोक लाजबाट ब न
सिक छ भ नेस मको अिभ ायले ब चालाई याहार
स भार नगरी फाली िदएको देिख छ । अिनि छत
गभ रहेको ि थितमा गभपतन गराउन स ने कानूनी
यव थासमेत रहेकोमा सोबमोिजमको होिसयारीसमेत
अपनाउन स म नभएक र मान नै िनयतले िनजले
फाली िदएको भ ने कुराको प माण सङ् कलन हन
नसके कोले ितवादीले ब चा फािलिदएको थानमा
नै डढेलो ला न गएबाट बािलकाको मृ यु भएको भ ने
देिखन खु न आएबाट िनज ितवादीलाई सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने देिखई िनज
हालस म थुनामा रहेको अविध २ वष ९ मिहना ६ िदन
कै द गदा नै सजाय पया त हने र ऐनको म सदसमेत
पूरा हने देिखँदा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम सोही सजाय
हने ।
इजलास अिधकृत: िच तामिण शमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७३-WO-०८६९, उ ेषण

/ परमादेश, इ बहादुर ख ी िव. सावजिनक ख रद
पुनरावलोकन सिमित, ताहाचलसमेत
बोलप दाताह बाट पेस भएका नमनु ा
चामल िजरा मिसनो चामलसँग मेल खा छ
खाँदैन ? भनी िज ला कृ िष िवकास कायालय, सख
ु तमा
नमनु ासिहत सोधी पठाएकोमा िनमल स लायसले
पेस गरेको चामलको नमनु ा िजरा मिसनो चामलको
नमूनासँग मेल खाएको र यू भेरी कणाली स लायसले
पेस गरेको चामलको नमनु ा मेल नखाएको भनी उ
कायालयबाट म यपि म पतृ ना हेड वाटरलाई जवाफ
पठाएको देिखन आएबाट िनवेदकबाट पेस भएको
बोलप मा माग ग रएबमोिजमको चामलमा गणु तर
भएको देिखन आएन । सावजिनक ख रद ऐन, २०६३
को दफा २६ मा पेस भएको बोलप सारभूत पमा
भाव ाही नभएमा बोलप अ वीकृत हने भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । िवप ी िनमल स लायसको
भ दा िनवेदकको बोलप कम दररेटको भए पिन
चामलको गणु तर भाव ाही भएको नपाइएकाले
िनवेदकको बोलप यूनतम मापद ड नै पूरा गरेको
देिखएन । कम दर रेटको बोलप भएकै आधारमा
मा अ य गणु तरसमेतका िवषय हेनु पदन सोही नै
बोलप वीकृत गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था छै न ।
गणु तरमा स झौता हन नस ने ।
बोलप दाताह म ये यी िनवेदक इ बहादरु
ख ीले अजनु जनरल टोस ए ड अडस स लायसका
तफबाट बोलप पेस गरेका र ियनै िनवेदकले यू भेरी
कणाली स लायसको तफबाट अिधकार ा गरी
सावजिनक ख रद पनु रावलोकन सिमितमा िनवेदन
िदएकोले ततु िवषयमा िनज िनवेदकको वाथ
बािझएको देिखँदा सावजिनक ख रद ऐन, २०६३
को दफा १३ (२)(त) बमोिजम िनजले पेस गरेको
बोलप उपर कारबाही हनस ने अव था नदेिखने ।
िनमल स लायसले देिवदल गण स ले
कुमलाई िमित २०७३ साल माघ १ देिख २०७४
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -१
साल पौष मसा तस म १ वषका लािग रासन उपल ध
गराउने गरी ठे का स झौता भएकोमा सो अविध
यितत भइसके को देिखँदा िनवेदकको िनवेदनको
औिच य समा भएको देिखने ।
यसरी िववािदत िवषयमा यस अदालतबाट
िमित २०६९।५।१८ मु ा नं.०६८-WO-०५०३,
उ ेषण परमादेशको रटमा िनदशना मक आदेश जारी
भएको देिखँदा सो अनशु रण गनु गराउनु भनी ततु
िनवेदनको स दभमा पिन िनदशना मक आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृ त: इशा सवु ेदी
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-०२६१, कत य
यान, ख र िव.क. िव. नेपाल सरकार
घटना लग ै .िन. जीवलाल चंदु ालीले
िदएको ितवेदन, मतृ कले चलाएको मोटरसाइकलको
पछािड ब ने घटनाका य दश के शव रोकाको
अनस
ु धान अिधकारीसम को कागज तथा िनजले
अदालतमा गरेको बकप र ितवादी सिु जत िव.क.लाई
के शव रोकाले सनाखत गरेको कागज, िकटानी जाहेरी
एवम् बकप , मौकै मा अनस
ु धान गन िनकायसम
कागज गरी अदालतमा समेत उपि थत भई बकप
गन पु षो म िघिमरे, राजु गु ङ, के शरबहादरु
िदसवु ा, तेजे के .सी. िव णबु हादरु ब नेत, समु राना,
होमराज ब याल, िकशोर ढकालसमेतका यि ह को
भनाइसमेतबाट च ड थैवलाई ितवादी सिु जत
िव.क. ले नै गोली हानी ह या गरेको भनी लेखाइिदएको
र घटनाका य दश को भनाइलाई माणमा िलने

स ब धमा माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) मा
“सो काम गन वा काम, घटना वा अव था य पमा
दे ने वा थाहा पाउने यि ले” मौकामा वा यसको
त कालअिघ वा पिछ य गरेको कुरा माणमा
िलन ह छ भ ने कानूनी यव था रहेकोमा घटनाका
य दश के शव रोकाले अदालतमा गरेको बकप लाई
माणमा िलन िम ने नै देिखयो । यी ितवादीले
अिधकार ा अिधकारीसम आफूले नै ह या गरेको
भनी वीकार गरेको त य उि लिखत बिु झएका
माणह बाट समिथत भइरहेकोमा अदालतमा भएको
इ कारी बयानको आधारमा मा िनज िनद ष भएको
भ न िम ने ि थित ततु मु ामा देिखन नआउने ।
ितवादी सिु जत िव.क. भ ने ख र िव.क.
ले वारदातको िदन आफू बटु वलमा नभई बाबक
ु ो
उपचाराथ काठमाड मा रहेको भनी Alibi िजिकर
िलए तापिन उ िदन काठमाड मा िथएँ भ ने कुरामा
कुनै ठोस माण पेस गन सके को देिखँदैन । घटनाको
य दश के शव रोका तथा पु षो म िघिमरे र
िकशोर ढकालले यी ितवादी सिु जत िव.क. लाई िमित
२०६५।१२।१३ गते बटु वलमै देखेको भनी गरेको
बकप बाट यी ितवादी सिु जत िव.क. सो वारदात
भएको िदन बटु वलमा नै रहेको देिखन आउने ।
च ड थैवलाई गोली हािनएको
घटना थलबाट 9mm 2z kf 02 लेिखएको गोलीको
खोका बरामद भएको, ३ वटा छु ाछु ै गोली
लागेका घाउ चोट देिखएको भ ने शव परी ण गन
िचिक सकको बकप , मतृ कले वारदातको समयमा
चढेको ल.ु ४ प २८९८ नं. को मोटरसाइकलको
मचु ु कासमेतबाट देिखएको अव थामा मृतक च ड
थैवको ह या पे तोल फायर गरी भएको कुरामा िववाद
देिखँदनै । यी ितवादी सिु जत िव.क.ले अका ितवादी
उदय भ ने मानबहादरु पनु बाट ह यामा योग गरेको
पे तोल िलएको हो भनी अिधकार ा अिधकारीसम
सािबत रहेको र ितवादी उदय भ ने मानबहादरु पनु ले
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हातहितयार खरखजाना मु ामा ितवादी सिु जत
िव.क. लाई पे तोल िदएको र पिछ िफता िलएको कुरा
अिधकार ा अिधकारीसम आफू सािबत भई बयान
गरेको देिखने ।
एक अकालाई पोलापोल गरेबाट च ड
थैवको ह या गन कुरामा ितवादी सिु जत िव.क.ले
पूवयोजना र मनसाय राखी च ड थैवलाई गोली हानी
ह या गरेको स ब धमा ितवादीह म ये ह रनारायण
प थले बाइक चलाएको र सोही बाइकको पछािड
बसेका ितवादी सिु जत िव.क. भ ने ख र िव.क.
ले च ड थैवलाई गोली हानेको देखेको र िनजलाई
िचनेको हँ भ ने घटनाको य दश के शव रोकाको
बकप , जाहेरवाला अि बका साद थैवको बकप ,
ितवादी सिु जत िव.क. भ ने ख र िव.क. ले च ड
थैवलाई गोली हानेका ह रनारायण प थले मोटरबाइक
चलाई सहयोग गरेका उदय पनु भ ने मानबहादरु
पनु ले पे तोल िदई सहयोग गरेको भ ने व तिु थित
मचु ु काका मािनसह को भनाइ ितवादीह सबैको
िमलेमतो र सहयोगमा ितवादी सिु जत िव.क. भ ने
ख र िव.क. ले च ड थैवलाई गोली हानी मारेका
हन् भ ने हरीमा कागज गन राजु गु ङ, घटना िववरण
कागज गन खेम लइु टँ ेलसमेत र व तिु थित मचु ु काका
बाबरु ाम प थीसमेतको बकप बाट ितवादी सिु जत
िव.क. भ ने ख र िव.क.ले कत य गरी मतृ क च ड
थैवलाई गोली हानी ह या गरेको िमिसल संल न माण
कागजातह बाट पिु हन आएको देिखँदा िबनाआधार
र कारण कसरु दार ठहर गरी यानस ब धी महलको
१३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने गरी
सु प देही िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
भएको फै सला िु टपूण भएकोले बदर गरी आरोिपत
कसरु तथा सजायबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन तथा िव ान् व र अिधव ा
तथा अिधव ाह को वहस िजिकरसँग सहमत हन

नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी सिु जत िव.क. भ ने ख र िव.क. लाई सु
प देही िज ला अदालतले यानस ब धी महलको
१३(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरेको
फै सलालाई सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७०।११।२५ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सव वसिहत ज मकै द गन सजायका
स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. मा उ लेख भएअनस
ु ार
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर भए तापिन मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा
“कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको सजाय हने
रहेछ भने यो संिहता ार भ भएपिछ य तो कसरु मा
सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न ।” भ ने
यव था भएको देिखँदा िनजलाई सव व ग ररहन
परेन । ज मकै द मा हने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल साउन २३ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसमा लगाउको ०७५-CR-१०५८,
हातहितयार खरखजाना, ख र िव.क.
िव. नेपाल सरकार मु ा सदर हने ठहर भई
फै सला भएको देिख छ ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-१०८२, कत य
यान, लो चन तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार
िववाह भोजमा जाँड र सी खाई िववाद
िसजना भएकोमा िसं लो चन तामाङले गाउँमा ब ने
मा छे िमलेर ब नु पछ भ दा तँ को होस् भनी उ टै
आइतेले िनहँ खोजेको अव थामा यी ितवादीह ले
िनजलाई ढुङ्गा र लाठीले िहकाएपिछ मतृ क यानडाँडा
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िभरतफ गएको, पनु ः ढुङ्गाले हानेपिछ मतृ क ढलेको
ठाउँमा नै मृ यु भएको र िभरबाट खसाली िदएको भ ने
यी पनु रावेदकह ले अनस
ु धानको ममा उ लेख
गरेको देिखएको छ । मतृ कसँग यानै िलनपु नस मको
पूव रसइवी रहेको त य िमिसलबाट थािपत भएको
देिखँदैन । ततु वारदातको िदन यी पनु रावेदकह
र मतृ कसमेत वैवािहक कायमा स रक भई िनजह
सबैले मादक पदाथ सेवन गरेको भ ने देिखन आएको
छ । मतृ कलाई पूव रसइवीकै कारण यी ितवादीह ले
कत य गरेको भ ने त य अदालतमा परी ण ग रएको
सा ीह को बकप समेतबाट पिु हन सके को
नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु कायम हनको लािग मृतकलाई
मान मनसायका साथै पूवतयारी गरी यान मान
काय भएको हनपु न ह छ । ततु मु ामा यसरी
मृतकलाई मान पूवतयारी गरी योजनाब
पमा
कत य गरी मारेको नभई िववाह भोजमा मादक पदाथ
सेवन गरेका यी ितवादीह र मतृ कका िबच बाटोमा
िववाद भई कुटिपटको कारणबाट मृतकको मृ यु
भएको भ ने देिखएकोले ततु वारदात उि लिखत
यानस ब धीको १३(३) अ तगत पन देिखन
नआउने ।
ततु वारदात पूविनयोिजत ह याको वारदात
नभई िववाहको भोजमा मतृ क र ितवादीह संल न भई
मादक पदाथ सेवन गरी त काल उ प न भएको आपसी
वादिववादको ज रयाबाट उसै मौकामा उठेको रसका
कारणले ितवादीह ले मतृ कलाई हार गरेको लाठा
ढुङ्गाको चोटबाट मृतकको मृ यु भएको र मृतकलाई
मानु पनस मको पूव रसइवी यी ितवादीह सँग रहेको
र मानलाई पूवतयारी गरी कुटिपट गरेको भ नेसमेत
िमिसल संल न माणबाट पिु भएको नदेिखएको
प र े यमा उि लिखत कानून र निजरसमेतको
आधारमा ततु वारदात यानस ब धी महलको

१४ नं. मा प रभािषत कसरु िभ पन देिखन आएकोले
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गन ठह याएको सु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेको नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।७।२५
को फै सला के ही उ टी भई ितवादीह िसंग
लो चन तामाङ र काइला भ ने िचनबहादरु लो चन
तामाङले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
नं. अ तगतको कसरु गरेको देिखन आएकोले यी
पनु रावदेक ितवादीह िसंग लो चन तामाङ र
काइला भ ने िचनबहादरु लो चन तामाङलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम जनही
१० वष कै द हने ।
इजलास अिधकृ त: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल साउन २३ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७१-CR-१५१७, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. कुवेश गु ङसमेत
ितवादी कुवेश गु ङ मटु ु को िबरामी भएको
भ ने िमिसल संल न कागजबाट देिखन आएको र
िनजको उ वारदातमा संल नता रहेको भ ने िमिसल
संल न उि लिखत पीिडतको बकप समेतबाट पिु
हन आएको देिखँदैन । यसैगरी ितवादीम येका
काश अयाल वारदात भएको भिनएको िदन र समयमा
आ नै तरकारी पसलमा बाबल
ु ाई सघाई तरकारी
िब गरी बसेको भ ने देिख छ । यी ितवादीह को
उ वारदातमा संल नता रहेको िथयो भ ने त यलाई
िन:स देह पमा पिु हने आधार िमिसल संल न
कागजबाट पिु हन सके को देिखन नआउने ।
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ितवादीह ले अदालतमा गरेको इ कारी
बयानलाई िनजह का सा ीको बकप , पीिडत र
ितवेदकसमेतले अदालतमा गरेको बकप समेतबाट
समथन भएको देिखएकोले यी ितवादीह को
इ कारी बयानलाई अ यथा भ न सिकने अव था
देिखन आउँदैन । ितवादीह को इ कारी बयानलाई
ख डन गन गरी वादी प बाट व तिु न माण पेस
गरी िनजह उपरको आरोिपत कसरु पिु गन सके को
देिखन नआएको अव थामा यी ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखएकोले वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथः
उि लिखत
आधार
कारणह समेतबाट ितवादीम येका कुवेश गु ङ
र काश अयाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पोखराको
िमित २०७१।९।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : नारद साद भ राई
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-०१२४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. अन तराय यादवसमेत
मतृ क खेसरी राउतको मृ यक
ु ो कारणमा
Gun shoot injury भ ने शव परी ण ितवेदनबाट
समेत देिखन आएको छ । मृतकको लासको छातीमा
र पेटमा गोली लागेको र घटना थल भएको झोरी राय
यादवको घरको छतमा गोलीका खोकाह फे ला परेको
भ ने घटना थल मचु ु काबाट देिखएकोले गोली हार
गरी मतृ कको मृ यु भएको देिख छ । उ वारदातमा
को कसको संल नता िथयो भ ने स दभमा िवचार

गदा ितवादी अनत भ ने अन तराय यादवले परु ानो
रसइवीको कारणले स लाहबमोिजम ितवादीह
बिल टर साद यादव, धमु न साद यादव, पु षो म
े , िकरानी भ ने ेम पासवान भ ने रामच र
पासवान र योितलाल साह कलवारले घरको घेरा
हाली ितवादी वीरदेव साद यादवले गोली हार गरी
मतृ क खेसरी राउतलाई मारेको भनी अिधकार ा
अिधकारीसम कसरु मा सािबत भई बयान गरेको
देिखने ।
िनजह ले अदालतमा बयान गदा कसरु मा
इ कार भई बयान गरेको देिख छ । जाहेरवाला पिु नत
राउत यादव, य दश तथा घटना िववरण कागज
गन वैजनाथ साद यादव र घटना िववरण कागज गन
मृतकको ीमती लिलतादेवी राउतलगायतका घटना
िववरणका मािनसह ले बकप गदा उ वारदातमा
ितवादीह को संल नता नरहेको र उ गोली हार
कसले गरेको हो थाहा भएन सो समयमा चनु ावी माहोल
भएकोले को कसले के कुन रसइवीले गोली हार गरे
थाहा भएन भ ने बेहोरा लेखाएको देिखने ।
माणको भार शङ् कारिहत तवरले पिु
गन भार वादी प मा रहने भएकोले यी ितवादीह
बिल टर साद यादव, धमु न साद यादव, पु षो म
े , िकरानी भ ने ेम पासवान भ ने रामच र
पासवान, योितलाल साह कलवार, वीरदेव साद
यादव र अनत साद यादव भ ने अन तराय यादवले
कसरु गरेको कुरा व तिु न पमा वादी प ले पिु
गन सके को देिखँदनै । ितवादीह उपर िकटानी
जाहेरी परे तापिन उ जाहेरी जाहेरवालाको
बकप बाट नै खि डत भइरहेको अव थामा जाहेरी
बेहोरा के वल आवेशमा आई शङ् काका भरमा मा
िदएको ट ह छ । यसमा पिन जाहेरी आफै ँमा
माण हन स दैन । यो घटना भएको, घटनाको
स भावना रहेको ज ता अव थामा ारि भक पमा
सूिचत गन मा िदइने हो जो स य नै ह छ भनी भ न
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सिकँ दैन । यी ितवादीह को संल नता रहेको भनी
िदएको जाहेरी अ य कुनै माणबाट पिु नभएको र
वयम् जाहेरवालाको बकप बाट समेत समिथत
नभएको अव थामा यसको ामािणक मू य रहेको
मा न निम ने ।
तसथ, सु बारा िज ला अदालतले िनज
ितवादीह वीरदेव राय यादव, अनत साद यादव
भ ने अन तराय यादव, धमु न साद यादव, पु षो म
े , िकरानी भ ने ेम पासवान भ ने रामच र
पासवान र योितलाल साह कलवारलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको सु बारा िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७१।१।१४ को फै सला
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-१२६२, उ ेषण
/ ितषेध, देवे साद वजु िव. आ त रक राज व
कायालय, बुटवलसमेत
िनवेदकबाट जालसाजी गरी आय िववरण
पेस गरेको वा कर िनधारण गरेको भए उ ऐनको दफा
१०१ को उपदफा (४) बमोिजम संशोिधत कर िनधारण
भएको िमित २०७१।८।५ बाट १ वषिभ अथात् िमित
२०७२।८।४ स म कर िनधारण संशोधन ग रस नपु न
बा या मक कानूनी यव थाको िवप ीह बाट पालना
भएको देिखँदैन । उ आय वषको कारोबार स ब धमा
संशोिधत कर िनधारण आय िववरण पेस गनपन
ु िमित
२०६९।६।३१ गते हने भएकोले सो िमितले ४ वष
िमित २०७२।६।३० पिछ संशोिधत कर िनधारण हने
अव था देिखँदैन । कानूनमा तोिकएको हद याद वा
यादको अथ उ अविध समा भएपिछ सो िवषय

उठान हन नस ने हो । यसको उ े य कानून ारा
िनधा रत समय यितत भएपिछ मु ा च न स दैन भनी
सिु नि चत गराउनु हो । िढलो दाबीलाई अ य गनु नै
यसको मु य उ े य रहने ह छ । िनधा रत हद यादिभ ै
कानूनी ि या पूरा गरी िनणय ग रस नपु न अिनवाय
सत हो । प को अनक
ु ू लता हेरी हद याद िव तार वा
संकुचन हन नस ने ।
ने.का.प. २०५६ अङ् क ४ िनणय नं. ६६९६
को िनवेदक ितवादी मैया शाह भ ने गणु रा यल मी
शाहसमेत िव िवप ी वादी उ म साद खरेल भएको
दािखल खारेज नामसारी मु ामा “कानूनबमोिजमको
हद यादिभ नािलस ग रनपु न ह छ । कानूनी याद छ
छै न सो स ब धमा वयम् प नै जाग क हनपु दछ,
अ यथा कानूनी हक गु न जाने ह छ । हद यादको न
भएकोले जनु सक
ु ै अड् डाले पिन मु ामा ठहर िनणय
गनपु ूव िफराद कानूनको यादिभ को छ, छै न भनी
अिनवाय पले हे रनपु न ह छ । हद याद नघाई परेको
िफरादमा त यिभ वेश गरी इ साफ गन निम ने
कुराको जानकारी प ले अिनवाय पले रा नपु छ”,
भनी िस ा त ितपादन भएको पाइने ।
संशोिधत कर िनधारण आदेशउपर आ त रक
राज व िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको
िनवेदन िदन सिकने र आ त रक राज व िवभागले
गरेको िनणयमा िच नबझ
ु ेमा राज व यायािधकरणमा
पनु रावेदन िदन सिकने चिलत कानूनमा वैकि पक
उपचारको बाटो भएको अव थामा िसधै रट िनवेदन
दायर गरेको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
आ त रक राज व िवभागको िलिखत जवाफ िजिकर
स ब धमा िवचार गदा चिलत कानूनमा वैकि पक
उपचारको बाटो भए पिन पया र भावकारी उपचारको
बाटो नभएको अव थामा र अिधकार े बािहर गई
िनणय गरेकोमा वा कानूनको य उ लङ् घन गरी
िनणय गरेको देिखन आएमा अ य वैकि पक उपचारको
बाटो भए पिन अविध नाघेपिछ संशोिधत कर िनधारण
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गन अिधकार नै नभएकोमा यसरी संशोिधत कर
िनधारण गरेको काय आफै ँ मा कानूनिवपरीत भएको
अव थामा पनु रावेदक य अिधकारको वैकि पक
उपचारको यव था रहेकोले रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफ िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ कर िनधारणको अविध समा
भइसके पिछ सपना अटोमोबाइ स ेडसले कर छली
गरेकोले कारबाही ग रपाउँ भनी उजरु ी परेकोले िमित
२०७३।०८।१३ को वीकृत अनस
ु धान ितवेदनका
आधारमा छानिबन गदा आ.व. २०६८।०६९ मा कर
छली भएको पाइएकोले िमित २०७४।२।४ मा संशोिधत
कर िनधारणको सूचना जारी ग रएको भनी कर
िनधारण गन जारी सूचनाबाट िनवेदकको मौिलक एवम्
कानूनी हकमा आघात पगु ेको हनाले यथ ह बाट
िमित २०७४।२।४ मा गोरखाप मा कािशत भएको
आय कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (६)
बमोिजमको सूचना उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
रट िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-१०२४, उ ेषण
/ परमादेश, उपे कुमार यादव िव. कर सङ् कलन
शाखा, आ त रक राज व कायालय, िसमरासमेत
कानूनको ि या पु याई िलिखत सूचना िनज
िनवेदकले देखाएको यावसाियक ठे गानामा हलाक
कायालयमाफत पठाएको कायलाई अ यथा भ नपु न
देिखएन । उि लिखत ि याबाट संशोिधत कर
िनधारण गनपु ूव िनवेदक यावसाियक ठेगानामा प
रिज ी गरी हलाकमाफत पठाएको र दैिनक पि कामा
सावजिनक सूचनासमेत कािशत गरेको देिखएकोले

जानकारी नै निदई संशोिधत कर िनधारण गरेको भ ने
िनवेदकको भनाइमा स यता रहेको नदेिखने ।
िमित २०६९।१२।८ मा िवप ी िनवेदक
क पनीको आ.व. २०६८/०६९ को आयिववरण
पेसतफको संशोिधत कर िनधारण आदेश तथा
अि तम कर िनधारण आदेश जारी गरी सोको सूचना
करदातालाई बझ
ु ाई सिकएको अव थामा उ
िनणय आदेशमा िच नबझ
ु ेमा सूचना ा त गरेको
िमितले ३० िदनिभ आ त रक राज िवभागसम
शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन िदन सिकनेमा
सो नगरी अविध यितत गरी लामो समयपिछ मा यस
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत रट
े बाट सो आदेशलाई चनु ौित िदई रट िनवेदकले
यस अदालतमा वेश गरेको अव था छ । कानूनले
नै शासक य पनु रावलोकन गन पाउने साधारण
अिधकार े को बाटो सरु ि त गरेको देिख छ ।
शासक य पनु रावलोकनको वैकि पक उपचार ा
हन नस ने त ययु आधार उ लेख गरी स बि धत
िवभागमा पनु रावलोकन गनको लािग िनवेदन िदन
नसके को भनी िनवेदकले सोको औिच य पिु गन
सके को नदेिखने ।
कर दािखला गरी कर चु ा माणप
ा ग रसके पिछ कर ब यौतातफ कारबाही गन
निम ने हो िक भ ने स ब धमा िनज िनवेदकलाई
आयकर िनयमावली, २०५९ को िनयम २६ को
उपिनयम २ बमोिजम कर चु ाको माणप िदइएको
देिख छ । कर चु ाको माणप कर रकम दािखला
भएको आधारमा जारी ह छ । य तो कर चु ा माणप
जारी भएकै कारणले संशोिधत कर िनधारण हन नस ने
होइन । कर चु ा माणप मा नै संशोिधत कर िनधारण
हनस ने बेहोरा करदातालाई जानकारी गराइएको
ह छ । करदाता छनौट भएको अव थामा कानूनबमोिजम
जनु सक
ु ै समयमा कर िनधारण हने र िनधा रत कर
रकम नबझ
ु ाएको अव थामा ब यौता रहने ह छ ।
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िवप ी िनवेदकको हकमा कर चु ाको माणप जारी
भए तापिन सोभ दा पछािड संशोिधत कर िनधारण
हनस ने कानूनी यव थाबमोिजम संशोिधत कर
िनधारण गरी ब यौता देिखएको कर असल
ु ी गन िवप ी
कायालयह बाट भएको प ाचारह मा कुनै कानूनी
िु ट रहे भएको देिखन नआउने ।
तसथ, िवप ी कायालयबाट आयकर
ब यौता रकम दािखला गन स ब धमा िनवेदकलाई
लेखेको प तथा सो स ब धमा भए गरेका िनणयसमेत
कानूनअनक
ु ू ल नै भए गरेको देिखएकोले िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव था नहँदा
ततु रट खारेज हने ठहछ । रट िनवेदन खारेज हने
ठहरेकाले िमित २०७५।०३।३२ मा यस अदालतको
एकल इजलासबाट जारी भएको अ त रम आदेशलाई
िनर तरता िदने गरी िमित २०७५।४।८ मा जारी भएको
अ त रम आदेश िनि य ग रिदएको छ ।
इजलास अिधकृ त: स रता रजाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १७ गते रोज ३ शभु म् ।

मािफकको मौका िदनपु न भ ने यव था रहेकोमा
िवप ी स चालक सिमितले यी पनु रावेदकलाई िमित
२०६९।३।१५ बाट ऐ.४।२० स म िनल बन गरी सोको
भोिलप टै अथात् ऐ. ४।२१ मा पदबाट बरखा त गरेको
कुरा िमिसल संल न प बाट देिख छ । िवप ी सं थाले
िनवेिदकालाई पदबाट बरखा त गदा सफाइको
मौका िदनपु नमा सोसमेत गरेको देिखन नआएबाट
उ िनणय कानूनस मत रहेको भ न िम ने देिखन
आएन । सोही कमचारी िनयमावली, २०६५ को
िनयम ६(३)(३) मा स चालक सिमितले गरेको िनणय
अि तम हनेछ भनी उ लेख भएको ऐ. िनयम ६(४)(१)
मा स चालक सिमितले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन
ला न स ने यव था प रहे भएको नपाइने ।
अतः यी िवप ीह ले यी पनु रावेिदकालाई
पदबाट बखा त गन अिधकार रहेको नदेिखएको
अव थामा आ नो अिधकार े भ दा बढी अिधकार
योग गरी बखा त गरेको र ाकृ ितक यायको
िस ा तको अित मणसमेत गरी िनणय गरेको कुरा
िमिसल संल न कागज माणबाट देिखरहेको र
यी पनु रावेिदकाको यि गत हकािधकारमा समेत
असर प ररहेको अव थामा कानून र माणको
मू याङ् कन एवम् िव लेषण नै नगरी िवप ीह ले
सफाइको मौकासमेत िदएको देिखँदा रट े को
बाटो योग गरेको आधारमा उ िवप ी सं थाको
िनणय िमलेकोले उ ेषणको आदेशले बदर ग ररहनु
परेन भनी पनु रावेदन अदालत महे नगरले गरेको
िमित २०६९।८।२७ को आदेश र िवप ीह का
तफबाट रहनभु एका िव ान् कानून यवसायीको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट
िवप ीह ले सं थाको कमचारीस ब धी िनयमावली,
२०६५ मा कमचारी हटाउने ावधान रहेको अव थामा
े ािधकारबािहर गई पनु रावेिदका उमा भषु ाललाई
पदबाट बरखा त गरेको अव थामा कानून एवम्

इजलास नं. ५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६९-CI-०९९५, उ ेषण / परमादेश,
उमा भुसाल िव. साना िकसान कृ िष सहकारी सं था
िलिमटेडसमेत
िवप ी सं थाको कमचारीस ब धी
िनयमावली, २०६५ को प र छे दको िनयम ६(३)
(२) मा सजाय िदने अिधकारीले कुनै कमचारीलाई
निसहतबाहेक अ य सजायको आदेश िदनअ
ु िघ
कारबाही र सजाय गन लागेको कारण र आरोप ट
पले उ लेख गरी सो कमचारीलाई सूचना िदई
िनजलाई िलिखत पमा सफाइ पेस गन मनािसब
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माणको मू याङ् कन र िव लेषण नै नगरी िनवेदन
खारेज गन गरेको िमित २०६९।८।२७ को पनु रावेदन
अदालत महे नगरको आदेश निमलेकोले उ टी भई
उ ेषणको आदेशले िवप ी साना िकसान र सहकारी
सं थाको स चालक सिमितले िमित २०६९।४।२१
को पदबाट बरखा त गरेको िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर हँदा सो िनणय बदर हने ठहरेकोले
िनज पनु रावेिदकालाई सािबक पदमा बहाली गनु भनी
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िड लीराम साई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल भदौ २४ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-१०९४ र ०७३CR-०१८२, कत य यान, चु हाई दास िव. नेपाल
सरकार र नेपाल सरकार िव. पलाल दाससमेत
ितवादी मोिहत दास र पलाल दासले
अदालतसम बयान गदा आफूह ले आरोिपत कसरु
नगरेको भनी इ कार बयान गरे तापिन िनज ितवादीह
त काल अनस
ु धानका बखत फरार रही पिछ प ाउ
परी अदालतमा उपि थत भई इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । िनज ितवादीह लाई ितवादीम येकै
चु हाई दासले समेत िकटान गरी आफूसमेतको
संल नता मतृ कह को िनज ितवादीह बाट कत य
गरेको भनी अनस
ु धानमा बयान बेहोरा उ लेख
गरेको देिख छ । िनज ितवादी चु हाई दासको बयान
बेहोरा र मतृ कह को मृ यक
ु ो कारण एवम् मृ यक
ु ो
तौर त रकासमेतको अव था समिथत रहेको र सो
अव थालाई . संिजला िसंहको बयानले समेत पिु
ग ररहेको देिख छ । िनजह उपरको अिभयोगलाई
जाहेरवाली रामकुमारी साफ , जोगे साफ समेतको
कागज बेहोराले थािपत गरेको देिख छ । मतृ क र जु
दासको आमा भल
ु ीदेवी दासको अनस
ु धानका बखत

ग रिदएको बेहोराबाट पिन सो त य अव था समिथत
रहेको देिख छ । तसथ उि लिखत सम माणको
आधार कारणबाट िनज मतृ कलाई िनज ितवादीह ले
मारेको अव था शङ् कारिहत तवरबाट थािपत
भएकाले िनजह को इ कारी बयानलाई माणमा िलन
निम ने ।
मतृ कह उचनीच जातको भई मतृ क
धमाकुमार साफ ले आ नी छोरी भगाई लगेको र
छुटाउँदा नछुटेको कारण सामािजक इ जतका कारणले
िनज मतृ कह दवु ै जनालाई मारी िदनमा िनजसमेत
सहमित सहयोग एवम् षड् य समेतको रहे भएको
अव था िनज वयम्को अनस
ु धान अिधकारीसम को
बयान, . संिजलादेवी िसंहको बयान, िनज ितवादीकै
प नी भल
ु ादेवी दासको कथनसमेतले थािपत गरेको
छ । साथै जाहेरवाली रामकुमारी साफ , जोगे
साफ समेतको अनस
ु धानका बखतको कागज एवम्
अदालतसमेतको बकप बाट सो त य थािपत हन
आउँछ । तसथ िनज ितवादीको मतृ कह लाई मानमा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १६ नं. ले यव था
गरेको भूिमकामा संल नता थािपत हन आएको
छ । िनज ितवादीको उमेर, िनज वयम्क छोरीको
कत यबाट ह या, ह याको कारणसमेतका प ह को
आधारमा िनज ितवादीलाई सो यानस ब धी
महलको १६ नं. बमोिजमको १० वष कै द सजाय गदा
यायको म सद पूरा हने भनी सु फै सला सो हदस म
उ टी गरी िनज ितवादीलाई १० वष कै द सजाय हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला
मनािसब देिखने ।
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीह म ये चु हाई दासलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(४) र ितवादीह मोिहत दास र पलाल दासलाई
ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गरेको सु
िसराहा िज ला अदालतबाट िमित २०७०।६।७।२ को
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फै सला ितवादी चु हाई दासको हकमा स म निमलेको
भनी सो फै सला के ही उ टी भई ितवादी चु हाई
दासलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १६
नं. को कसरु मा सोही नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द
सजाय हने र अ य ितवादीह को हकमा सु फै सला
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०७३।५।१५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-१५४०, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. रंिजत ठाकुरसमेत
ितवादीह को हारबाट पीिडत मोहन
चौधरी बेहोस भएप ात् ितवादीह आफै ँ
वारदात थलबाट भागी गएको भ ने देिखँदा
वारदात थलमा ते ो यि को उपि थितका कारणले
बाधा अवरोध भई ितवादीह को काय अगािड बढ् न
नसके को कारणले पीिडतको यान मन नपाएको भ ने
अव था पिन नदेिखने ।
यान मान उ ोग कसरु थािपत हन ते ो
प को ह त ेप (Third party intervention)
का कारण यान मन नपाएको भ ने कुरा वत
माणबाट पिु हनपु दछ । तर ततु मु ामा ते ो
प को उपि थितका कारण पीिडतको यान मन
नपाएको भ ने िमिसलबाट नदेिखएको अव थामा
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीलाई यानस ब धी
महलको १५ नं. को कसरु दार ठह याउनु पन भ ने
पनु रावेदन िजिकर यायोिचत नदेिखने ।
उपयु िववेिचत त यह का आधारमा
ततु वारदातमा यानस ब धीको १५ नं. मा
प रभािषत भएबमोिजमको पीिडतको यानै मान
पूवतयारी र उ े यका साथ ितवादीह घटना थलमा

उपि थत भएको भ ने देिखन नआएको, ितवादीह को
पीिडतलाई मानपनस
मको मनसाय वा इवीसमेत
ु
रहेको भ ने पिन नदेिखएको, घटनामा सामा य
काठको िचरपट योग भएको, ितवादीह ले घातक
वा धा रलो हितयार हार गरेको भ ने पिन नदेिखएको,
ते ो प को उपि थितका कारण पीिडतको यान
मन नपाएको भ नेसमेत नदेिखएकोसमेतका िमिसल
संल न कागज माणह बाट ततु वारदातमा यान
मान उ ोगको कसरु पिु हन नसके कोले ततु मु ा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ू ची १
िभ को नदेिखँदा सु नवलपरासी िज ला अदालतले
िमित २०७१।६।२६ मा गरेको फै सला उ टी भई
ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ । ततु मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प रणत ग रिदएको
छ । पीिडतले दिु नयाँवादी फौजदारी मु ामा सकार गन
आए सकार गराई कानूनबमोिजम कारबाही र िकनारा
ग रिदनु भनी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
िमित २०७२।६।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-१६५६, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. जलाती बोहरासमेत
मतृ क र ितवादीह को िबचमा यानै
मानपनस
मको इवीलाग रहेको िमिसल संल न
ु
माणबाट देिखँदनै । मतृ कलाई ितवादीह ले ढुङ्गा,
मढु ा तथा हातलातले हार गरी मारेको भनी जाहेरी
दरखा तमा उ लेख गरेकोतफ घटना थलबाट
ितवादीह ले मतृ कलाई मानको लािग योग ग रएको
भिनएको ढुङ्गा, मढु ाह बरामद भई दशी माणको
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पमा पेस हन सके को देिखँदैन । मतृ कलाई मानमा
ितवादीह म ये को-कसको के क तो भूिमका रहेको
िथयो सो पिु हन सके कोसमेत छै न । घटनाको च मिदद
गवाह कोही छै नन् । वादी प को सा ी गवाहको पमा
रहेका मौकाको कागज गन र घटना थल मचु ु काका
मािनसह समेतले
ितवादीह ले मतृ कलाई
मारेकोमा शङ् का ला छ, मारेको हनपु छ भ ने ज ता
शङ् का र अनमु ानस मका कुरा लेखाएको देिख छ ।
कसरु पिु हने गरी ितवादीह उपरको ठोस माण
नरहेको अव थामा के वल शङ् का र अनमु ानका
आधारमा ितवादीह लाई कसरु दार कायम गन
मनािसब हने देिखँदनै । िकनिक शङ् काको सिु वधा
सधै ँ अिभयु कै प मा रह छ । यसैले शङ् काकै
भरमा कसैलाई पिन कसरु दार ठह याउँदा यायोिचत
नहने ।
य
माणको अभाव रहेको य तो
अव थामा प रि थितज य माण(Circumstances
Evidence) को अव था के क तो रहेको छ भनी
यसतफ हेदा घटनामा यी ितवादीह को संल नता
रहेको भ ने कुरा एकपिछ अक मालाकार माणह ारा
पिु भएको देिखनु पदछ । वयम् जाहेरवालाको जाहेरी
दरखा त, अनस
ु धान अिधकारीसम िदएको िनवेदन
तथा अदालतसम गरेको िनजको बकप हेदासमेत
पर पर बािझएको देिख छ । घटना थलमै मौजदु रहेका
भिनएका पसल साह देवीच बोहराले गरेको कागज
र अदालतसम गरेको बकप को बेहोरा हेदा, र सी
सेवन गरेको अव थामा ितवादीह सँग मतृ कले झगडा
गन थालेपिछ आफूले मतृ कलाई आ नो पसलिभ
याएको र के ही समयपिछ घर जा छु भनी गएको हो,
को, कसले कसरी मारे मैले आ नो आँखाले देखेको
छै न भनी उ लेख गरेकोबाट माणको मालाकार प
यहाँ टुिटसके को भ ने देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको

१४ नं. बमोिजम जनही १० (दश) वष कै द हने
ठह याई सु बझाङ िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०७१।११।४।२ को फै सला उ टी भई पनु रावेदक
ितवादीह ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याई पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०७२।७।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: जगदीश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०६६२, जबरज ती
करणी, राधा साद े िव. नेपाल सरकार
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको भनी िकटानी जाहेरीको बेहोरालाई जाहेरवालीको
बकप तथा पीिडतको कागज, बकप ले पिु गरेको
तथा मेिडकल रपोटको ितवेदनमा पीिडतको ित ाको
िभ ी भागमा Abrasions अथात् खोि एको घाउह
पाइएको हँदा जाहेरी दरखा त अ य वत माणबाट
पिु नभएको तथा मेिडकल रपोटमा पीिडतको िजउमा
संघषको िच नदेिखएको भ ने पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको त य जाहेरी दरखा तको बेहोरा, जाहेरवालीले
अदालतमा गरेको बकप , मेिडकल रपोट र िनज
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
कागजसमेतले थािपत ग ररहेको अव थामा
पीिडतसमेतले सोही बेहोरालाई समथन गन गरी
वत पले बयान कागज गरेको हँदा साङ् के ितक
भाषा िवशेष को रोहबर मा ले िनज ितवादीले गरेको
कसरु थािपत वा िव थािपत गन कुनै साथक भूिमका
खे न स ने अव था नदेिखने ।
तसथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
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ितवादी राधा साद े ले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको पिु हन आएको देिखँदा िनज ितवादी
राधा साद े लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष कै द र ऐ. महलको
३(क) बमोिजम थप ५ वष कै द गरी ज मा कै द १०(दश)
वष र ऐ. ऐनको महलको १० नं. बमोिजम .२५,०००।(प चीस हजार) िनज ितवादी राधा साद े बाट
पीिडतलाई ितपूितसमेत भराइिदने ठहछ भनी सु
सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७२।१२।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभु म् ।

िनजले मलाई ला ाले हानेकाले त काल रस उठी
िनजको छातीमा बि सङले हानेको िथएँ । ीमतीको
मृ यु मेरै कारणबाट भएको हो अ कारणबाट होइन
मबाट ग ती भयो भनी आ नो कुटाईको कारणबाट
ीमतीको मृ यु भएको भनी आरोिपत कसरु मा सािबत
भई बयान गरेको पाइने ।
ततु मु ाको स दभमा उपयु कानूनी
यव थाह लाई समायोजन गरी हेदा ितवादीको
आ नो ीमती मतृ कसँग पूव रसइवी रहेको नदेिखए
तापिन ीमतीलाई करणी गन खो दा िनजले आफूलाई
ला ाले हानेकोले त काल रस उठी ीमतीसँग करणी
गन नपाएको झो ँकमा ४ मिहनाक सु के री ीमतीको
छातीज तो अित संवेदनशील अङ् गमा ला ाले
िहकाएको र त काल मृतकको मृ यु भएको भ ने कुरा
वीकार गरी अदालतसम बयान गरेको देिख छ ।
य तो घटनालाई के वल भिवत यबाट घटेको मा न
िम दैन । तसथ ततु वारदातलाई भिवत यतफ
प रवतन गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५
र ६ नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादीको
िव ान् अिधव ाको बहस तथा यस अदालतबाट
यथ िझकाउँदा भएको आदेश बेहोरासँग सहमत हन
नसिकने ।
उपयु उ लेख भएअनस
ु ार िमिसल संल न
स पूण त य एवम् यस अदालतबाट ितपािदत
िस ा तबाट ितवादीलाई आ नो ीमती (मतृ क)
ले करणी गन निदई ीमतीले ला ाले हानेको कारण
ितवादीलाई त काल रस उठी मु काले छातीमा
हार गदा सोही कारणले मृ यु भएको मािणत हन
आएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
बमोिजम ितवादीलाई सजाय गन गरेको पनु रावेदन
अदालत इलामको फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर तथा िनजतफका
कानून यवसायीको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
अत: ितवादी उमानाथ गहतराजलाई

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी िव भर साद
े , ०७३-CR-१२४२, कत य यान, उमानाथ
गहतराज िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारीसम
समेत ीमतीलाई त काल उठेको रसका कारण
छातीमा एक बि सङ िहकाएको कुरा वीकार गरी बयान
गरेको पाइयो । ितवादीले अदालतसम समेत िमित
२०७१।०३।२५ गते चार मिहनाको छोरी, ीमती र म
सँगै सु यौ ।ँ राित ीमतीसँग यौन स पक गन मन ला यो
र ीमतीको सु वाल खो न खो दा ला ाले हािनन् ।
त काल रस उठी छातीमा बि सङले एक पटक हानेको
िथए । के ही िछनपिछ िनजको मृ यु भएज तो ला यो भनी
कसरु मा सािबत भई बयान गरेको पाइयो । ितवादीले
अदालतसम पिन मौकाको बयानमा उ लेख
गरेअनस
ु ार नै राित ीमतीसँग यौन स पक गन खो दा
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -१
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. को
कसरु मा ऐ. को १४ नं. अनस
ु ार १०(दश) वष कै द
हने ठह याएको सु िज ला अदालतको फै सला
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित
२०७३।५।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: सदु ीपकुमार भ राई
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल असार १८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७१-CR-१५७७, लागु औषध (गाँजा),
नेपाल सरकार िव. श भुराम
ितवादी श भरु ामले अिधकार ा त
अिधकारी र अदालतमा बयान गदासमेत आफूले
अका ितवादी शनी पटेललाई निचनेको, िनजलाई
बरामदी गाँजा ओसारपसार गन सहयोगसमेत नगरेको
र आफू ससरु ाली जाँदा घटना थलमा हरी र अ य
मािनसह देखी बु न जाँदा हरीसँग वादिववाद
भएकोले हरीले आफूलाई प ाउ गरेको हो, मैले
अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु नगरेकोले सजाय
हनपु न होइन भनी कसरु मा पूण पले इ कार रही
बयान गरेको देिख छ भने अका ितवादी शनी
पटेलले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा बयान
गदासमेत ितवादी श भरु ामलाई िचि दन, ितवादी
श भरु ामबाट गाँजा बरामद भएको होइन । बरामदी
लागु औषध (गाँजा) ओसारपसार तथा बो ने कायमा
श भरु ाम संल न छै न भनी बयान गरेको देिखने ।
ततु मु ामा बरामदी मचु ु काको बेहोरा
िमिसल संल न अ य माणबाट यी ितवादी
श भरु ामलाई लगाइएको अिभयोग समथन भएको
देिखँदैन । बरामदी मचु ु कामा ितवादीह शनी
पटेल र श भरु ामबाट २० िकलो गाँजा बरामद भएको
उ लेख छ । फरक फरक पमा कोबाट कित बरामद

भएको भ ने खु दैन । दवु ैले एकसाथ बोक गाँजा ल दै
गदा प ाउ परेको हो भने दवु ैउपर मूल कारणीसरह
अिभयोग लगाउनपु नमा शनी पटेललाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ अनस
ु ार र
श भरु ामलाई दफा १७ बमोिजम सजायको मागदाबी
भएबाट वादी नेपाल सरकार आफै ँले पिन यी दवु ै
ितवादीह को हैिसयत र संल नता फरक रहेको
वीकार गरेको पाइने ।
ितवादी श भरु ामले उ बरामदी मचु ु कामा
सिहछाप गरे तापिन उ बरामदी मचु ु का झु ा
हो । आफू उ लागु औषध (गाँजा) ओसारपसार
गन कायमा संल न नरहेको र आफूबाट उ गाँजा
बरामद भएकोसमेत होइन भनी आरोिपत कसरु मा
पूण पले इ कार रही अिधकार ा त अिधकारी र
अदालतमा समेत बयान गरेको एवम् घटना थलमा
य उपि थत भएका अका ितवादी शनी पटेलले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयानमा,
व तिु थित मचु ु कामा सिहछाप गन फुलचन
महरासमेतले व तिु थित मचु ु कामा तथा ितवादीका
सा ी रामबाबु पटेलसमेतले अदालतमा गरेको
बकप मा समेत उ लागु औषध (गाँजा) ितवादी
शनी पटेलबाट मा बरामद भएको हो । उ लागु
औषध (गाँजा) ओसारपसार गन कायमा यी ितवादी
श भरु ाम संल न छै नन् । हरीसँग वादिववाद भएको
कारण हरीले ितवादी श भरु ामसमेतलाई प ाउ
गरेको हो भनी एकै िमलानको बेहोरा लेखाई िदएको
देिख छ । यसरी िमिसल संल न अ य माणह बाट
यी ितवादी श भरु ामसमेतबाट उ लागु औषध
(गाँजा) बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काको बेहोरा
ख डन भइरहेको अव थामा बरामदी मचु ु कामा यी
ितवादी श भरु ामले सिहछाप गरेकै आधारमा मा
यी ितवादी श भरु ामसमेत कसरु दार हन् भनी भ ने
अिभयोग मािणत हने अव था नदेिखने ।
ितवादी श भरु ामले बरामद भएको लागु
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औषध (गाँजा) ओसारपसार गन अका ितवादी शनी
पटेललाई सहयोग गरी मितयारको भूिमका िनवाह गरेको
भ ने आरोिपत कसरु वादी नेपाल सरकारतफबाट
त ययु माण पेस गरी पिु ट गन सके को नदेिखँदा
ितवादी श भरु ामलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: ितवादी श भरु ामलाई अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाले िमित २०७२।१।८ मा गरेको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७३-CR-०४०३, कत य गरी यान मारी
लास बेप ा पारेको, उ रबहादुर िगरी िव. नेपाल
सरकार
ितवादी र मृतक पित प नी रहेका र अ य
साथीह सँग यासागु बा िट न जाँदाको बखत बाटोमा
दवु िै बच मनोमािल य र झगडा भई उ वारदात घट् न
गएको भ ने देिखने ।
वारदात थलमा मतृ क र आफूलाई देखे
भेटेका हन् भनी ितवादीले मौकाको बयानमा
खल
ु ाएका िटकाराम कामीसमेतले मौकामा ग रिदएका
घटना िववरण कागज साथै अदालतमा उपि थत
भई ग रिदएको बकप बाट समेत यी पनु रावेदक /
ितवादीको मौकाको बयान समिथत भएको पाइने ।
पनु रावेदक ितवादीले अदालतसम बयान
गदा आफूले मतृ कलाई िभरबाट धके लेको होइन भनी
कसरु ितको इ कारी बेहोरा लेखाए पिन मौकाको
बयानमा आफूलाई के टीको फोन आएको कारणबाट
आफू र मतृ किबच झगडा भएको वीकार गरेका

छन् । साथै यी पनु रावेदकले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा आफू र मृतकिबच साँघरु ो र िभरालो बाटोमा
झैझगडा र धके ला धके ल भयो, ीमतीले मलाई
धके लेकोले मैले पिन रसको झोकमा ीमतीलाई
धके दा िभरबाट सल
ु ीगाड नदीमा खसेक हन् भनी
लेखाएका र िनजको उ बयानको बेहोरा वारदातपूव
घटना थलमा भेिटएका र मौकामा बिु झएका
टीकाराम कामीसमेतको मौकाको एवम् अदालतमा
भएको बकप को बेहोरासमेतबाट समिथत भएको
पाइ छ । मतृ कले लगाएको याके ट, सल, मतृ कले
बोके को रकम .१४,०००।- समेत ितवादीबाट
बरामद भएको अव थाले समेत ितवादीको मौकाको
बयान बेहोरा समिथत भएको देिख छ । मतृ कको लास
फे ला नपरे पिन मृ यु हनपु ूव मृतक र ितवादीसँग
साथमा नै रहेका र िनजले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानबमोिजम मतृ कलाई यी
पनु रावेदक ितवादीले धके दा िभरबाट लडी नदीमा
खसेकोमा नदीले बगाई लगेकोले त काल खोजतलास
गदा लास फे ला नपरेको भ नेसमेत देिखएकोबाट यी
पनु रावेदक ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु गरेको ठह याएको
पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सलालाई अ यथा
भ न िम ने देिखन आएन । पनु रावेदक ितवादी र
मतृ क प नीिबच भएको झैझगडाको ममा पहाडको
िभरको साँघरु ो बाटोमा दवु ैिबच धके ला धके ल हँदा
मृतक तल नदीमा खसी घट् न गएको वारदातलाई शु
भिवत यको वारदात हो भनी भ न िम ने अव था
देिख न । तसथ ततु वारदातलाई भिवत य कायम
ग रपाउँ भनी यी पनु रावेदक ितवादी उ रबहादरु
िगरीले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
पनु रावेदक / ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
कसरु दार ठह याई िनजलाई सव वसिहत ज मकै द
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हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सला
त कालीन कानूनी यव थाको स दभ िमलेको भए पिन
िमित २०७५।५।१ गतेदेिख लागू भएको मल
ु क
ु अपराध
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (२)
मा कानूनमा कुनै कसरु बापतमा सव वको सजाय हने
रहेछ भने यस ऐन ार भ भएपिछ कुनै कसरु मा सजाय
िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने
यव था रहेको देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु दार
ठह याई सजाय गदा सव वको सजाय गन निम ने
देिखने ।
वारदात हनपु ूव मतृ क र ितवादीिबचको
दा प य जीवनमा कुनै वादिववाद र झैझगडा भएको
भ ने देिखँदनै । साथै यी ितवादीको मृतक प नीलाई
मानपनस
मको कुनै पूव रसइवी एवम् तयारी भएको
ु
भ ने पिन देिखँदैन्, जोिखमी हितयारको योग भएको
अव था पिन छै न । पितलाई उनाउ के टीबाट आएको
फोन र यसमा पितले िदएको जवाफको ज रयाबाट
ितवादी / पित र मतृ क / प नीिबच िववाद उ प न
भई भएको झगडाको कारणले दवु ैिबच साँघरु ो िभरको
बाटोमा धके ला धके ल हँदा मतृ क तल नदीमा खसेको
वारदातको थानको कृित वारदात हनपु न कारणको
पृ ठभूिमलगायतका आधारबाट उ वारदात भिवत य
हो िक ? ज तो लागी पनु रावेदक ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने
िच मा लागी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५
(पाँच) वष कै द सजाय गदा पिन यायको म सद पूरा
नै हने देिखन आउने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र कारणबाट
ितवादीबाट बरामद भएको .१४,०००।– (चौध
हजार पैयाँ) जफत हने ठह याएको हदस म सु
डो पा िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी भई सो
रकम मतृ कको हकवालालाई िफता िदने र ितवादीलाई

अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु दार ठह याएको
हदस मको सु फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत जु लाबाट िमित २०७३।२।२५।३ मा भएको
फै सला सदर हने ठहछ । पनु रावेदन अदालत जु लाले
िनज ितवादीका हकमा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
७ (सात) वष सजाय हने भनी ततु गरेको रायको
हकमा ततु वारदातको पृ ठभूिम, वारदातको कृ ित
एवम् अव था र प रि थितसमेतलाई िवचार गदा उ
राय िमलेको नदेिखँदा िनज पनु रावेदक ितवादी
उ रबहादरु िगरीलाई कै द वष ५ (पाँच) सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल मङिसर २४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-१६१७, कत य यान, शंकर
थापा मगर िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आ नो कोठामा िपसाब फे रेको
कारणबाट रस उठेकोले धके लेर बािहर पठाएको भ ने
अदालतसम गरेको बयान बेहोरा अ य माणबाट
पिु गन सके को देिखँदनै । साथै िनजले मतृ कलाई
कोठाबाट धके लेको कारणबाट मृतकको टाउकोमा
घाउचोट लागेको भ न सके को अव थासमेत नदेिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ६(२) नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
मतृ क जीवन ब नेतलाई पनु रावेदक
ितवादीले काठको नलले टाउकोसमेतमा हार
गरेको भ ने त य मािथ िविभ न करणमा ग रएको
िववेचनाबाट पिु भइसके को छ भने वारदात िमित
२०७१।११।३० पिछ मृतक २/३ िदन काममा गएको
भ ने त य ितवादीले अदालतसम को बयानमा
उ लेख गरे पिन सो त य कुनै माणबाट थािपत हन
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सके को देिखँदैन । ियनै पनु रावेदकले हानेको, कुटेको
चोटको कारणबाट मृतक जीवन ब नेतलाई उपचाराथ
मिणपाल अ पतालमा लगेको, याला मजदरु को काम
गन मतृ कलाई उपचारको आिथक सम याको कारण
कोठामा याई औषधी वाई राखेको भ ने देिख छ ।
मतृ कको उ घाउचोट िनको भएको भ ने नदेिखने ।
सोही चोटको कारण फे र टाउको दख
ु ेकोले
पनु ः िमित २०७१।१२।१३ गते मिणपाल अ पतालमा
लगी भना गरी उपचार गदागद िमित २०७२।१२।२८
मा अ पतालमा नै मतृ कको मृ यु भएको अव था
देिखने ।
तसथ िकटानी जाहेरी, मौकाको ितवादीको
बयान कागज, मतृ कको घाउ जाँच के स फारम,
घटना थल तथा लास जाँच मचु ु का तथा शव परी ण
ितवेदनसमेतका माणबाट ितवादीले काठको
िल टीले मतृ कको टाउकोमा हार गरेको घाउचोट
पीडा अनवरत पमा रही अ पतालमा उपचार गराउँदा
गराउँदै सोही चोटको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
अव था पिु हन आएको देिखँदा यी पनु रावेदकलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत र
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु दार ठह याएको उ च
अदालत पोखराको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखने ।
उ च अदालत पोखराले ितवादीलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन देखी
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष १० (दश) सजाय
हन राय ताव गरेको देिख छ । यी पनु रावेदक /
ितवादीले मौकामा कसरु मा सािबत भई अनस
ु धानमा
सहयोग पु याएको, जोिखमी हितयारको योग
भएको अव था पिन नदेिखएको, वारदातको कृित,
अव थासमेतलाई िवचार गदा िनज ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम आठ वष कै द सजाय गदा

पिन यायको म सद पूरा नै हने देिखन आउने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र कारणबाट
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम कसरु दार ठह याएको हदस मको
सु फै सला सदर हने ठह याई उ च अदालत
पोखराबाट िमित २०७३।१२।८ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २६ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-०४७०, चेक
अनादर, भूपे बािनयाँ िव. मिणराज े
चेक कािटएकोमा सो चेक अनादर भएमा
िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ को दफा १५ ले
चेक काट् ने यि ( अर) ले चेक पाउने वा बो ने
यि (धारक) लाई ितपूित ितनपछ
ु । कािटएको
चेकको भु ानी रो न चेक काट् ने यि ले मा होइन
बकले पिन स दैन । खातामा पया त िन ेप नभएको
अव थामा बाहेक भु ानी निदएमा बकले पिन ऐनको
दफा १६ अनस
ु ार दािय व बेहोनु पन ह छ । िविनमेय
अिधकारप का यी आधारभूत कुरा हन् । िविनमेय
अिधकारप ऐनअ तगतको मु ामा प को कानूनी
स मताको साथै िववािदत काय गरेको हो वा होइन,
सो कागजमा लागेका सिहछाप स बि धत यि को हो
वा होइन, यसमा कुनै िकत जालसाजी, ठगी आिदको
अव था छ वा छै न भ नेबाहेक प का अ य यवहार,
अ य िववाद वा ते ो यि सँगको स ब ध ऋण
धन लेनदेन आिद के ही हे रँदैन । यायकताले याय
िन पणको ममा यी आधारभूत कुराह तफ यान
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िदई िनणय िन कषमा पु नु पन ।
ततु िववादमा दईु वटा चेक कािटएको
कुरा उठेको हँदा ती चेकह ितवादीले काटेको हो
वा होइन, चेकमा लेिखएको िववरण िठक छ वा छै न
र चेक अनादर भएको हो वा होइन यित मा हे रने
हो । िफरादमा चेकमा उि लिखत रकम ितवादी
वयम्ले रोके को भनी बकले िफता गरेबाट चेक भु ानी
हन नसक अनादर गनु भएको हँदा उ चेकह मा
उि लिखत रकम र सोको हजनासिहतको रकम
कानूनबमोिजम मु ा अि तम िकनारा भई भ रभराउ
हँदास मको कानूनबमोिजमको याजसमेत भराई
पाउँ भ ने दाबी िलएको र चेक जारी गरेको कुरालाई
ितवादीले अ वीकार नगरेकोबाट चेक अनादर भएको
अव था प पमा देिखयो । चेक अनादर भएको
ि थितमा वादीलाई हन गएको नो सानीको ितपूित
गनपन
ु दािय व ितवादीमा रहेकै मा नपु न ।
जहाँस म ितवादीले रामभगत थापालाई
ितनु पन रकम वादीकै सहमितमा ित रिदएको भ ने
कुरा छ यसलाई वादीले अ वीकार गरेको अव था
छ । साथै रामभगत थापासँग आ नो लेनदेन करकाप
आिद मु ाह रहेको भ ने िजिकर पिन वादी प को
छ । चेक अनादर मु ामा चेक जारी भएको हो वा होइन
र खातामा रकम छ वा छै न, चेकको भु ानी रोिकई
चेक अनादर भएको हो वा होइन भ ने मा हे रने हँदा
अ य यि सँगको कारोबारका कुराह असा दिभक
ह छन् । िविनमेय अिधकार प ऐन, २०३४ को
कुनै दफाले अ य मु ामा य ता कुराह समेत तफ
िवचार गरी िनणय गनपन
ु बा यता तोके को छै न ।
माण ऐन, २०३१ कोदफा ३ अनस
ु ार अदालतले
अस ब कुराको माण बु नु आव यक हँदैन ।
काटेको चेकको भु ानीको स दभमा अ य कारोबारका
कुराह असा दिभक अथात् अस ब कुरा हँदा यी
कुराह लाई आधार गरी ितवादीले वादीलाई चेकमा
उि लिखत रकम ितनु पदन भ न िम दैन । यसो भ नु

िविनमेय अिधकार प ऐन, २०३४ को यव था र
स पूण बिकङ णालीको िव वसनीयतासमेत िवपरीत
हने हँदा वादी दाबी पु न नस ने भनी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणह समेतबाट भु ानीको लािग वादीलाई चेक
िदएपिछ सो भु ानी निदने उ े यले जानीजानी
भु ानी रो का गन गरेको ितवादीको काय
कानूनिवपरीत देिखँदा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७१।११।२५ मा भएको फै सला निमलेकोले
उ टी भई भु ानीको लािग वादीलाई चेक िदएपिछ सो
भु ानी निदने उ े यले जानीजानी भु ानी रो का गन
गरेको ितवादीको काय पिन िविनमेय अिधकारप
ऐन, २०३४ को दफा १०७क. िवपरीतको काय
हँदा वादीले ितवादीबाट चेकमा उि लिखत रकम
.१,१०,०००।- (एक लाख दश हजार) र सोको
कानूनबमोिजमको याजसमेत भरी पाउने ठहरी सोही
ऐनबमोिजम ितवादीलाई .५००।- ज रवानासमेत
हने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।८।२८ मा भएको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-RC-००२६, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ुवबहादुर सुनुवार
शव परी ण ितवेदनमा उि लिखत बेहोरा,
बरामदी मचु ु का र घटना थल कृ ित मचु ु का, लास
जाँच मचु ु कासमेतका व तगु त माणह बाट जाहेरी
दरखा तको बेहोरा, ितवादीको सािबती बयान बेहोरा
तथा यी ितवादीले मृतकको घाँटीमा छुराले हार
गरेको र सोही कारणबाट िनजको मृ यु भएको भ ने
त य प ट पमा समिथत हन आएको छ । मतृ कक
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प नी िव दा सनु ार, मतृ कक छोरी बटई सनु ार, शाि त
सनु ारसमेतले अनस
ु धानको िसलिसलामा ग रिदएको
कागजसमेतबाट ितवादीको बयान बेहोरा तथा
उि लिखत त य पिु ट हन आउँछ । साथै मतृ कको
खराब आचरण रहेको र स झाउँदा पिन नमानेकोले रस
उठी हार गरेको भ ने ितवादीकै बयान बेहोराबाट र
धा रलो व तल
ु े घाँटीज तो संवेदनशील अङ् गमा हार
गरेको देिखन आएकोबाट यी ितवादीले मनसायपूवक
नै मतृ कलाई हार गरी ह या गरेको थािपत हने ।
ितवादीको बयान मतृ कको शव परी ण
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न माणबाट ितवादी
वु बहादरु सनु ारले मान मनसायले नै आ नो बबु ा
कृ णबहादरु सनु ारलाई हार गरेको र सोही चोटका
कारण उपचारका ममा िनजको मृ यु भएको
देिखएकोले िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु अपराध गरेको पिु ट हन आएको देिख छ । यसैले
ितवादी वु बहादरु सनु ारलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
कसरु दार ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठह याई सु धािदङ िज ला अदालतबाट भएको
फै सलालाई सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको फै सला साधकको रोहबाट जाँच गदा
िमलेकै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी वु बहादरु सनु ारलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सजाय हने ठह याई सु धािदङ िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।०९।३० मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२।०९।०६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखएकोले
साधक सदर हने ठहछ । साथै के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसरु को सजाय
सािबक ऐनमा मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको

भ दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय हनेछ भ ने कानूनी यव था भएको प र े यमा
मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ मा सव वसिहत
ज मकै दको कानूनी यव था नभएको र ऐ. को दफा
१७७ (२) मा यान मन कसरु गन गराउने यि लाई
ज मकै दको सजाय मा हने भनी कानूनी यव था
रहेभएको देिखएकोले ततु मु ामा पिन यी ितवादी
वु बहादरु सनु ारलाई ज मकै दको मा सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७५ साल भदौ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०७९७, उ ेषण,
अिधव ा अजुनकुमार अयाल िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
नेपालको अ त रम संिवधानको धारा ३० मा
येक कामदार र कमचारीलाई उिचत म अ यासको
हक हनेछ । कानूनमा यव था भएबमोिजम येक
कामदार र कमचारीलाई आआ ना िहत र ाको िनि त
ेड यिु नयन खो ने, संगिठत हने र सामूिहक सौदाबाजी
गन हक हनेछ भ ने यव था गरेको पाइ छ । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा (१) बमोिजम
ेड यिु नयन गठन गन पाउने कानूनी यव था ग रएको
छ । य तै िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ११७क मा िनजामती कमचारीको ेड
यिु नयनस ब धी कानूनी यव था रहेको छ । ऐनको
दफा ५३ को उपदफा (३) को ख ड (ख) मा उपदफा
(१) बमोिजम गठन भएका िनजामती कमचारीका ेड
यिु नयन संघह ले कानूनबमोिजम सामूिहक सौदाबाजी
गन स ने नै देिखने ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(३)
ख मा िनजामती कमचारीको आिधका रक ेड यिु नयन
संघह ले आपसमा सहमित गरी सामूिहक सौदाबाजी

43

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -१
गन पाउने छन् भनी आिधका रक ेड यिु नयन गठन
नभएस मको लािग वैकि पक यव थासमेत गरेकोले
आिधका रक ेड यिु नयनको िनवाचनअगावै िनजामती
कमचारीह को संघ संगठन दता गन िम ने नै देिखने ।
िनजामती कमचारीह को आिधका रक
ेड यिु नयनको िमित २०७३।२।१९ मा िनवाचन
स प न भइसके को देिखँदा रट िनवेदनको औिच य
देिखएन । अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
अिनलकुमार
िस हा,
०७३-WH-००१०,
ब दी य ीकरण, साङ् गे शेपासमेत िव. राज व
अनुस धान िवभाग ह रहरभवनसमेत
िनवेदकह बाट चोरी पैठारीका ममा
बरामद भएको भिनएको १८ िकलो ाम सनु को िबगो
. ८,६८,०५,०००।- कायम भएको देिखँदा उ
मु ा हेन े ािधकार िज ला अदालतलाई मा
देिख छ । यसैगरी भ सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख
अनस
ु ार दफा ५७ को उपदफा (१) को ख ड (ङ) र
(च) बमोिजम सजाय हने मु ाको तहिककात भ सार
अिधकृ त वा िनजले तोिकिदएको अिधकृ तले गन र
यसरी तहिककात भएको मु ाको काम सु भएको
२५ िदनिभ स बि धत िज ला अदालतसम मु ा
दायर गनपन
ु कानूनी यव था रहेको छ । भ सार
ऐन, २०६४ को उपयु दफा ५७(१) र दफा ६०ख
िमित २०७२।११।१३ मा माणीकरण भएको के ही
नेपाल ऐन, संशोधन गन ऐन, २०७२ ारा संशोिधत
र थप भएका यव था भएको र यी िनवेदकह लाई
िमित २०७३।१।१७ मा प ाउ गरेको हँदा उपयु

यव थाह यी िनवेदकह का स ब धमा लागू हने
देिखने ।
िनवेदकह सनु चोरी पैठारीको अिभयोगमा
िमित २०७३।०१।१७ मा प ाउ परेको देिख छ ।
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (३)
मा प ाउ गरेको यि लाई प ाउ गरेको समय र
थानबाट बाटोको यादबाहेक २४ घ टािभ मु ा
हेन अिधकारीसम उपि थत गराउनु पन र य तो
अिधकारीबाट आदेश भएमा बाहेक प ाउ ग रएको
यि लाई थुनामा रािखने छै न भ ने संवैधािनक
यव था रहेको छ । उ संवैधािनक यव थाअनस
ु ार
िमित २०७३।१।१७ मा प ाउ भएका िनवेदकलाई
प ाउ परेको िमितबाट बाटोको यादबाहेक २४
घ टािभ िज ला अदालतमा उपि थत गराई
याद थप गरी अदालतको अनमु ितले थनु ामा राखी
अनस
ु धान काय अिघ बढाउनु पनमा यसो भएको
नदेिखने ।
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा
(३) अनस
ु ार प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ
भएको समय तथा थानबाट बाटोको यादबाहेक
२४ घ टािभ मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत
गराउनपु न र य तो अिधकारीबाट आदेश भएमा
बाहेक प ाउ भएको यि लाई थनु ामा नरािखने
भ ने यव था आलङ् का रक होइन । यस संवैधािनक
यव थाको उ े य भनेको कुनै पिन यि को वैयि क
वत ता जथाभावी पमा अपह रत नहोस्, कुनै पिन
यि २४ घ टाभ दा बढी गैरकानूनी पमा थनु ामा
रहन नपरोस् र यसरी प ाउ परेको यि लाई थनु ामा
रािखरहन आव यक छ छै न भनी मु ा हेन अिधकारीले
याियक जाँच गन सकोस् भ ने हने ।
िनवेदकह लाई प ाउ परेको िमितले ३
िदनपिछ मा धरौटी माग भएको पाइ छ । यसरी
प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ भएको समय
तथा थानबाट बाटोको यादबाहेक २४ घ टािभ
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मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत नगराई िनजको
अनमु ितबेगर थनु ामा राखेको, िज ला अदालतको
े ािधकारअ तगतको ततु मु ामा २४ घ टाको
थुना अविध काटेपिछ मा अनस
ु धानको ममा धरौटी
माग भएको कायलाई कानूनस मत मा न निम ने ।
ब दी य ीकरणको िनवेदनमा कुनै
यि दोषी वा िनद ष के हो भ ने िवषयको िन पण
नगरी थनु ाको वैधताको परी णस म ग रने ह छ ।
थुनामा रा नु पन कानूनबमोिजमको कारण भए पिन
बा या मक पले पालना गनपन
ु कायिविधको पालना
नगरी वा अिधकार े ा मक िु ट गरी रािखएको थनु ा
गैरकानूनी ठहन ।
ततु स दभमा मािथ उ लेख भएअनस
ु ार
िज ला अदालतबाट याद थप नगरी वा अनमु ित
निलई थनु ामा रा ने एवम् भ सार ऐन, २०६४ को दफा
६०ख.(२) बमोिजम तहिककातको काम सु भएको
२५ िदनिभ मु ा दायर गनु नपन छुट अनस
ु धान
अिधकारीले पाउने भ न िम दैन । िमित २०७३।१।१७
मा प ाउ गरेको िनवेदकह लाई नेपालको संिवधानको
धारा २०(३) ले गरेको िकटानी यव थाअनस
ु ार
२४ घ टािभ िज ला अदालतमा उपि थत गराई
अदालतको अनमु ितले थनु ामा राखेको नदेिखएको
एवम् भ सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख. को उपदफा
(२) बमोिजम मु ाको तहिककात सु भएको िमितबाट
२५ िदनिभ स बि धत िज ला अदालतसम मु ा
दायर गनपनमा
अनस
ु
ु धान अिधकारीले कानून ारा
िनधा रत ि यािवपरीत अिधकार े ा मक िु ट
गरी असीिमत समयस म थनु ामा राखेको िनणय एवं
कामकारबाही गैरकानूनी रहेको देिखने ।
अतः रट िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकह
साङ् गे शेपा र िमङमार शेपालाई िमित २०७३।१।१७
मा प ाउ गरी मु ा हेन अदालतको अनमु ितबेगर
थुनामा राखेको देिखएको एवम् भ सार ऐन, २०६४ को
दफा ५७(१) तथा दफा ६०ख (२) बमोिजम समयमा
नै स बि धत अदालतमा मु ा दायर नगरी तथा ६०ख
(३) बमोिजम सरकारी विकलको राय पिन समयमै

निलई बा या मक पमा पालना गनपन
ु संवैधािनक
एवम् कानूनी कत य पूरा नगरी िनवेदकह लाई िमित
२०७३।१।२० मा माग भएको धरौटी रकम नबझ
ु ाएको
भनी गैरकानूनी तवरबाट थनु ामा राखेको देिखँदा
िनवेदकलाई त काल थनु ामु ग रिदनु भनी िवप ीका
नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
मािथ
उ लेख
भएअनस
ु ार
ब दी य ीकरणको आदेश जारी भएसँगै के ही
मह वपूण िवषयमा यस इजलासको यानाकषण
भएको छ । संगिठत पमा हने सनु चोरी पैठारीज तो
देशको अथत लाई ग भीर पमा भािवत गन
गैरकानूनी काय र त स ब धी अपराधको अनस
ु धान
गन िज मेवार िनकायह को गैरिज मेवारपूण कायबाट
वा तिवक अपराधी उ कन जाने ह छ । अपराधीह
यायको प जाबाट फु कन हँदैन र िनरपराधीले
सजाय भो नु हँदनै भ ने फौजदारी यायको मा यता
हो । िनवेदक गाडी चालक साङ् गे शेपाले उ सनु
हासाबाट तेि जङ डे डुपका मािनसले िलिपङ् ग
याएर काठमाड लैजानु भनी िदएको र सोबापत
याला भु ानी पाउने उ लेख गरेबाट उ सनु
िनवेदकह को होइन भ ने िनवेदनमा वीकार गरी
यस अदालतसम िनवेदन िलई वेश गरेबाट यो काय
संगिठत पमा नै भएको िव ास गन पया आधार
छन् । य तो अव थामा ग भीर भएर सू म अनस
ु धान
हनु अ याव यक िथयो । तथािप यी िनवेदकह प ाउ
परेपिछ सामा य त रकाबाट बयान िलने र धरौटी
माग गन कामबाहेक अ सू म अनस
ु धान भएको र
अपराधको जरोस म पु ने य न भएको िमिसलबाट
नदेिखने ।
ततु िववादमा प ाउ गरी आ नो
िनय णमा रा ने अिधकृतह ले देखादेखी नै
नेपालको संिवधानको धारा २०(३) र भ सार ऐन,
२०६४ को दफा ६०ख.(२) को उ लङ् घन गरी
अनस
ु धान िफतलो बनाई वा तिवक अपराधीस म
पु ने वातावरण नबनाई उ मिु पाउने गरी काम गरेको
वा भएको होइन भनी िव ास गन सिकने आधार
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देिखएन । भ सार ऐन, २०६४ को दफा २(द) बमोिजम
अिधकार ा अिधकारीलाई त काल चिलत कानूनी
यव थाको जानकारी िथएन भनी िव ास गन
सिकँ दैन । कानूनको अ ानता
य हँदैन
भ ने कानूनको मा य िस ा त रिहआएको छ ।
राज वस ब धी कानूनी यव था िविभ न ऐन,
िनयममा छ रएर रहेका र पटकपटक िविभ न कानूनको
मा यमबाट संशोधन हने गरेबाट य तो अनस
ु धान
तहिककातको िज मेवारी िलई बसेका अिधकृत तथा
कमचारीह ले येक कानूनको यव था, यसमा
भएका संशोधन वा प रमाजनलगायतका िवषयमा सदैव
सू म जानकारी रा नु आव यक ह छ । यसो नगरी
कानूनिवपरीत िनद षलाई अनस
ु धानको नामबाट
दःु ख िदने र दोषीह ले उ मिु पाउने अव था िसजना
हन गएमा नीितगत ाचार गन एवम् संगिठत पमा
काय गन आपरािधक त वले फाइदा उठाउने अव था
आइपछ । अ ततोग वा य तो विृ ले समाजमा
अपराधको विृ लाई सघाउ पु याउने । िनवेदकह बाट
चोरी पैठारीका ममा बरामद भएको १८ िकलो ाम
सनु को िबगो .८,६८,०५,०००।- कायम भएको
र िनजह उपर लागेको अिभयोगका स ब धमा
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गद समयमा
अनस
ु धान काय समा गरी मु ा दायर नगरेको कारण
िनवेदकह ले अनिु चत पमा कसरु बाट उ मिु ा
हनस ने अव था आएको देिखने ।
रा सेवक कमचारीले आ नो िज मेवारी ित
सजग रहनु पनमा ग भीर लापरबाही गरी सनु चोरी
पैठारी ज ता मु ाका योजनाकार तथा काम स प न
गनह ले उ मिु पाउने र रा यले कसरु दारलाई
द डभागी बनाई िबगो ज रवाना असल
ु गन नस ने
प रि थितको िसजना भएको देिखएबाट राज व
अनस
ु धान िवभागका स बि धत अिधकृतह लाई
लापरबाहीपूण काम कारबाहीको लािग सचेत गराउन,ु
छानिबनबाट बदिनयतपूवक वा िमलोमतोमा य ता
काय गरेको िन कषमा पगु ेमा सेवा सतबमोिजम
कारबाही गनु तथा अब उ ा त राज व अनस
ु धान

िवभागबाट यस कारको काय नहने सिु नि तता गरी
अपराधको भावकारी, िव सनीय, व छ र िन प
अनस
ु धान एवम अिभयोजन हने यव था िमलाउनु
भनी यानाकषणका लािग नेपाल सरकार अथ
म ालयलाई लेखी पठाइिदनेसमेत ठहन ।
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ५ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७०-CI-०४०९ र ०७०-CI-०६५८,
िलखत दता बदर दता, मालती देवी िव. न दिकशोर
राय यादव र न दिकशोर राय यादव िव. मालती देवी
दाबीको िक.नं.१२६५ को ०-४-० ज गा
र.नं. ४८३ िमित २०६४।५।५ मा पा रत राजीनामा
िलखतको मू य .१,२०,०००।– (एक लाख
बीस हजार) मा उ लेख भएको उ िलखतको
ितिलिपबाट देिखएको छ । उ मू य अंश मु ाबाट
ब डा भएको स पि को अनपु ातमा अ य तै यून
रहेको देिख छ । िनज बलदेव राय यादव घरको मु य
यि भएको कुरामा कुनै िववाद रहेको देिखँदैन ।
उ अंश मु ामा ितवादीबाट पेस भएको तायदाती
फाँटवारीको िववरणमा उि लिखत िक.नं. १२५९,
७५२, १२५६, ७३८, ३१८, ३२०, २५३, २५४,
२५१, २५२, २६८, २६७, २६६ र २६७ मा ज मा
क रब १-०-१८१/२ ज गा र घर घडेरी िनज बलदेव राय
यादवको नाममा बाँक रहेको देिख छ । उ ज गाको
िववरणअनस
ु ार बलदेव राय यादवको नाममा रहेको
ज गाम ये आधा ज गाको िहसाब गदासमेत ०-१०-९
ज गाभ दा बढी नै हन आँउछ । घरको मु य यि ले
घर यवहार चलाउनको लािग चलमा सबै र अचलमा
आधास म आफूखस
ु गन पाउने ।
बलदेव राय यादवले िब
गरेको
िक.नं.१२६५ को ०-४-० ज गा िनजको नाममा बाँक
रहेको ज गाम ये आधाभ दा पिन कम ज गा रहेको
देिखन आएको अव थामा दाबीको िक.नं. १२६५
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को ०-४-० ज गा घरको मु य यि को पमा
रहेको िनज बलदेव राय यादवले िब गन स ने नै
ह छ । य तो अव थामा िक.नं.१२६५ को ०-४० ज गाम ये ५ भागको १ भाग वादी दाबीअनस
ु ार
िलखत बदर भई वादी न दिकशोर राय यादवको
नाउँमा दा.खा. नामसा रसमेत हने ठह याएको सु
िज ला अदालतको िमित २०६६।५।२४ को फै सला
सो हदस म के ही उ टी भई िक.नं.१२६५ को ज.िव.
०-४-० म ये ०-२-० िब गरेको सदर कायमै गरी
बाँक ज.िव. ०-२-० ज गाम ये ५ भागको १ भाग
िलखत दता बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६९।३।३१ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र माणह बाट
सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको फै सला र सो
फै सला के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६९।३।३१ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा सु सलाही िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको दवु ै
फै सलाह उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल असोज २ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-१४२६, ाचार, सुरथ देउजा
े ी िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी सरु थ देउजाको माण
प को ितिलिप साथै राखी पनु ः माणीकरणको लािग
िवहार िव ालय, परी ा सिमित, पटना पठाउँदा उ च
मा यिमक िश ा प रषद,् सानेािठमी, भ परु को च.नं.
१०४ िमित २०७२।६।१७ को प बाट “विणत रोल
कोड मांक एवम् परी ा वष पर िकसी दस
ु रे छा का
नाम / िववरण अंिकत है” भ ने उ लेख भई आएबाट
िववािदत माण प न कली भएकोमा िववाद रहेको

नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी सरु थ देउजा े ी
काि त बाल अ पतालमा िमित २०५३।११।१९
मा नै ख रदार पदमा वेश गरी सोही पदमा िमित
२०६४।५।३१ मा थायी भएदेिख अथात् िमित
२०६४।५।३१ मा थायी हनभु दा अिघ काय गरी
आएको यालादारी पदमा पिन सोही शैि क यो यता
नै आव यक शैि क यो यता रहेको अव था देिखएको
र िववािदत माण प पनु रावेदक ितवादीले काि त
बाल अ पतालमा िमित २०५३।११।१९ मा ख रदार
पदमा यालादारीमा वेश गनभु दा अिघ नै अथात् सन्
१९८९ मा िलएको देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले
उ माणप िव.सं.२०४२ सालमा (सन् १९८९ मा)
भारतको िवहार िव विव ालयबाट ा त गरी ि भवु न
िव विव ालयबाट सन् १९९२ मा एस.एल.सी.
सरहको मा यता ा त तर िनधारणसिहत माणप
सु जािगरमा वेश गदा पेस गरेको हँ भनी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा िनज ितवादीले
गरेको बयानको सवाल जवाफ ६ मा लेखाई िदएको
देिखँदा िनज ितवादीले सो माणप सु जािगरमा
वेश गदा अथात् िमित २०५३।११।१९ मा नै पेस
गरेको देिखन आयो । यस अव थामा वतमान ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ लागू हनभु दा अिघ नै अथात्
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै ि याशील
रहेको अव थामा पनु रावेदक ितवादीले उ न कली
शैि क माण प पेस गरेको देिखन आएकोले ततु
मु ामा त कालीन ाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै
आकिषत हने देिखने ।
त काल चिलत ाचार िनवारण ऐन,
२०१७ को दफा २४क. ले अनस
ु धानको कारबाही
सु भएको िमितले २ वषको हद याद हने यव था
गरेकोमा अिभयोग प िमित २०७१।५।२४ मा मा
दायर भएकोले ततु मु ामा हद यादको अभाव
रहेको छ भनी िन कषमा पु न सिकने अव था रहँदैन ।
हद याद जिटल कानूनी न भएकोले यस स ब धमा
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िववेचना गनपन
ु ह छ । न कली शैि क माणप पेस
गरी ाचार गरेको मु ामा वारदात िमितको िनधारण
गनु अ य त मह वपूण प हो । य तो अव थामा
ितवादीले पिहलो पटक य तो न कली माणप
पेस गरेको िमितलाई मा वारदात िमित मानेर
हद यादको िवषयलाई सो िमितले सीिमत गन निम ने ।
अत: उपयु न कली माणप को खल
ु ासा
यि को साथमा रहेस म र नोकरीमा वेश गदा वा
बढुवाको कारबाही सु वात हँदास म मा पिन नहन
स छ । यस िवषयमा उजरु परी त यह बु दै जाँदा
यिकन भइसके पिछ सो िवषय खि बर भएको मा नु
पन हँदा यही समयबाट नै हद याद कायम गनपन
ु
ह छ । य तो कृितको ाचार मु ामा न कली
माणप िलएको वा नोकरीमा वेश गदा वा बढुवाको
योजनको लािग पेस भएको समयलाई नै थाहा
पाएको समय मानी हद यादको गणना गदा यस े का
फौजदारी कसरु ह ले िज ने र य तो कसरु लाई
िनय ण गन कानूनको भने हार हन पु छ । कानूनको
यव थाको उ े य कानून नै परािजत हने हन स दैन
र यसरी स झन र या या गन पिन नहने ।
पनु रावेदक ितवादीले पेस गरेको माण प
माणीकरणबाट न कली रहेको पिु ट हन आएको
हँदा उि लिखत निजर िस ा तसमेतको आधारमा
ततु मु ा हद यादिभ कै रहेको देिखन आएको
अव थामा यी पनु रावेदक ितवादी सरु थबहादरु देउजा
ीले न कली शैि क यो यताको माण प पेस गरी
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२
को कसरु गरेकोले िनज ितवादीलाई सोही ाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोिजम
.५००।- (पाँच सय पैयाँ) ज रवाना हने ठह याई
िवशेष अदालत काठमाड बाट भएको फै सला मनािसब
नै रहेको देिखने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
िवशेष अदालतबाट िमित २०७२।७।१९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक

ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७२-CR-२०१३, यान मान उ ोग,
नेपाल सरकार िव. गोमा भुजेलसमेत
पीिडत अमतृ बहादरु भज
ु ेल र ितवादी गोमा
भज
ल
ीमान्
ीमती
नाताका
भई
घरायसी िवषयमा
ु े
छलफलको ममा िववाद हँदा एक अकाले हानाहान र
िच याउने गरेकामा अका ितवादी स तोष घत े ी
आई हेदा हानाहान गरेको देखी छुट्याउने ममा उ
वारदात हन गएको देिखयो । ितवादीह गोमा भज
ु ेल
र स तोष घत े ीले पीिडत अमतृ बहादरु भज
ु ेललाई
मानको लािग मनसायसाथ कुनै पूवयोजना बनाएको र
सोअनस
ु ार पीिडतलाई मानको लािग तयारी गरेको र
मान गरी हार गरेको नदेिखने ।
ितवादीह लाई पीिडतलाई मानको
लािग कुनै अ य काबबु ािहरको त वले रोके को भ ने
पिन देिखन आएन । जोिखमी हितयार हार गरेको
नदेिखएको, झु याई ए कासी हार गरेको नदेिखएको,
ितवादी गोमा भज
ु ेलको घा जाँच फारमबाट
िनजको शरीरमा समेत घा चोट रहेको देिखएको
ि थितमा ितवादीह ले अमतृ बहादरु भज
ु ेललाई
मान मनसायका साथ हार गरेका र ते ो प को
अवरोधको कारण मान नपाएको भ ने नदेिखएकोले
पीिडत र ितवादीह िबचमा कुटिपट हन गई पीिडत
घाइतेस म हन गएको देिखन आयो । यान मान
उ ोगज तो ग भीर फौजदारी कसरु मा कसरु कायम
गनको लािग आव यक आपरािधक मनसाय, सो
मनसायअनु प पीिडतलाई मानको लािग तयारी
र य तो तयारीअनु प पीिडतलाई मानको लािग
काय गरेको स माण पिु हन नआएको अव थामा
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट ितवादीह लाई
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यान मान उ ोगमा सजाय गन गरी सु अदालतबाट
गरेको फै सला उ टी गरी कुटिपटमा प रणत गरेको
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अत: उपयु बमोिजमका आधार र
माणह को आधारमा ितवादीह लाई यान मान
उ ोगमा कसरु दार ठह याई भएको सु फै सला उ टी
गरी ितवादीह को कायलाई कुटिपटमा प रणत
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७२।१०।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०६८-CR-१०२०,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. बलराम महतो
जबरज ती करणी मु ामा पीिडतको
बेहोरालाई नै मह वपूण माणको पमा िलनपु न
ह छ । जाहेरवाला तथा अनस
ु धानको ममा
बिु झएका राजे , दगु , रामआिशषसमेतका यि ह
जाहेरवालाक छोरी समयमै घरमा नआएकोले खो न
जाँदा इँटा भ ाबाट घर आउँदै गदा ँ दै ितवादीले
जबरज ती ग यो भनी भनेको देखेको भनी अनस
ु धान
तथा अदालतमा आई बकप गरेबाट ितवादीको
अदालतको इ कारी बयान खि डत भइरहेको
देिख छ । अदालतमा कसरु मा इ कारी हँदैमा य तो
इ कारीले वतः माणको थान हण गदन ।
ितवादीको य तो इ कारी बयान िमिसल संल न
व तगु त माणबाट पिु हन स नपु न ।
पनु रावेदन अदालतले वारदातभ दा २२/२३
िदनपिछ मा जाहेरी परेको, घटनाको य दश कोही
पिन नरहेको र पीिडतको कथनलाई वत
पमा
पिु ट गन मेिडकल जाँचलगायत कुनै ठोस माण

नभएको भ ने आधारमा ितवादीलाई सफाइ िदएको
देिखने ।
कुनै पिन मु ामा जाहेरी िढलो पदमा
ितवादीले उ मिु पाउने कारण हन स दैन ।
घटनाको क रब २२/२३ िदनपिछ जाहेरी परी
पीिडतको वा य परी ण भएको र परी ण
ितवेदनमा Old Hymen Rapture भ ने उ लेख
भएको देिखँदैमा य तो परी ण ितवेदनलाई मा
ितवादीको सफाइको आधार बनाउन िम ने नदेिखने ।
पीिडता इँटाभ ा ज तो ठाउँमा काम
गन जाने १३ वषक मजदरु रहेक र ितवादी
सो इँटाभ ाको मािलक रहेको भ ने त य छ ।
इँटाभ ामा काम गन १३ वषक पीिडतालाई सोही
भ ाका मािलकले कामपिछ पखाई साथै जाने भनी
भनेको त य पीिडतको बकप बाट देिख छ । अ
कामदार गइसके पिछ साँझ परेपिछ पीिडतासँग
मा ितवादी भ ाबाट िन के को भ ने त य पिन
देिख छ । िनज ितवादीले िनयतवश पीिडतालाई
समयमा घर जान निदई अबेरस म बसाई, साँझ
परेपिछ साथै जाने बहाना पा रएको भ ने घटना मले
देखाएको छ । मािलकले भनेको मा नपु न अ यथा
कामबाट वि चत हनपु न हँदा कामदारलाई ितवादीले
अनिु चत भावमा पान काय गरेको पिन देिखने ।
छोरी कामबाट अबेरस म फक नआएपिछ
गाउँले समेत भई खोजी गन जाँदा ँ दै पीिडता आएक
र िनजउपर भएको घटनाको बारेमा िनज पीिडतले
भनेको त यको बारेमा त काल िनज पीिडतलाई
भेट्ने घर याउने यि ह ले मौकामा अनस
ु धानको
ममा र अदालतमा आई गरेको बकप ततु मु ामा
मह वपूण छ । िबनाआधार कारण आफू काम गन
इँटाभ ाका मािलकलाई पीिडताले आरोप लगाउनु पन
अव था पिन देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादी बलराम महतोले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको पिु ट हन आएको देिखँदा िनजलाई सफाइ
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
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िमित २०६८।३।१ को फै सला उ टी भई ितवादी
बलराम महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको त काल चिलत कानून ३ नं. मा रहेको
यव थाअनस
ु ार ७ वष कै द सजाय हने ठहछ ।
ितपूितबापत आधा अंश भराइिदनभु दा मनािसब
ितपूित अङ् क िनधारण गनु वतमान स दभमा
मनािसब देिखएको र ितवादी बलराम महतोको
अदालतमा भएको बयानको सवाल जवाफ १५ बाट
िनजको ४।५ िवगाह ज गा रहेको, प रवारको सं या
१५ जना भएको भ नेसमेत देिखँदा सो त यलाई
समेत िवचार गरी इँ ाभ ा स चालक ितवादी
बलराम महतोबाट पीिडत बािलकालाई .२५,०००।(प चीस हजार पैयाँ) ितपूित भराई िदने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल, कािलबहादरु
सा यू िल बू
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ मङ् िसर २७ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०६९-CI-०२५९, नामसारी
िनणय बदर, बकसप िलखत दता बदर, दता कायम,
कौिशला िल बू िव. बस तमाया िल बूसमेत
मालपोत कायालय, सनु सरीको िम.नं. १७
मा िनवेदक ठाकुर िसंह िल बू भएको ज गा नामसारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदनमा प नी वस तमाया िल बूका
नाउँमा िक.नं. ८९ को ज.िव. ०-१-१२ ज गा दता
रहेको अव थामा नै ०३९ सालदेिख घर छाडी बेप ा
भएकोले उ ज गा मेरो नाममा नामसारी ग रपाउँ
भनी िनज ठाकुर िसंह िल बूको िनवेदन परी मालपोत
कायालय, सनु सरीबाट िमित २०५७।१०।४ मा
िनवेदन मागबमोिजम नामसारी ग रिदने िनणय भएको
र सोही ज गा िनज ठाकुर िसंह िल बूले छोरी कौिशला
िल बूलाई िमित २०५८।१०।४ मा बकसप िलखत
पा रत ग रिदएको देिखने ।
वस तमाया िल बू जीिवतै रहे भएको
अव थामा बेप ा भएको भनी नामसारी िनणय गराई

उ ज गा िनजको पितको नाउँमा नामसारी गराएको
देिख छ । वस तमाया जीिवत छँदाछँदै िनजको नाउँमा
दता रहेको ज गा अ य यि को नाउँमा दता गरी हा.ब.
ग रिदने काय भएको छ । ज गावाला वयम् जीिवतै
रहेको अव थामा िनजका नामको ज गा जनु सक
ुै
बेहोराबाट नामसारी गराएको वा िलए िदएको काय
कानूनसङ् गत मा न िम ने नदेिखने ।
नामसारी गन ि या नै दूिषत भएकोले
त प चात् हकह ता तरण ग रिदने कायसमेत वतः
दूिषत ह छ । दूिषत तवरबाट भएका कायह मा
हद याद ला ने हँदैन । िववािदत ज गामा अ कसैको
अंश हक ला ने भएमा सोही कानूनी ि याबाट कानूनी
उपचार ा त हनस ने नै देिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट
दूिषत तवरबाट भएका काय बदर गरी पूववत्
पमा यथाि थितमा स पि को वािम व कायम
गन गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०६८।१२।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-०८८१, उ ेषण,
रामकुमार थापा िव. महानगरीय हरी आयु को
कायालय, रानीपोखरी काठमाड समेत
िनवेदकको घरमा िमित २०६५।५।१६ मा
अ.बं. ११० नं. अनस
ु ार याद सूचना टाँस भएको
देिख छ । यी िनवेदकको घर ठेगानामा याद सूचना टाँस
गरी हािजर हन आउन सूिचत गदासमेत कायालयमा
स पक रा न नगएकोले िनज भागी प ा नलागेको
ेणीिभ परेको भ ने िमिसलबाट देिखन आउँछ । भागी
प ा नलागेको हकमा िनयम ८९(२) अनस
ु ार सेवाबाट
हटाउनअ
ु िघ सफाइको मौका िदनपु न पिन आव यक
देिखन आएन । रट िनवेदकको आमा एवम् आफूसमेत
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िबरामी भई िबदा ब नअ
ु गावै िबदा वीकृत ग रपाउँ
भनी िनवेदन िदएको वा हलाकसमेतबाट िबदाको
िनवेदन पठाएको भ ने िजिकर पिन िलन सके को
देिखँदैन । िबरामी परी उपचाररत अव थामा रही आफू
कायालयमा हािजर हन नसके को भ ने िनवेदन िजिकर
रहे पिन िनजले हरी सेवािभ ै ा त हने वा य
उपचारको सेवा पिन िलन सके को नदेिखने ।
कुनै पिन े मा कायरत यि ले आ नो
पेशासँग स बि धत अनशु ासन र आचरणको जानकारी
हनपु छ र यसलाई पालना र यसको अनशु रण
गनपछ
ु भ ने सामा य समझको कुरा हो । यी रट
िनवेदकले लामो समयस म आफूखस
ु ी आ नो
काय थलबाट अनपु ि थत रहेकोमा िववाद नरहेको
र अि तयारवालाले आव यक कानूनी कायिविध
अवल बन गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको
िनणयमा कुनै कानूनी िु ट िव मान रहेको देिखन
नआउने ।
रट िनवेदक काय थलमा गैरहािजर रहेको
आधारमा कारबाही गन अिधकार ा त अिधकारीबाट
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(झ) को
कसरु मा ऐ. िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९
को उपिनयम (२) को ितब धा मक वा यांश (ग)
का आधारमा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को
देहाय (छ) बमोिजम महानगरीय हरी आयु को
कायालयका हरी उपरी कबाट िमित २०६५।६।१
मा िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी सेवाबाट अयो य
नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणय र
यस िनणयलाई सदर हने ठह याएको पनु रावेदन तह
महानगरीय हरी आयु को कायालयका हरी नायब
महािनरी कबाट िमित २०६७।७।१८ मा भएको
िनणय कानूनसङ् गत नै हँदा यी िनवेदकको संवैधािनक
वा कानूनी हकमािथ आघात परेको नदेिखने ।
अतः िववेिचत कानूनी यव था, आधार र
कारणबाट िनवेदकको मागदाबीबमोिजम आदेश जारी
गनपन
ु अव थाको िव मानता नहँदा ततु िनवेदन

खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०५७३, उ ेषण,
शैले कुमार िसंह िव. म य े ीय हरी कायालय,
कमचारी शासन शाखा, हेट डासमेत
कुनै पिन े मा कायरत यि ले आ नो
पेसासँग स बि धत अनशु ासन र आचरणको
जानकारी हनपु छ र यसलाई पालना र यसको
अनशु रण गनपछ
ु भ ने सामा य समझको कुरा हो ।
रट िनवेदकले लामो समयस म आफूखस
ु ी आ नो
काय थल छोडी अनपु ि थत रहेकोमा िववाद
देिखएन । िनवेदकलाई यसअिघ पिन कायालयमा
गैरहािजर रहेको कसरु मा पटकपटक निसहत पदो नित
रो का तथा त लो टाइम के लमा घटुवाको कारबाही
भएको भ ने देिख छ । िनवेदकलाई सिु ने अवसर
पटकपटक िदइएकोमा सोही कसरु पनु ः दोहो याई ४५
िदनस म िबनासूचना आिधका रक पदािधकारीबाट
वीकृित निलई गैरहािजर रहेको भ ने देिखयो । अतः
अि तयारवालाले आव यक कायिविध अवल बन गरी
िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको िनणयमा कुनै
कानूनी िु ट िव मान रहेको नदेिखँदा यी िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाउन ग रएका िनणयह कानूनसङ् गत नै
देिखने ।
रट िनवेदक िमित २०६६।४।१९ गतेदेिख
कोही कसैलाई नसोधी आफूखस
ु ी लाईन यारेक
छाडी िबनासूचना ४५ िदनस म गैरहािजर रहेको
हरी कमचारीलाई संगठनमा राखी रा न उपयु
नभएको भनी हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८८(ङ) र (झ) को कसरु मा िनयम ८९(२) बमोिजम
रीत पु याई रहन नपन भएकोले िनयम ९३(२)(ख) ले
िदएको अिधकार योग नगरी िनयम ८४(छ) बमोिजम
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भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िज ला हरी कायालय,
महो रीका हरी उपरी कबाट िमित २०६६।५।३१
गते भएको िनणय पचा र यस िनणयलाई सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन तह म य े ीय हरी
कायालय, हेट डाका हरी नायब महािनरी कबाट
िमित २०६८।६।२५ मा भएको िनणयले यी िनवेदकको
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमािथ आघात परेको
नदेिखँदा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने ग रएका
िनणयह गैरकानूनी देिखन नआएको हँदा उ
िनणयह िनवेदन मागबमोिजम बदर गनपन
ु नदेिखने ।
अतः िववेिचत कानूनी आधार कारणबाट
िनवेदकको मागदाबीबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु
अव थाको िव मानता देिखएन । ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-००२९, लागु
औषध ( ाउन सगु र), उदयबहादुर काक िव. नेपाल
सरकार
अिभयोग प साथ पेस भएका ितवादीह को
मौकामा भएको बयान र सु अदालतमा भएको
बयानलाई िव ेषण गदा िदपकुमार बािनयाले भारत
र सौल ब ने शेष ओहावसँग ख रद ग रएको लागु
औषध तहतह हँदै िवरबहादरु तामाङ र कृ ण भ ने
उदयबहादरु काक ले माइकल भ ने यि लाई िब
गन लागेको अव थामा प ाउ पनले
ु योजनाब पमा
संगिठत पले वारदात भएको देिखएको र िनजह ले
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान, घटना थलको
कृित, वारदात भएको लागु औषधको मा ा हेदा
आरोिपत कसरु गरेको देिखन आउने ।
ितवादीह को बयान बरामदी मचु ु का,
प ाउ गन हरी ितवेदनलगायतका कागज

माणबाट पनु रावेदक ितवादी कृ ण भ ने
उदयबहादरु काक समेत उि लिखत लागु औषध िब
गन कायमा संल न भएको पिु हन आएकाले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु दार नै रहेछन् भ ने देिखन
आयो । यसैले यी ितवादी उदयबहादरु को हकमा
अिभयोग दाबी पु ने ठह याई सु काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला कानूनस मत नै
देिखँदा अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अत: उपयु आधार माण एवम् उि लिखत
िस ा तको रोहमा काठमाड िज ला अदालतबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी कृ ण भ ने
उदयबहादरु काक लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा ४ को ख ड (घ)(ङ)(च) िवपरीतको
कसरु अपराधमा ऐ. ऐनको १४(१)(छ)(३) अनस
ु ार
१५ वष कै द र .पाँच लाख ज रवाना गन गरी भएको
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२।१०।५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CI-०८३६, दोहोरो
जनाएको े ता क ा गरी ज गा दता नामसारी ग रपाउँ,
ह रकृ ण धान िव. उिमला कुँवर
िक.नं.१७५ को े फल २-२-२-०
ज गासमेत पु पराज कुँवर र िव णक
ु ु मारी कुँवरका
नाउँमा संयु दा.खा. दता कायम रहने गरी अंश दपोट
मु ाका पनु रावेदकह पु पराज कुँवर र िव णक
ु ु मारी
कुँवर र यथ ितथराज कुँवरका िबचमा पनु रावेदन
अदालत पाटनमा िमित २०६४।९।२३ मा िमलाप
भएकोमा उ अंशदपोट मु ाको िमलाप बदर
ग रपाउँ भनी ियनै पनु रावेदक वादी ह रकृ ण धानले
ितवादी ितथराज कुँवरको म.ु स.गन उिमला कुँवर
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र िव णक
ु ु मारी कुँवरसमेतउपर काठमाड िज ला
अदालतमा दायर गरेको ०७१-CP-३१७३ नं. को
मु ामा ियनै पनु रावेदक वादीले तारेख गज
ु ारेको कारण
िमित २०७२।११।१४ मा िडसिमस फै सला भई उ
मु ा अि तम भएको िमिसलबाट देिखन आएकोले
उ ज गामा यी पनु रावेदक वादीको दाबीअनस
ु ार हक
थािपत गराएको वा थािपत हनस ने अव था देिखन
नआउने ।
आफै ँ अदालतमा मु ा दायर गरी हक
थापनाको लािग अ सर हने र आफै ँ मु ा िडसिमस
गन वातावरण तयार गन यी वादीले आफूले आ नो
दाबी मािणत गन असमथ रहेको त य वीकार गरेको
मा नु पन देिखने ।
यि को वािम वमा असर नपन गरी
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोिजम
ज गावालाको नाम, थर, वतन उमेर वा ज गाको िक ा
न बर े फल िकिसम फरक परेमा वा दोहोरो दता हन
गएमा मा मालपोत कायालयले आव यक जाँचबझ
ु
गरी सो कुरा स याई दता कायम गन स नेमा िववािदत
िवषयमा िनवेदकको नाम संयु दतावालाको नामबाट
कटाई िदँदा िनजको हक वािम वमा असर पदन
भ न सिकने अव था नभएको आधारमा उ मु ामा
मालपोत कायालयको िनणय बदर ग रएको अव था
देिखने ।
ततु मु ामा िमित २०२९।२।१० मै
मोही ितथराज कुँवरको नाममा ज गा दता भई े ता
मािणत भएको र िनजको प रवारिभ ैको अंशदपोट
मु ामा अंिशयारह िबच भएको िमलाप बदर गराउन
यी िनवेदकले अदालतमा मु ा दायर गरे पिन आफै ँ ले
तारेख गज
ु ारी मु ा िडसिमस हने वातावरण िसजना
गरेको अव था देिखँदा उ िन.नं.६०५८ मा ितपािदत
िस ा त यस मु ाको स दभमा आकिषत हने देिखएन ।
अतः पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला मनािसब नै
देिखएबाट सो फै सला बदर गरी मेरो सु िनवेदन दाबी
तथा पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादीको
पनु रावेदन िजिकरसमेत िव वसनीय र यिु यु

नदेिखँदा सु मालपोत कायालय, काठमाड बाट
भएको िनणय सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला अ यथा मा न निम ने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड बाट
भएको िनणय सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६५।३।२९ मा भएको फै सला
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६६-CI-१०४४, फै सला
बदर, ओमकला रजालसमेत िव. नारायण रजालसमेत
िववािदत थानको िमित २०६४।३।२ मा
न सा मचु ु का भएको र सो न सा मचु ु कामा न.नं.
१७ को ज गाको पि मतफ िवटौरी लगत नं. १२१ बाट
रे मीराज प त नारायणप तले दता गरी घर िनमाण गरी
भोग ग ररहेको भ नेसमेत सोही न सा मचु ु काबाट
देिख छ । सािबक िवटौरी लगत १२२ को े.फ. ०-०२.८५ धरु को ज गा िववािदत थानमा नभई अ य
रहेको छ भनी िवप ीले देखाउन सके कोसमेत नदेिखने ।
लगत नं. १२१ को पूवतफ लगत नं. १२२
को ज गा रहेको हँदा िववािदत ज गा सोही लगत नं.
१२२ कै देिखन आयो । वादी दाबीको ज गा िवटौरी
लगत १२२ कायम भई ितरो भरो भइरहेकोसमेत
देिखयो । य तो ितरोभरोको माणको ज गाको
वािम व िनधारणमा मह वपूण थान रहने ।
२०६३ सालमा नयाँ नापी भई िववािदत
लगत नं. १२२ को ०-०-२.८५ धरु ज गा िक.नं.
५६ मा नापी भएको र सोही लगतकै आधारमा िवप ी
नगरपािलकाले ४ िक ला िसफा रससमेत िमित
२०६९।६।१ मा मालपोत कायालयबाट सो िक.नं.
५६ को ज गा पनु रावेदकह को नाउँमा दता गरी
पनु रावेदकह ले ज गाधनी पज
ु ासमेत पाइसके को
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माणमा रहेको नं. १८४ को िमिसलबाट समेत देिखन
आउने ।
माणमा रहेको िनषेधा ा मु ामा भएको
न सा मचु ु कामा यी वादीम येका गोिव द रजाल
रोहबरमा बसेको भ ने आधारमा मा माणह बाट
आ नो हकभोग र वािम वमा रहेको ज गामा असर
पछ भ नु यायको रोहमा उिचतसमेत नदेिखने ।
काश िच कारले ितवादी नारायण
रजाललाई िमित २०५२।२।९ मा पा रत ग रिदएको
राजीनामा िलखतमा उ र सडक उ लेख भई वादी
दाबीको लगत नं. १२२ को े.फ.०-०-२.८५ धरु
ज गासमेत समावेश भएको देिखन आउने ।
िमित २०५२।२।९ को राजीनामाको
िलखतमा उ र िक ला यी वादीह लाई देखाउनु
पनमा नदेखाई सडक देखाई वादीह को सो ज गासमेत
उ चौिक लािभ पारी िक ला कायम भएको देिखन
आएबाट सो फै सलाह बाट पनु रावेदक वादीह को
हकमा असर पन गएको देिखन आउने ।
उपयु आधार कारण र माणह बाट वादी
दाबी पु ने गरी सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठह याई पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट भएको िमित २०६६।३।२३
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई सो हदस म
दाबीबमोिजम फै सला बदर र उ र िक ला बदर हने
ठह याएको सु प देही िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल काि क १३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६६-CI-१०४५, िक ला
बदर, ओमकला रजालसमेत िव. नारायण
रजालसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६७-CI-१०९२, लेनदेन,

युिग मगर िव. कुमारबहादुर राजभ डारी
िववािदत कपाली तमसक
िमित
ु
२०६२।१२।१७ मा तयार भएको देिख छ । सो
तमसक
ु मा ितवादी यिु ग मगरको या चे सही
बायाँ िशर र दायाँ पु छर दवु ै थानमा रहेको
देिख छ । िलखतको सा ी नवराज भ डारी र अ
सा ीह िडकबहादरु े र नवराज बािनया रहेको
देिख छ । यस कपाली तमसक
ु मा रहेको या चे
सिहछाप आ नो रहेको त य ितवादीले ितउ र
िजिकरबाट नै वीकार गरेको पाइ छ । सो या चे
सिहछाप ितवादीले अ को लेनदेनमा सा ी
ब नको लािग खाली िलफामा सिहछाप गरेको हो,
तर वादी दाबीबमोिजमको लेनदेनको लािग होइन
भ ने िजिकर िलएको पाइ छ । सा ी ब नलाई
खाली िलफामा िशर पु छरमा आ नो दायाँ बायाँ
दवु ै बढु ी औ ंलाको या चेछाप नै आव यक पन जाने
देिखँदनै । िववािदत तमसक
ु मा लागेको या चे आ नो
रहेको त य ितवादीले वीकार गरेको अव थामा
सा ी ब नकै योजनाथ खाली िलफामा ितवादीले
िशर पु छर दवु ै थानमा दायाँ बायाँ बढु ी औ ंलाको
या चे छाप लगाएको त य एकआपसमा तादा यता
रहेको देिखन नआउने ।
ितवादीले वादीसँग िमित २०६३।१२।१६
स म कुनै िचनजान नरहेको भनी िजिकर िलएको
पाइ छ । आफूले िमित २०६३।१२।१७ को साँझ
१७:०० बजेको समयमा वादीकै घर चाबिहल
जयबागे वरीमा खाली िलफामा सा ी ब ने योजनाथ
या चे सिहछाप गरेको हो भ ने िजिकरसमेत रहेको
छ । सु ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा अ.बं.७८
नं. को बयानमा समेत ितवादीले सो बेहोरा वीकार
गरेका छन् । ततु मु ा िमित २०६३।१२।१८
मा ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा दता भएको
देिख छ । १७ गते िलखतमा सा ी बसेको भनेको
िवषय भोिलप ट ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा
मु ा दता हन उ बखतको यातायातको सिु वधा
नभएको ि थितमा स भव देिखँदनै । २०६३ सालमा
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काठमाड बाट ओखलढुङ्गास म सहज यातायात
सिु वधासमेत भई नसके को हँदा िफरादमा उ लेख
भएज तो ५ बजेस म काठमाड मा गरेको कागज
भोिलप टै ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा दता गन
ितिलिप लगेको भनी अनमु ान गन िम ने नदेिखने ।
व ततु ः ितवादीले िजिकर िलएझ
अिघ लो िदनस म िचनजान नभएको यि लाई
सा ी ब नकै लािग खाली िलफामा िशर पु छर दवु ै
थानमा आ नो दायाँ बायाँ दवु ै बढु ी औ ंलाको या चे
सिहछाप गनपन
ु मनािसब कारण देिखँदनै । ितवादी
करकापमा परेको अव था पिन देिखन आएको
छै न । आफूले खाली िलफामा या चे सिहछाप गरेको
िमित २०६३।१२।१७ को १७:०० बजे भनी िलएको
िजिकरसमेत खि बर हन सके को छै न । ितवादीले
आ नो सा ीसमेत अदालतमा उपि थत गराउन
सके को देिखँदैन । वादी ितवादीिबच िलखतसमेत गरी
रकम लेनदेन भएको देिखन आएबाट वादी दाबीबमोिजम
वादीले ितवादीबाट साँवा याज भराई पाउने ठह याई
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला
अ यथा भ न िमलेन । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
तथा िनजको तफबाट उपि थत कानून यवसायीको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
सु ओखलढुङ्गा िज ला अदालतबाट भएको
फै सला उ टी हने ठहर गरी वादी दाबीबमोिजम नै
वादीले ितवादीबाट साँवा याज रकम भराई पाउने
ठह याई िमित २०६६।११।१९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
९
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७४-WH-००७५,
ब दी य ीकरण, रोशन थापा िव. बाँके िज ला
अदालतसमेत
संवत् २०७० सालको मु ा नं.२१५।३६६

को अिनता मैदालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार र ितवादी रोशन थापा भएको वैदेिशक
रोजगार कसरु मु ामा ितवादी रट िनवेदक रोशन
थापा िमित २०७०।०९।१८ मा धरौट राखी थनु ाबाट
छुटी तारेखमा रहेको पाइ छ । सो मु ामा िनज
ितवादी िमित २०७०।१२।१३ देिख तारेख गज
ु ारी
फरार रहेको पाइ छ । सोही फरार रहेको अव थामा
जाहेरवाला बोमबहादरु घत मगरसँग रट िनवेदक
रोशन थापाले ताइवान से यु रटी गाडको वैदेिशक
रोजगारीमा पठाइिदने भनी िमित २०७१।७।५ मा
.१९,८०,०००।- को कागज गरेको पाइने ।
ितवादी रोशन थापाले आफूलाई ताइवानमा
वैदेिशक रोजगारको लोभन देखाई वैदेिशक रोजगारको
कसरु गरेको भनी जाहेरवाला बोमबहादरु घत मगरले
िमित २०७१।१०।१८ मा जाहेरी िदई अिभयोगप
िमित २०७१।११।०८ मा दायर भएको पाइ छ । सोही
मु ामा रट िनवेदकलाई वैदिे शक रोजगार कसरु मा ३
वष कै द र .३,००,०००।- ज रवाना हने ठहर भई
िमित २०७२।१०।१२ मा फै सला भएको देिखने ।
अिनता मैदालीसमेत जाहेरवाला भएको
वैदेिशक कसरु मु ामा धरौटी राखी थनु ाबाट छुटेको
अव थामा िनज ितवादीले पनु ः अक वैदेिशक
रोजगार कसरु गरेको भ ने देिख छ । पिहलो मु ा
फै सला भई िनवेदकलाई कै द ज रवाना हने ठहर
भएपिछ दो ो मु ामा छु ै कै द र ज रवाना ठहरी
फै सला भएको देिखने ।
अिभयोग लागी कारबाहीको ममा कुनै
यि थनु ाबाट छुटी जान स ने अव था कानूनले
नै िनिद गरेको छ । य तो थनु ाबाट छुटी गएकोमा
िनजै ितवादीले पनु ः अक कसरु गरेको र फै सलाह
अलगअलग िमितमा भएको ि थितमा यस कारको
कसरु ग ररहने पटके कसरु दारको हकमा पिछ गरेको
कसरु बापत ठहर भएको कै द थप गरी ठे न पन मल
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको महलको ४१ नं. को अि तम
ितब धा मक वा यांशले प पारेको देिख छ ।
वैदेिशक रोजगारको कसरु मा अिभयोग लागी मु ा
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दायर भई धरौटी तारेखमा रहेकोमा तारेख गज
ु ारी
पनु ः अक कसरु गरेको देिखँदा िनवेदकको हकमा उ
द ड सजायको महलको ४१ नं. को ितब धा मक
वा यांशको कानूनी यव था आकिषत हने नै देिखने ।
कसरु दारलाई सिु ने अवसर िदई धरौटी
तारेखमा रहेकोमा सोतफ सजग नरही आपरािधक
गितिविध गन कसरु दारले जानीजानी कानूनको
बिखलापज य कायह गरेको ह छ । यस कारको
कसरु दारलाई कानूनले नै पिछ ठहर भएको कै दसमेत
थपी कै द गनपन
ु कठोर द डनीित अपनाएको देिखयो ।
तसथ, िनवेदकलाई अदालतको फै सलाअनस
ु ार कानूनी
यव थाबमोिजम नै थनु ामा रा ने गरी कै द ठे िकएको र
सो ठे िकएको कै द संशोधन नहने गरी सु बाँके िज ला
अदालतको िमित २०७४।९।७ को आदेश सदर गन
गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको
िमित २०७४।१०।२५ को आदेश गैरकानूनी नदेिखने ।
अतः िनवेदक कानूनबमोिजम नै थनु ामा रहेको
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१७१९, वैदेिशक
रोजगार कसरु , सुिनलकुमार लामा िव. नेपाल सरकार
ितवादीले जाहेरवालाह लाई कागज
भएका िमितले ४ मिहनािभ वैदेिशक रोजगारका
लािग अमे रका पठाइिदने भनी िकनारामा सा ीसमेत
राखी िमित २०६८।८।१४ मा जाहेरवालाह िव णु
रानाभाट र ईना गु ङबाट जनही .१०/१० लाखका
दरले ज मा .२० लाख पैयाँ िलनु िदनु गरेको र

सो भाखािभ अमे रका पठाउन सिकन भने तपाइँ
धनीह ले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३
अ तगत हने हदैस मको सजाय गरी मेरो अ य घर
घरानाको चल अचल जायजेथाबाट साँवा याजसमेत
एकमु असल
ु उपर गरी िलएमा म जरु छ भ ने बेहोरा
उ लेख गरेको पाइ छ । िलखत माणलाई नै सव म
माणको पमा माण कानूनले हण गदछ । जबस म
िलखतमा प पमा उ लेख भएको कुरा अ यथा
मािणत हँदैन तबस म सो िलखत कानूनस मत छ,
त ययु छ र माणयो य हो भनी अदालतले हण
गनपन
ु ।
पनु रावेदक ितवादीले यस अदालतमा
पनु रावेदन गदा िमित २०६८।८।१४ मा तयार
भएको वैदेिशक रोजगार नामक तमसक
ु जबरज ती
करकापमा गराइएको हो । असरु ाको ि थित िसजना
हने गरी िवप ीले पठाएको एस.एम.एस. मसँग छ भ ने
तकको स दभतफ िवचार गदा िनज ितवादीलाई
यस खालको सरु ा चनु ौती िथयो भने करकापबाट
छुटकारा पाएपिछ शाि त सरु ाको माग गरेको तथा
जबरज तीबाट छुटकारा पाएको िमितले ऐन, कानूनका
यादिभ स म िनकायबाट सो िलखत बदर गराएको
पिन पाइएन । यी पनु रावेदक ितवादी सिु नलकुमार
लामाले वैदेिशक रोजगारमा पठाउने अनमु ित िलएको
देिखँदनै । वैदेिशक रोजगारमा पठाउने अनमु ित
नभएकाले वैदेिशक रोजगारमा पठाउने काय गरेमा
कसरु ठह रने, वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
१० र दफा ४३ मा उ लेख भएको पाइने ।
वैदेिशक रोजगारमा पठाउँछु भनी
जाहेरवालाह सँग यी ितवादीले .२० लाख
बिु झिलई िलखत कागज ग रिदएको र सो िलखत
कागज अ यथा नभएको अव थामा वैदेिशक रोजगारमा
पठाउने अनमु ित नै निलएका यी पनु रावेदक ितवादी
सिु नलकुमार लामाले गरेको उ काय वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु
गरेकै देिखन आउने ।
तसथ ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको भए
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तापिन जाहेरवालाह लाई िवदेश पठाइसके को अव था
भने िव मान नदेिखँदा िनज ितवादीलाई सोही ऐनको
दफा ४३ बमोिजम २ (दईु ) वष कै द, . २ लाख
ज रवाना, जाहेरवालाह को .२० लाख िबगो र सो
िबगोको ५० ितशतले हने हजाना .१०,००,०००।(दश लाख) समेत ज मा .३०,००,०००।– (तीस
लाख) पैयाँ जाहेरवालाह ले ितवादीबाट भराई
पाउने ठह याएको सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरण
काठमाड को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िवकास े
क युटर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल फागनु २३ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-WO-१०३०, उ ेषण /
परमादेश, मृगे बहादुर धान िव. ािविधक िश ा तथा
यावसाियक तािलम प रषद् सानोिठमी, भ पुरसमेत
िनवेदकले का ेको मा यिमक िव ालयबाट
२०४३ सालमा टे परी ा उ ीण गरेको कुरामा िववाद
छै न । यसपिछ िनजलाई एसोिसएसन ा स नेपाल
BRIE पनौती भ ने सं थाको अ य समेत रहेका
ा सेली नाग रक Robert Le Foll ले ा समा
लगेर अ ययन गराएको देिख छ । िनवेदकले Le
Proviseur du Lycee “Georges CORMIER”
भ ने सं थामा सन् १९८८ मा भना भई BREVET
D’ETUDES
PROFESSIONNELLES
भ ने कोष उ ीण गरी यसपिछ सोही सं थामा
लगातार थप २ वषसिहत ज मा ४ वष अ ययन गरी
BACCALAUREAT PROFESSIONAL भ ने
कोष उ ीण गरी इि जिनय रङसरहको कोस पूरा
गरेकाले िश कमा िनयिु िदएको पाइयो । यसपिछ
िमित २०५७।०६।११ देिख पनौती ािविधक
िश ालयमा अटोमोबाइल िश क अिधकृत तर
ततृ ीय ेणीको पदमा करार सेवामा रही काम गरेको
र यसै ममा पनौती ािविधक िश ालय २०६०
साल भा ११ गते CTEVT लाई ह ता तरण भएको

पाइयो । िनवेदकले िमित २०६२।३।९ देिख उप मख
ु को
िज मेवारीसमेत स हालेको देिख छ । यसैिबचमा
प रषदबाट
् अटोमोबाइल िश कको िव ापन भएकोमा
िनवेदकसमेत २ जना उ मेदवारको नाम िनयिु को
लािग िसफा रस गरेबमोिजम अिधकृत तर ततृ ीय ेणी
ािविधक पदमा िनवेदकलाई थायी िनयिु तथा
पद थापना ग रएको पाइयो । िमित २०६६।३।२ को
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको प बाट
एस.एल.सी. उ ीण नै नगरी सोझै Le Proviseur
du Lycee “Georges CORMIER” College
बाट Diploma in Engineering सरहको समक ता
िनधारण गरेको देिखएको, तर एस.एल.सी. परी ा
उ ीण गरेको नदेिखएको अव थामा िवणता
माणप तहले मा यता पाउन स ने अव था
नभएकोले िववािदत पदमा िनयिु पाउने यो यता
पगु ेको नदेिखएको हँदा पदबाट हटाउन नपन कारण
भए प ीकरण पेस गन भनी प ीकरण सोिधएको
पाइयो । िनवेदकले प ीकरण पेस गरेपिछ तीन
मिहनािभ आव यक कारबाही गन भनी आयोगबाट
प रषदमा
् लेखी पठाएको देिख छ । सोही आधारमा
प रषदबाट
प ीकरण सोिधएको देिख छ । ािविधक
्
िश ा तथा यावसाियक तािलम प रषद् कमचारी सेवा
सत िविनयमावली, २०४९ को िविनयम ८८(६) मा
रहेको “ऐन, िनयमावली तथा यस िविनयमावलीिवपरीत
काम कारबाही गरेमा” भ ने बदुँ ाका आधारमा िमित
२०६७।१।१५ को प बाट नोकरीबाट हटाएको
देिखयो । िनवेदकले क ा १० र Diploma
गरेको कुरा प रषद्ले वीकार गरेको देिख छ ।
ा सको Le Proviseur du Lycee “Georges
CORMIER” भ ने सं थाबाट BACCALAUREAT
PROFESSIONAL भ ने २ वष कोष उ ीण
गरी माणप ा गरेकोसमेत देिख छ । िनवेदकले
ा समा गएर ४ वष अ ययन गरी ा गरेको
माणप लाई ि भवु न िव िव ालयले िमित
२०५५।७।१९ मा Diploma Engineering सरह
मा यता िदने िनणय गरेको पाइयो । तर िनवेदकले
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ा समा अ ययन गरेको BREVET D’ETUDES
PROFESSIONNELLES कोषको समक ता
िनधारण गन प रषदक
् ो पाठ् य म िवकास महाशाखामा
िमित २०६६।०३।१६ मा िनवेदन िदएकोमा सोउपर
प रषदल
् े तर िनधारण स ब धमा ािविधक िश ा
तथा यावसाियक तािलम प रषद् ऐन, २०४५ को दफा
५ मा रहेको यव थाअनस
ु ार कुनै िनणय गरेकोसमेत
देिखएन । तथािप ि भवु न िव िव ालयबाट समक ता
िनधारण भएको देिखँदा िनवेदकले आव यक शैि क
यो यता हािसल नगरेको भनी स झन निम ने ।
शैि क यो यताको तर िनधारण गन
कुरा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
े ािधकारको िवषय होइन । िवभागीय कारबाहीका
लािग प ीकरण सो ने काम पिन आयोगको
देिखँदैन । आयोगले अिधकार े नभएको िवषयमा
ािविधक िश ा तथा यावसाियक तािलम प रषदल
् ाई
कारबाही गनु भनी िनदशन िदएको देिख छ ।
िवप ी CTEVT का िवभागीय सजाय िदन पाउने
अिधकारी वयम्ले आ नो सद्िववेक योग गरी
िनणय गनपनमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु
ु धान
आयोगको िनदशनको काया वयनस म गरेको
देिखयो । यसरी ग रएको कारबाहीलाई कानूनअनक
ु ू लको
मा न िमलेन । यसका अित र ािविधक िश ा
तथा यावसाियक तािलम प रषद् कमचारी सेवा सत
िविनयमावली, २०४९ को ८८(६) बमोिजम “ऐन,
िनयमावली तथा यस िविनयमावलीिवपरीत काम
कारबाही गरेमा” भ ने आधारमा ऐ. िविनयम ८९ (ङ)
बमोिजम िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी सेवाको
लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाएको
देिख छ । िनयमावली तथा िविनयमावलीको के
कुन ावधानिवपरीत कामकारबाही गरेको हो भ ने
स ब धमा कुनै प कुरा उ लेख गरेको नदेिखने ।
अतः िनवेदक मगृ े बहादरु धानलाई
नोकरीबाट िमित २०६७।०१।१५ देिख लागू हने
गरी भिव यमा सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी
हटाउने भनी ग रएको िमित २०६७।१।१५ को िनणय

र जारी ग रएको CTEVT को प समेतका िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाउनेस ब धी भएका सबै िनणय एवम्
काम कारबाही कानून ितकूल देिखँदा उ ेषणको
आदेशले बदर ह छ । िनवेदकलाई सािबकबमोिजमको
पदमा पनु थािपत गनु र िनजले पाउने तलबसमेतका
सिु वधासमेत िदनु िदलाउनु भनी परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०६९-CI-००९८, रैकर प रणत
ज गा दता, तारादेवी मरह ासमेत िव. राम साद
मरह ासमेत
िनवेदकह भैरव साद मरह ा, राम साद
मरह ा र राम साद रे मीले िववािदत िक.नं. १५ र १९
को ज गा दताको स ब धमा आआ नो दाबी ततु
गरी मालपोत कायालय, कलङ् क मा िनवेदन िदएकोमा
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र िबता उ मूलन
ऐन, २०१६ को दफा ७(क) समेतका आधारमा
मालपोत कायालय, कलङ् क ले उ दईु िक ा ज गा
िनवेदकम येका भैरव साद मरह ाका नाममा रै.प.
दता गन गरी िमित २०६७।१२।३० मा िनणय गरेको
पाइयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा “ज गा
(नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोिजम नापन सा भएको
कुनै ज गा दता गनस म छुट भएकोमा उ ज गाको
सािबक दता, ितरो र भोगसमेतको आव यक छानिबन
गरी तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा रसमा
तोिकएको ि या अपनाई मालपोत कायालयले य तो
ज गा दता गन स नेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइयो । िबता उ मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क) ले
गरेको यव था हेदा “ख” ेणीको िबता ज गा कमाउने
यि ले यो दफा ार भ भएपिछ नेपाल सरकारले
तोके को यादिभ आफूसँग भएको वा आफूले जाने
बझ
ु ेस मको सबदु माण र सो ज गाको िक ा न बर,
चार िक ला िबतावालाको नाम, थर, वतन, कुतबाली,
ितरोसमेत खल
ु ाई य तो ज गा आ नो नाउँमा दता
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गनको लािग स बि धत िज लाको माल वा मालपोत
कायालयमा दरखा त िदनु पनछ” भ ने उ लेख भएको
देिखयो । िववािदत िक.नं.१५ र १९ को ज गाको
िफ डबक
ु को बेहोरामा जोताहा भैरव साद उपा याय
मरह ा र िकसानको बेहोरामा राम साद उपा याय
मरह ा भ ने उ लेख भएको देिखने ।
िववािदत िक.नं. १५ र १९ को एकै िक ा
ज गामा फरक-फरक यि ह को फरक-फरक आधार
माणका आधारमा ज गा दता गरी पाउन मागदाबी
िलएप ात् हकबेहकमा स बि धत अदालतमा गई
हक कायम गरी याउनु भनी स बि धत प ह लाई
सनु ाई िदनपु नमा सो नगरी मालपोत ऐन, २०३४ को
दफा ७(२) र िबता उ मूलन ऐन, २०१६ को दफा
७(क) अनस
ु ार िनवेदकम येको भैरव साद मरह ाको
नाममा रैकर प रणत दता हने गरी मालपोत कायालय,
कलङ् क बाट िमित २०६७।१२।३० मा भएको
िनणय बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६८।९।१२ मा भएको फै सला मनािसब नै
देिखयो । मालपोत कायालयको उ िमित
२०६७।१२।३० को िनणय बदर गरेको कुरा ि यागत
स दभको कुरा भएको र सोही कारणबाट यी पनु रावेदक
भैरव साद मरह ाको हकमा असर पन अव थासमेत
देिखन नआउने ।
अत: पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सलाउपर िववािदत िक.नं. १५ र १९ को ज गा
आआ नो दाबी गरी िज ला अदालतमा वेश
ग रसके कोसमेत देिखन आएकाले िववािदत िवषयमा
एकै साथ िनणय हनपु न अव था रहेको र िववािदत
िवषयमा िज ला अदालतबाटै यथोिचत याय िन पण
हने अव था िव मान रहेको यस प रि थितमा िववािदत
ज गा भैरव साद मरह ाको नाममा रैकर प रणत दता
ग रिदने भनी मालपोत कायालय, कलङ् क बाट िमित
२०६७।१२।२० मा भएको िनणय बदर गरी स बि धत
अदालतबाट हकबेहक छुट्याई याउनु भनी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६८।९।१२ मा भएको

फै सला अ यथा भनी रहन पन अव था नदेिखएकोले
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु १ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७०-CR-०११५, अपहरण तथा
शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव. अजय आचायसमेत
कलंक बाट वय भु लैजाने
ममा
मोटरसाइकल दघु टनामा पदा हरीले ितवादी
लेखनाथ भ राईलाई प ाउ गरी जाहेरवालालाई
उ ार गरेको देिख छ । जाहेरवालालाई अपहरण
ग रसके को नभई अपहरण तथा शरीर ब धक िलने
उ े यले मोटरसाइकलमा लैजाँदै गदा दघु टनामा परी
ितवादी प ाउ भएको देिखँदा यसलाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३ नं.
बमोिजम उ ोगस मको कसरु गरेको मा नु पन ।
ितवादी अजय आचायलाई समेत
दाबीबमोिजमको कसरु मा सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा
िवचार गदा, जाहेरवालाले िनज ितवादी अजय
आचायसमेत भई आफूलाई अपहरण गरेको भनी
जाहेरी िदए पिन सु िज ला अदालतमा बकप
गदा मलाई अपहरण गदा ितवादी अजय आचाय
साथमा िथएनन् भनी बकप ग रिदएको पाइ छ ।
अजय आचायले अनस
ु धानको ममा बयान कागज
गदा आफू अपहरणस ब धी कसरु मा संल न नभएको
भनी इ कारी रहेको र सु िज ला अदालतमा समेत
कसरु मा इ कारी रहेको देिखयो । अ य कुनै माणबाट
िनजउपरको अिभयोग दाबी समिथत हन आएको
पाइएन । तसथ, अजय आचायलाई सफाइ िदने गरी
भएको फै सला मनािसब नै भएको हँदा िनज अजय
आचायलाई समेत दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
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हन नसिकने ।
ितवादी लेखनाथ भ राईलाई अपहरण तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजमसमेत
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरको स ब धमा िवचार गदा, ितवादीम येका
अजय आचायलाई सफाइ िदने गरी भएको हदस मको
फै सला सदर हने ठहरी फै सला भएको छ । दईु वा
दईु भ दा बढी यि िमली संगिठत पमा कसरु
गरेको त य थािपत भएको अव था नदेिखएको हँदा
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं.
बमोिजम थप २ वष सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर नपु ने ।
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १२ नं. बमोिजमको ितपूित
स ब धमा भएको कानूनी यव था हेदा, “यस महलको
१, २ वा ३ नं. बमोिजम कसरु गराएको कुरा मािणत
हन आएमा मु ा हेन अड् डाले पीिडत यि लाई
पु न गएको शारी रक तथा मानिसक ितको िवचार
गरी सो कसरु गराउने यि बाट पीिडत यि लाई
कसरु भएको िदनदेिख येक िदनको क तीमा पाँच
सय पैयाँको दरले ितपूितसमेत भराई िदनपु छ”
भ नेसमेतको यव था भएकोले कलंक बाट ितवादी
लेखनाथ भ राईले मोटरसाइकल चलाई िबचमा
पीिडतलाई राखी वय भतु फ जाने ममा वय भु
चोकमा मोटरसाइकल दघु टना भएकोले सोही ठाउँमा
रहेका हरी कमचारीले िनज लेखनाथ भ राईलाई
िनय णमा िलन सफल भएको देिख छ । यस
अव थामा पीिडतलाई कानूनबमोिजम पाउने ितपूित
भराई िदनपु न देिखने ।
तसथ, पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६९।१०।२१ को फै सला के ही उ टी भई
ितवादी स तोष भ राई भ ने लेखनाथ भ राईबाट
पीिडत (जाहेरवाला) लाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा
शरीर ब धक िलनेको महल १२ नं. बमोिजम िदन
१ (एक) को .५००।– ितपूित भराई िदने ठहछ ।
सो हदस मबाहेक अ य कुरामा पनु रावेदन अदालत

पाटनको फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल जे १ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा.
ी मनोजकुमार शमा, ०७५-RC-०१२७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ेम सु बासमेत
ितवादी ेम सु बाको हकमा सु देिख
िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । सहअिभयु
गणेश राई, मदन राई, भरत मगरले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान र अदालतमा भएको
बयानमा समेत ेम सु बा, शेरे सु बासमेतले
देवे राइलाई काटी ढालेको हो भनी पोल गरेको
देिख छ । वतिसंह िव कमा, िभम साद राई र रिषराज
राईले िकटानीसाथ ेम सु बा र शेरे िल बूले घटना
घटाएको हो भनी बकप गरेको पाइयो । घटना िववरण
कागज गन दलबहादरु राई, शंकर राईसमेतले ेम
सु बाले हातमा तरबार िलई हान काटमार भनी दौडँदै
आएको देखक
े ो भनी लेखाएको पाइ छ । जाहेरवालाले
मतृ कको शरीरमा ४/५ ठाउँमा भएको हितयार हार
ेम सु बासमेतले गरेको भनी लेखाइ िदएको पाइयो
ितवादी ेम सु बासमेतले धा रलो हितयार हार
गरेको कारणबाट देवे राईको मृ यु भएको त य
मािणत भएको देिखँदा सव वसिहत ज मकै द हने
ठह याएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
ितवादी राजु दज का हकमा िवचार गदा,
जाहेरी दरखा तमा वारदात घटाउनमा राजु दज को
भूिमका उ लेख नगरी घटना थलमा उपि थितस म
देखाइएको पाइ छ । जाहेरवाला भ कुमार राईले
अदालतसम बकप गदा सु जाहेरीमा लेिखएभ दा
बढी सारभूत त य कुनै फरक पन गरी त य खल
ु ाएको
पाइ छ । अ य य दश ह ले राजु दज ले मतृ कलाई
हार गरेको भनी िकटानी गरेको देिखएको छै न ।
सम िमिसल माणबाट राजु दज ले आरोिपत
कसरु गरेको भनी िव ास गन सिकने अव था देिखन
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आएन । सहअिभयु ह ले समेत िनजउपर पोल
गरेको देिखएन । कुनै पिन यि लाई यथे माणिबना
कसरु दार ठहर गनु फौजदारी यायको िस ा तअनक
ु ूल
हँदनै । अिभयोजन प ले शङ् कारिहत माण ततु
गरी दाबी मािणत गनु पदछ । के वल के ही शङ् का
वा स देहा पद अव थाका कुराका आधारमा
यानस ब धी अिभयोग ठहर गनु यायोिचत
नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह समेतबाट
ितवादीह म येका
मे
सु बाको हकमा
यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सजाय हने
ठहर गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत इलामको
िमित २०६९।१२।२७ को फै सला सदर हने ठहछ ।
ितवादी राजु दज लाई यानस ब धीको १३(४) नं.
बमोिजम सजाय हने ठहर गरेको सु झापा िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको हदस म पनु रावेदन
अदालत इलामको िमित २०६९।१२।२७ को फै सला
उ टी भई राजु दज ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-WH-००४८,
ब दी य ीकरण, राजु मोहरा िव. झापा
िज ला अदालतसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।

िलएकोतफ हेदा यी िनवेदक मोहनबहादरु काक नेपाल
क यिु न पाट का पोिलट यरु ो सद य रहेको भ ने
कुरा िनजकै िनवेदनबाट देिख छ । पिछ लो पटक यस
अदालतमा चलेको रट नं.०७५-WH-०१२२ को
ब दी य ीकरणको िनवेदनमा िमित २०७५।१२।२४
मा आदेश जारी भई िनजलाई यस अदालतका
रिज ारको रोहबरमा थनु ामु गन आदेश भए पिन
यसप ात् िनजलाई मशः संखवु ासभा िज ला
अदालत, काठमाड िज ला अदालत, सनु सरी िज ला
अदालत र नवु ाकोट िज ला अदालतमा पु याइएको
ि थितबाट यी िनवेदक थनु ामु नभई िनर तर
थनु ामा नै रहेको भ ने देिख छ । यसरी एउटा मु ामा
अदालतबाट थनु ामु गरे लग ै अक अिभयोगमा
अक अदालतमा लैजाने र यहाँबाट पिन साधारण
तारेखमा रा ने आदेशप ात् पिन िनजलाई थनु ामु
नगरी िनर तर पमा थनु ामा नै राखेको देिखने ।
आ नो हरी िहरासतमा रहेको यि िव
के क तो फौजदारी कसरु को आरोपह छन् सबैका
बारेमा रा यले एकै पटक हेनु र बु नु पन ह छ । व ततु ः
फौजदारी कसरु मा रा यले अनस
ु धान गन नै नपाउने
भ ने हँदनै न त राजनीितक आवरणमा फौजदारी कसरु
गन छुट कसैलाई रहने नै ह छ । कुरा यितस म हो
िक िनवेदक हरी िहरासतमा रहेको ि थित छ भने
एकै पटक समाना तर पमा मु ाको अनस
ु धान
गनपन
ु ह छ । एउटा मु ाबाट अदालतको आदेशले
छुटेपिछ अदालतको आदेशलाई स मान नगरी पनु ः
प ाउ गदा वृ भावना रािखयो िक भ ने प
उठ् छ । यसरी
उठने गरी िवप ीह बाट भएका
कायबाट संिवधानले अङ् गीकार गरेको िविधको शासन
कायम हन स दैन । अदालतले िनवेदकलाई थनु ामु
गन पटकपटक आदेश िदँदै आएको र िनवेदक एकपटक
पिन थनु ामु नभएको ि थितलाई हेदा िवप ीह बाट
यी िनवेदकलाई वृ भावनाकै कारण अनेकन मु ाको
अिभयोग लगाई िनर तर थनु ामा नै राखेको भ ने नै
देिखने ।
कुनै पिन यि उपर फौजदारी कसरु मा

इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७५-WH-०२३३, ब दी य ीकरण,
मोहनबहादुर काक को हकमा मोहनमाया काक समेत
िव. गृह म ालय िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले आफूलाई िवप ीह बाट वृ
भावना िलई राजनीितक ितशोधका कारण िविभ न
अिभयोगमा थुनामा नै रािखरहेको भ ने िजिकर
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मु ा च न व तिु न आधार हनपु छ । कुनै पाट वा
समूहको िवचारसँग आब रहेको भ ने मा आधारमा
घटेको फौजदारी कसरु मा य वा परो पको
संल नताबेगर सतही आधारमा मु ा चलाइनु गैरकानूनी
ह छ । ब दी य ीकरणको रट िनवेदनमा थनु ाको
वैधता परी ण गदा थुना सारभूत पमा वैध छ वा छै न
भनी हे र छ र हे रनपु छ । कुनै यि लाई जसरी पिन
थुनामा रा छु भनी एकपिछ अक मु ा चलाउँदै जाने र
िविध पु याउनका लािग मा याद थप ग रने ि थितले
शि को दु पयोग हन गई यि गत वत ता समा त
हने ।
िनवेदकलाई िमित २०७६।३।२३ मा सनु सरी
िज ला अदालतले साधारण तारेखमा रा ने भनी आदेश
िदएको भए पिन यी िनवेदक िवप ीह को िहरासतबाट
मु हन सके को देिखँदैन । ियनै िनवेदकलाई ज री
प ाउ पज
ु वीकृितको लािग िज ला हरी कायालय,
नवु ाकोटले िमित २०७६।३।२५ मा नवु ाकोट िज ला
अदालतमा िनवेदन िदएको र सोही िमितमा नै उ
अदालतबाट िनवेदकको नाउँमा जारी भएको प ाउ
पज
ु समेत वीकृत भएको देिख छ । यी िनवेदक
२०७५।१२।२४ देिख नै िनर तर पमा हरीकै
िहरासतामा रहेको र िनज िवप ीह को िहरासतबाट
भागी, उ क गएको ि थितसमेत नदेिखँदा िनजको
नाउँमा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
को दफा ९ को उपदफा (६) बमोिजमको ज री प ाउ
पज
ु जारी गनपन
ु आव यकता पिन ततु अव था र
ि थितले नदेिखने ।
िनवेदक मोहनमाया काक लाई सनु सरी
िज ला अदालतले िमित २०७६।३।२३ मा साधारण
तारेखमा रा ने भनी आदेश िदएको र सोही िमितबाटै
िनजलाई िज ला हरी कायालयमा िहरासतमा
रा न अनमु ित दान ग रसके को ि थितमा िनजलाई
नवु ाकोट िज ला अदालतको ज री प ाउ पज
ु र
सोप ात्को हरी िहरासतमा रा न िदइएको याद
थपको आडमा िनर तर पमा नै हरी िहरासतमा
रािखएको ि थितबाट पिन यी िनवेदकको हकमा

मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१४ बमोिजमको कायिविधको सही ढङ् गबाट योग
र पालना भएको रहेछ भनी मा न िम ने ि थित पिन
देिखन आएन ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
यी िनवेदकलाई पिछ लो पटक सनु सरी िज ला
अदालतबाट िमित २०७६।३।२३ मा तारेखमा रा ने
आदेश भएपिछ िमित २०७६।३।२३ बाटै िज ला
हरी कायालयलाई हरी िहरासतमा रा न अनमु ित
दान ग रएको र सो गदा फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १४ को कायिविधको सही ढङ् गबाट
पालना भएको नपाइएकोले िवप ीह बाट िनवेदकलाई
अनस
ु धानको लािग भनी िहरासतमा रािखएको
काय गैरकानूनी देिखँदा नेपालको संिवधानको धारा
१३३(३) र सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७ बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल साउन ७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७५-WH-०१६६,
ब दी य ीकरण, ेम यौपाने िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदक पदम साद पोखरेल अिखल
( ाि तकारी) को के ीय सद य भएको कुरा िनजको
िनवेदनमा नै उ लेख भएको देिख छ । िनजलाई िमित
२०७५।१२।२ गते यठु ानको िवजवु ारबाट िनय णमा
िलई िमित २०७५।१२।२५ मा िज ला शासन
कायालयबाट .१०,०००।– धरौटी िलई छाडेको
देिख छ । यसपिछ िनजलाई पनु प ाउ गरी िज ला
शासन कायालय, रो पाबाट िमित २०७६।१।१०
मा साधारण तारेखमा रहा गरेको देिख छ । िनज
िनवेदकलाई ते ो पटक िमित २०७५।।१।१० मा
भालवु ाङबाट िनय णमा िलएको भनी िवप ीको
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िलिखत जवाफमा देिख छ । रट िनवेदकलाई
२०७६।१।१० मा प ाउ गरी िबनापज
ु गैरकानूनी
थुनामा रािखएको भ ने िनवेदन बेहोरा रहेकोसमेत
पाइ छ । िनवेदक िव लव समूह भनेर िचिनने नेपाल
क यिु न पाट को िव ाथ संगठनको के ीय सद य
रहेको र उ समूहले गैरकानूनी पमा हातहितयार
िलई िहँड्ने बम िब फोट गरी जनतामा भय र ास
िसजना गन ज ता काय गद िहँडेको हँदा िनजलाई
िनय णमा िलई कानूनबमोिजम याद थप गरी थप
अनस
ु धान भई िज ला शासन कायालय, दाङबाट
िमित २०७६।२।३ मा िनणय भइसके को र िनज िनवेदक
पदम साद पोखरेल हाल थनु ा मु भइसके को भनी
महा यायािधव ाको कायालयको िमित २०७६।२।५
को प साथ िनणयको ितिलिप ा भई िमिसल
सामेल भएको देिखयो । यसरी िनवेदकको मागबमोिजम
हाल िनज िहरासतमा भएको अव था नदेिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
ु
अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणबाट
रट िनवेदक पदम साद पोखरेल हाल िनवेदनमा
उ लेख गरेबमोिजम गैरकानूनी थनु ामा रहेको
अव था नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने अव था
देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-१६६१,
िकत जालसाजी, तेतरी थ नी िव. रामच साद
यादवसमेत
वादीको पित पलट खाँले िमित
२०२४।९।१७।१ मा ग रिदएको भिनएको िलखतमा
गरेको भिनएको या चे सिहछाप र िनजको
नाग रकतासमेतमा लागेको या चे सिहछापसमेत जाँच

हँदा “िववादको िलखतमा लागेको या चे छापह मा
रेखागणु ह
ट नरहेकोले नमूनाका या चे छापसँग
यिकनसाथ तल
ु ना गन सिकएन” भनी िवशेष को राय
य गरेको देिखने ।
िववादको िलखत िमित २०२४।९।१७।१ मा
खडा भएको भ ने देिख छ । २०२४ साल पौष १७
गते रोज १ अथात् आइतबार भनी िलखतमा उ लेख
ग रएको पाइ छ तर पौष १७ गते आइतबार नभई
सोमबार हो भ ने सो सालको पा ोबाट देिख छ । यसरी
सोमबार खडा भएको िलखतलाई आइतबार भनी रोज
लेखेबाट िलखत सोही समयमा लेिखएको रहेछ भ न
सिकने अव था नदेिखने ।
वादीको पितले
ितवादीको छोरा
दयनारायणलाई २०२३।१२।३ मा .३७२५।– मा
िलखत गरेको भने पिन िजिकर िलएको देिखयो । तर
सो कागज कतै पेस भएको देिखएन । फे र छोरालाई
पा रत राजीनामा गरेर िदएको भए पिछ लो िमितमा
बाबल
ु ाई िकन . ९९।– को थैली राखी राजीनामा
गनु प यो । ितवादीतफबाट सो कुरा प नहने ।
िववादको िमित २०२४।९।१७ को िलखतमा
यी पनु रावेिदका वादीको पित पलट खाँको उमेर २९
वष भ ने उ लेख भएको देिख छ । तर पलट खाँको
नामको नेपाली नाग रकता िमित २०४३।१०।२४
मा बनाइएको र सो नाग रकतामा िनजको ज म १५
सालमा भएको भनी उ लेख भएको देिख छ । िनजको
नाग रकतामा उ लेख भएको ज मिमितलाई आधार
मा दा िनज पलट खाँ िलखत भएको भिनएको २०२४
सालमा ९ वषको नाबालक देिख छन् । यसरी िववादको
िलखत हँदा ९ वषको नाबालकको संर क रोहबरमा
राखी िलखत खडा हनपु न हो, सोबमोिजम संर क
राखी िलखत भएको हो भ ने कुरा िलखतबाट नखु ने ।
िववादको िलखत ग रिदने पलट खाँको िमित
०५५।६।८ मा मृ यु भएको र िनजको जीवनकालमा
उ िलखत यी ितवादीले सावजिनक गरेको पिन
देिखँदनै । सो िलखतका कारणी यि को मृ यपु ात्
मा जिहलेको पिन िमित राखी खडा गन सिकने
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घरसारको हदमिु नको राजीनामा िलखतलाई सीर
हाली िमित २०६७।२।२७ मा िदने ल मण राउत
अिहर िलने िनजकै ीमती च पादेवी भई र.नं.
२६६४ को हालैको बकसप िलखत पा रत गराएको
देिख छ । कारणीको जीवनकालमा िववादको
हदमिु नको घरसारको राजीनामा िलखत िवप ीह ले
देखाई भएको स े साँचो यवहारलाई वैधािनकता
िदन सके को देिखँदैन । मु य कारणीको मृ यपु ात्
मा िलखत सावजिनक गरेकोले सो िलखत कारणीले
नै गरेको हो भनी भ न सिकने अव था देिखएन् ।
िववािदत िलखतमा पलट खाँका काका देवशरण राउत
सा ी बसेको भ ने हकमा िफरादमा नै देवशरणले
सो कुरा इ कार गरेको भ ने कुरा परेको छ । िनज
देवशरण राउतलाई ितवादीले सा ी राखी आ नो
कुरालाई थािपत गराउन सके को पिन पाइँदैन ।
यस ि थितमा देवशरण सा ी बसेको कुरा थािपत
हन सके को मा न िमलेन । िववादको िक.नं.१४ को
ज गा पित पलट खाँको नामबाट यी वादीले नामसारी
िलखत पा रत गराउन आ नो स बि धत गाउँ िवकास
सिमितबाट िमित २०६९।६।२६ मा िसफा रस िलएको
अव थासमेत देिख छ । यसबाट िववादको िक.नं.१४
को घरज गामा पित पलट खाँ र िनजको मृ यपु ात् यी
वादीले भोगचलन गरी आएको भ ने प देिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह समेतबाट
िमित २०२४।९।१७ को िलखत जाँच हँदा “िववादको
िलखतमा लागेको या चे छापह मा रेखागणु ह
ट
नरहेकोले नमनु ाका या चे छापसँग यिकनसाथ तल
ु ना
गन सिकएन” भनी लेिखआएको, िलखत उ लेख
भएको िमितमा उि लिखत रोज निमलेको, िववादको
िलखत हँदा मु य कारणी नाबालक देिखएकोमा
रोहबरमा संर क राखेको नपाइएको, िववादको घर
ज गा नामसारीका लािग वादीले समेत िसफा रस
िलएको, कारणीको मृ यपु ात् मा िववादको
िलखत ितवादीले सावजिनक गरेको र अगािडको
िमित उ लेख गरी पिछ खडा ग रएको िलखत हो
भ ने थािपत भएको हँदा यी वादीलाई हकदैया

नभएको र ततु िफराद हद यादिभ नपरेको भ ने
कुरालाई वीकार गन निम ने । िमित २०२४।९।१७
को िलखत शू य अि त वको देिखँदा त प चात्
भएको हक ह ता तरण गरी भएको िलखतह समेत
जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न
नस ने गरी भएको सु बारा िज ला अदालतको
िमित २०७२।१।६ मा भएको फै सला र सो फै सला
सदर ठह याई उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जबाट भएको फै सला िमलेको देिखन
आएन । िववादको िमित २०२४।९।१७ को िलखत
िकत कागजको १ नं. तथा ३ नं. बमोिजम िकत
जालसाज गरी तयार गरेको देिखँदा शू य घोिषत
हने देिखयो । िमित २०२४।९।१७ को िलखत िकत
जालसाज गरी तयार गरेको देिखँदा उ िलखत शू य
घोिषत भई सो अि त विवहीन िलखतको आधारमा
भए गरेको िमित २०६७।२।२७ को र.नं. २६६४क को
हालैको बकसप िलखत र िमित २०६९।६।१९ को
र.नं. १९३६ को राजीनामा िलखत शू य घोिषत हने
ठहछ । यसरी िकत कागजको ३ नं. िवपरीत जालसाज
गरी िलखत तयार गन मूल कारणी ितवादी ल मण
राउत अिहरको मृ यु भइसके को देिखँदा िनजलाई कुनै
सजाय ग ररहन परेन । साथै ितवादीम येका च पादेवी
एवम् राजवंशी साद यादवको िमित २०२४।९।१७ को
िलखत तयार गन िमिसल संल न माण कागजबाट
संल नता रहेको भ ने पिु भएको नदेिखँदा िनजह को
हकमा जालसाजमा सजाय ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७४-CI-११३७, िलखत बदर, तेतरी
थ नी िव. रामच साद यादवसमेत
§ ०७४-CI-११३६, िलखत बदर, तेतरी
थ नी िव. रामच साद यादवसमेत
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इजलास नं. ११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-१६३६, िलखत बदर,
बलराम थापा िव. रािधका लामासमेत
िववािदत ज गा पैतक
ृ नरहेको, पनु रावेदकले
आ नो िनवेदन प को करण नं.३ (ख) मा का.िज.
इ ायणी गा.िव.स. वडा नं. ९ को िक.नं. १३५ र ५३६
को ज गाह िमित २०६४।१२।२० गते दता फारी
गरी िलएको "पैतक
ृ स पि " हो भनी िलिखत पमा
वीकार गनभएकाले
माण ऐन, २०३१ को दफा ४
ु
क बमोिजम अ यथा, मािनरहनु परेन । ितवादीले
पैतक
ृ स पि ख रद गरेको नदेिखनक
ृ
ु ा साथै पैतक
स पि बाहेक िनजी आजनको ज गा दाताले िब
गरेकाले यथ ले ख रद ग रिलएको देिखनक
ु ा साथै
हाल ख रद िब गरेको उ ज गाह पैतक
ृ स पि
नभएकाले दाताले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९(२)
बमोिजम आफूखस
ी
गन
पाउने स पि को प रभाषािभ
ु
परेको देिखने ।
वादीले पा रत गरी िलएको र हाल िब समेत
गरेका िक.नं. १९८ र २२० का ज गाह घरको
मल
ु ी यि बाबल
ु े थमतः घर यवहार चलाउन
आधास म आफूखस
ु ी गन पाउने ह छ । यसमा पिन
अझ आधाभ दा बढी मू यवान् र पैतक
ृ स पि समेत
वादी र यी दाताका नाममा रहेको कुरा उि लिखत
तािलकाबाट समेत प देिख छ । ततु मु ासँग
अंश र जालसाजी मु ा आएको अव था नहँदा ततु
िफराद गनमा
ै नाको
ु वादी र िब गन ितवादी यी दवु ज
सफा िनयत रहेको नदेिखने ।
तसथः घरको मल
ु ी र एकाघरका उमेर पगु ेको
जेठो छोरा सा ी राखी िब गरेको िलखतउपर
अ य सगोलमा बसेको अंिशयारले थाहा नपाउने कुरै
आउँदैन । अंिशयारले वादी ितवादीका नाउँमा रहेको
बाँक स पि बाट अंश पाउने अव था रहँदारहँदै घरको

मु य यि ले घर यवहार चलाउन आ नो पालामा
आिजत स पि अंशब डाको १९(२) ले कानूनी
अि तयारी दान गदा पिन िब गन नपाउने र यसरी
कानूनबमोिजम सािधकार िनकायबाट पा रत ग रएका
िलखतलाई मा यता निदई बदर गद जाने हो भने ज गा
ख रद िब ि यामा किहले पिन सिु नि तता नहने ।
अतः नारायणह र फुयाल र ितवादी कृ ण
थापाका संयु नाम दता रहेको उि लिखत ज गा
ह रकृ ण फुयालले हक छाडेपिछ यी ितवादी कृ ण
थापाको नाममा कायम हन आएको देिख छ । यसै
ज गालाई ितवादी कृ ण थापाले ितवादी रािधका
लामालाई रिज ेसन पास गदा जेठो छोराम येका
सरु शे थापा सा ी बसेको अव था देिखनक
ु ा साथै
वादी बलराम थापाका नाममा उ ज गाभ दा बढी
अ य ज गाह समेत रहेको देिखएकाले घर खच गन
आफूखस
ु गन पाउने ज गालाई राजीनामाबाट हक
ह ता तरण गरेको भ नेसमेत देिखएबाट सगोलमै
रहेका वादी ितवादीको स लाहले रिज ेसन पास
भएको एवम् छोरासमेत सा ी बसेको अव था देिखँदा
सबै अंिशयारको म जरु ी िलनु पन भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथः िववेिचत आधार माणबाट काठमाड
िज ला अदालतबाट िदने ीकृ ण थापा र िलने
रािधका लामा भई पा रत भएको र.नं.४६४३ को
िलखतको ४ भागको २ भाग बदर ग रपाउँ भ ने वादी
दाबी पु न नस ने गरी िमित २०७१।९।८ मा भएको
फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७२।८।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७४-CR-०९७४, जबरज ती करणी, नेपाल
सरकार िव. अजुन भुजेलसमेत
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ितवादीह को संयु
यासबाट करणी
भएको वा करणी हँदाका अव थामा वारदात थलमा
दवु ै ितवादी एकै साथ िथय भ ने कुरा त ययु एवम्
शङ् कारिहत तवरबाट माणबाट पिु हन सके को
नदेिखने ।
सामूिहक जबरज ती करणी ठहर गनका लािग
एकभ दा बढी सं यामा यि ह एकै पटक उपि थत
भई सामूिहक जबरज ती करणीका मनसायले एकले
अक लाई सहयोग गरी पीिडतालाई थुनछे क गन,
डर ास, देखाउने, धाकध क लगाउने वा अ य
षड् य मूलक काय गरी य ता कायले सामूिहक
जबरज ती करणीको कायलाई सहयोग गरेको
देिखई यसमा ितवादीह को सामूिहक जबरज ती
करणीको िनयत, मनसाय, पूवयोजना, तयारी, षड् य ,
दु साहन र सहयोगको आदान दान भई गरेकोसमेत
देिखन र वत माणसमेतले उ कुरालाई पिु
गरेको हनपु न ।
सामूिहक करणी भए गरेको पिु गन कुनै
आधार र माणसमेतले पिु गन नसके को पीिडतको
वा य परी णबाट पिन सामूिहक बल योग भएको
नदेिखएको अव थामा के वल आ नी पूवप नीलाई भेट
ग रिदन सहयोगको आ ह गरी िनजलाई भेटघाटको
वातावरण मा िमलाई िदएको, वारदात थलमा
ितवादीह एकै पटक उपि थत नभई एक ितवादीले
करणी ग रसके पिछ फोन स पकको आधारमा अका
ितवादी वारदात थलमा पगु ेको र यसरी पु दा िनज
पीिडतालाई जबरज ती करणी गन उ े यले पगु ेको नभई
वारदात थलमा पिु गसके प ात् मा पीिडतसँग करणी
गन इ छा जागतृ भएको, यी अजनु भज
ु ेलले करणी गदा
काश लािमछाने वारदात थलमा उपि थत रहेको
िकटानीसाथ भ न नसके को अव थामा िनजह ले
सामूिहक जबरज ती करणी गरेको भनी सतही पमा
अथ लगाई सामूिहक जबरज ती करणीज तो ग भीर
फौजदारी अपराधमा थप सजाय गन निम ने ।
ितवादीह
काश लािमछाने र अजनु
भज
ु ेलले पीिडता प रवितत कुलेनी एसलाई सहमितले

ए ला ए लै करणी गरेका ह भनी मौकामा य
गरेको भए तापिन िनजह उपर िकटानी जाहेरी परेको
तथा पीिडताको अदालतसम को बकप , बिु झएका
.ज.रामबहादरु गु ङको कागज, व तुि थित
मचु ु काका िव णदु सवु ेदीसमेतको अदालतसम को
बकप समेतका िमिसल संल न माणह बाट
ितवादीह काश लािमछाने र अजनु भज
ु ेलले
पीिडतालाई करणी गदा िनजको सहमित नरहेको
देिखई जबरज ती करणी गरेको पिु भएको अव थामा
सु िज ला अदालतको फै सलालाई के ही उ टी
गरी िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ र ३(५) नं. को कसरु ठहर गरी
ऐ. को ३(५) बमोिजम जनही पाँच वष सजाय तथा
पीिडतालाई .५,०००।- ितपूित भराइिदने ठह याई
भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको
िमित २०७४।२।२।३ को फै सलालाई अ यथा भ न
िमलेन । उ फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: पारा वर कँ डेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १२
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६९-WO-०४९९, उ ेषण
/ परमादेश, सुशीला सापकोटा िव. औ ोिगक े
यव थापन िलिमटेड, के ीय कायालय, बालाजु,
काठमाड समेत
कमचारी सेवा सत िनयमावली, २०५४
िनयमावलीको िनयम २४ को उपिनयम २ मा शासन
सेवातफको सहायक तरको पदका लािग आव यक
यूनतम शैि क यो यता माणप तह वा सोसरह उ ीण
भएको हनपु न भ ने कानूनी यव था रहेको र सोही
ावधानबमोिजम नै उपयु िव ापन कािशत भएको
देिखँदा र कानूनले तोके को िविध र ि याअनस
ु ार
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नै उ पदको िलिखत परी ा एवम् अ तवातासमेत
स प न भई सफल उ मेदवारको अि तम नितजासमेत
कािशत गरी सफल उ मेदवारलाई िनयिु िदने
स ब धमा पदपूित सिमितले िनणयसमेत ग रसके को र
साथै सोस ब धी िमित २०६८।१०।२१ को िनणयमा
कुनै बदिनयत राखेको अव थासमेत िव मान नदेिखँदा
उ ेषणको आदेश ारा उ पदपूितस ब धी िनणय
बदर गनपन
ु अव था देिखन नआउने ।
अतः औ ोिगक े यव थापन िलिमटेडको
िमित २०६८।१०।२१ को िनणय क पनीको कमचारी
सेवा सत िनयमावली, २०५४ को िनयममा कमचारी
भना गन स ब धमा यव था भएका र तोिकएको
सबै िविध र ि याबमोिजम नै भएको देिखएको र
िनयम २४ को उपिनयम २ मा सहायक तरको
शासन सेवातफको सहायक तरको पदका लािग
आव यक यूनतम शैि क यो यता माणप तह वा
सोसरह भ ने कानूनी यव था रहेको र सोलाई नै
उ लेख गरी िव ापन कािशत गनका
ु साथै िलिखत
र अ तवाताको परी ामा सव म अङ् क याएर
उ ीण भएका उ मेदवारह लाई नै छनौट गन गरी
भएको िमित २०६८।१०।२१ को िनणयको पृ भूिम
एवम् िनणय वयम्मा समेत कुनै बदिनयत (malafide
intention) रहेको अव थासमेत िव मान नदेिखँदा
उ पदपूित सिमितको िमित २०६८।१०।२१ को
िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने
िनवेदन िजिकर पु न नस ने ।
साथै िव ापनको सतबमोिजम वािण य
िवषय अ ययन गरेको यि तथा ा ाङ् कको
आधारमा बढी अङ् क ा गन यि म िनवेदकलाई
िनयिु का लािग िसफा रस गन परमादेशसिहतको
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकरको
स ब धमा ित पधा मक िलिखत तथा मौिखक
परी ामा िनवेदकको ा ाङ् क अ य ित पध भ दा
कम नै रहेको स कल फायलबाट देिखनक
ु ो साथै
िवप ीह ले कानूनबमोिजम पूरा गनपन
ु कत य एवम्
दािय व यससँग स बि धत सबै कानूनी यव थाले

िनिद गरेको ि या नै अवल बन गरेर पूरा गरी
काम गरेको देिखएकोले िनवेदकले माग गरेअनस
ु ारको
परमादेशको आदेश जारी हने अव था नदेिखने ।
अतः उपयु िव ेषण एवम् िववेचनाको
आधारमा औ ोिगक े यव थापन िलिमटेडको
िमित २०६८।१०।२१ को िनणय क पनीको कमचारी
सेवा सत िनयमावली, २०५४ को िनयममा कमचारी
भना गन स ब धमा यव था भएका र तोिकएको िविध
र ि याबमोिजम नै भएको एवम् िनणय वयम्मा
समेत कुनै बदिनयत (malafide intention) रहेको
अव थासमेत िव मान रहेको नदेिखँदा उ िमित
२०६८।१०।२१ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी पाउन माग गरेको तथा िव ापनको
सतबमोिजम वािण य िवषय अ ययन गरेको यि
म िनवेदकलाई िनयिु का लािग िसफा रस गन
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर
पु न स दैन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः रामाका त यादव
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CI-०२२६, उ ेषण
/ परमादेश, िमनु े िव. अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
िक.नं. ५४ को ज गामा घर िनमाण गन न सा
पास भएको भिनएको िमित २०५१।१०।१२ मा बहाल
रहेको नगरपािलका ऐन, २०४७ को कानूनी यव था
हेदा सावजिनक ज गा िमची घर टहरा िनमाण गरेमा
नगरपािलकाको िसफा रसमा िज ला कायालयले
कारबाही चलाउन स ने भ ने देिख छ । उ
यव थाबाट पिन सावजिनक ज गाको रेखदेख संर ण
गन काय मख
ु िज ला अिधकारीको हने देिख छ ।
िनवेदकको घर भ काउने भनी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग र काठमाड महानगरपािलकाले
िनणय गरेको िमितमा चलनमा रहेको त कालीन
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थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ मा भएको
उि लिखत कानूनी यव थामा पिन सावजिनक ज गा
िमची घर टहरा बनाएको पाइएमा य तो घर टहरा
भ काउन स ने अिधकार काठमाड नगरपािलकालाई
रहेको देिख छ । उि लिखत दवु ै कानूनी यव थाले
य तो घर भ काउन स ने कानूनी अिधकार थानीय
िनकायमा रहेको देिखन आउने ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िलिखत जवाफमा िनवेदकको घरमा सावजिनक
ज गा घस
े ो हदस म सरकारी कायम गन स बि धत
ु क
िनकायमा सझ
ु ाव िदने िनणय भएको भनी िजिकर
िलएको देिखने ।
आयोगको उ िनणयमा ऐनको कुन दफाले
दान गरेको अिधकार योग गरी िनणय गरेको हो
सो खल
ु ाएको देिखँदैन । िलिखत जवाफमा दफा
१२क बमोिजम स बि धत िनकायमा सझ
ु ाव िदने
िनणय भएको भ नेस म देिख छ । िज ला शासन
कायालय, काठमाड को िलिखत जवाफमा िक.नं.
५ र ५४ को िक ा ज गामा अित िमत सावजिनक
ज गा संर ण गन स दभमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िनणय काया वयन गन प ाचार
भएको भ ने र काठमाड उप यका नगर िवकास
ािधकरणको िलिखत जवाफमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िनणय काया वयनको िवषयमा
दायर भएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने उ लेख
छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनणयसिहतको िमिसल संल न कागजातबाट
िनवेदकसमेतले सावजिनक ज गा िमची घर टहरा
बनाएको ा सूचनाका आधारमा ज गाधनी बु ने,
सव कसिहतको टोली खटाई थलगत नाप न साको
ितवेदन िलनेलगायत आव यक माण हेरी घर टहरा
भ काउन काठमाड महानगरपािलका, िज ला शासन
कायालय, काठमाड र काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण, काठमाड लाई लेखी पठाउने िनणय भएको
देिख छ । िज ला शासन कायालय र काठमाड
उप यका नगर िवकास ािधकरणको िलिखत जवाफ

तथा वयम् आयोगको िनणयको कृितबाट आयोगको
उ िनणय सझ
ु ाव मा हो भ ने देिखँदैन । सझ
ु ाव र
िनणय फरक िवषय हन् । िज ला शासन कायालय
तथा थानीय िनकायलाई कानूनले अिधकार िदएको
िवषयमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
घर भ काउन लेखी पठाउने भनी गरेको िनणय
े ािधकारिवपरीत देिखने ।
सािबक संिवधानमा भएको अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको अनिु चत कायको
अिधकार े नेपालको संिवधानले िनर तरता िदएको
पाइँदैन । हाल ाचारबाहेक अनिु चत कायमा आयोगले
कारबाही चलाउन संिवधानत: िम ने नदेिखने ।
कानूनको अि तयारीिबना अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िमित २०६९।५।२०
मा गरेको िनणय अिधकार े िवहीन रहेको देिखन
आयो । कानूनले िदएको अि तयारीभ दा बािहर गई
भए गरेको कुनै पिन कायले वैधता ा गन स दैन ।
कानूनबाट िसिजत कुनै पिन िनकाय वा पदािधकारीले
कानूनले तोके अनस
ु ार काय गनपन
ु ह छ । उ काय
गदा पालना गनपन
कायिविधलाई
समेत अिनवाय
ु
पमा पालन गनपदछ
अ यथा कानूनबमोिजम भएको
ु
कायले समेत वैधता ा गन स ने देिखँदैन । कानूनी
यव थाको काया वयनमा असर पु ने गरी आ नो
े ािधकारभ दा बािहर गई अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले कुनै िनदशन िदन िम ने
देिखँदनै । सािधकार िनकायबाट िनणय नहँदै अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले आदेशा मक पमा
िनदशन िदनु उिचत नहने देिखँदा उ िनणयले कानूनी
मा यता ा गन स ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी
िस ा तसमेतबाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६९।५।२० को िनणय अिधकार
े भ दा बािहर गई गरेको देिखँदा उ िनणयलाई
काया वयन गन काठमाड महानगरपािलकाले िमित
२०६९।११।१४ मा गरेको िनणयसमेत बदर नगरी
रट िनवेदन खारेज गन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
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िमित २०७०।१।२५ मा भएको आदेश निमलेको
हँदा उ टी हने ठहछ । साथै अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०६९।५।२० र
काठमाड महानगरपािलकाको िमित २०६९।११।१४
को िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर
ह छ । िनवेदकको मागबमोिजम िक.नं. ५४ मा बनेको
घर भ काउनेसमेतको कुनै काय नगन,ु नगराउनु
भनी िवप ीह को नाममा िनषेध ायु परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाई
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १३
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-WO-००७६, उ ेषण /
परमादेश, तेजकुमारी ितवारी िव. जानुका िव टसमेत
मालपोत कायालयबाट िनणय गदा, उ
िक ा ज गामा िनवेदक तेजकुमारी ितवारी तथा
सरोजिनिध ितवारीसमेतले ज गाधनीको हैिसयत
हँ भनी िनवेदन दाबी िलएकोमा सोतफ के ही नबोली
दोहोरो दाबी िलएको अव थामा दईु प को माण
बझ
सो नगरी िसफा रस
ु ी हक बेहकमा िनणय गनपनमा
ु
सिमितको िसफा रस तथा िमिसल संल न माण
कागजातको आधारमा जानक
ु ा िव टसमेतका नाउँमा
िबता उ मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क) बमोिजम
रैकर मािणत दता हने भनी गरेको िनणय िमलेको
नदेिखने ।
िबता उ मूलन िनयमावली, २०१७ को िनयम
११(१) मा भएको कानूनी यव थालाई हेदा “कुनै
िवता ज गाको स ब धमा ऐनको दफा २ को उपदफा
(२) मा लेिखएबमोिजम िबता ज गा हो वा होइन भ ने
वा (क) ेणीको हो वा (ख) ेणीको हो भ ने िववाद
उपि थत हन आएमा यस कुराको िनणयका लािग
हािकमले तोिकएको अदालतमा पठाउने छ भनी प ट

पमा उ लेख भएको देिख छ । “मालपोत कायालयले
ज गाको नामसारी गदा िववादरिहत अव थामा िलइएको
दाबीमा कानूनबमोिजम नामसारी िनणय गनपन
ु ह छ।
नामसारी गदा मालपोत कायालयमा रहेको े ताको
आधारमा एवम् िववाद नरही हकबेहकको समावेश
नभएको अव थामा मा एक यि को नाउँमा रहेको
ज गा अक यि को नाउँमा नामसारी गन िनणय गन
स ने” (ने.का.प.२०७५, अङ् क २, िन.नं.९९४७)
भ ने निजर िस ा त थािपत भएको देिख छ ।
मालपोत कायालयबाट िनणय गदा हक बेहकमा
िनणय गनु भनी िनणय गनपनमा
एकतफ पमा
ु
जानक
ु ादेवी िव टसमेतको नाममा रैकर प रणत हने
भनी गरेको िनणय िबता उ मूलन ऐन, २०१६ तथा
िनयमावली २०१७ को िनयम ११(१) िवपरीत तथा
यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तिवपरीत देिखने ।
मालपोत
अिधकारीबाट
िमित
२०६७।१२।३० मा गरेको िनणयमा पनु रावेदन गन जानु
भनी उ लेख भए तापिन िबता उ मूलन ऐनअ तगत
गरेको िनणयमा पनु रावेदन गन कानूनी यव था
नभएको अव थामा मालपोत अिधकृतबाट भएको सो
िनणय यस अदालतबाट (ने.का.प. २०४३, अङ् क २,
िन.नं. २६१९) मा “कानूनले उजरु ी तथा पनु रावेदन
सु न स ने अि तयारी दान नगरेको ि थितमा िनणय
गन अिधकारीले पनु रावेदन गन जानु भनी सनु ाउँदमै ा
र यसरी सनु ाएको कारणले पनु रावेदन गन जाँदमै ा
े ािधकार ार भ हनस ने ि थित नरहने” भ ने
िस ा त ितपादन भएको र (ने.का.प.२०४८, अङ् क
९,१०, िन.नं. ४३७२) “िववािदत ज गामा तेरो मेरो
उपि थत भएको अव थामा आ नो हक कायम
गरी आउनु भनी सनु ाउनु पनमा नसनु ाई िवप ीका
नाममा दता गन गरेको िनणय कानूनी िु टपूण देिखँदा
सो िनणय सोको आधारमा भएको दता माणसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने” भनी कानूनी निजर
िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखने ।
तसथ िववेिचत आधार माणह र यस
अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तसमेतका
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आधारमा तेरो मेरो भ ने समावेश भएको िववािदत
िक ा ज गाह मा हकबेहकमा िनणय गनु भनी सनु ाउनु
पनमा सो नगरी िनवेदकले मालपोत कायालयमा आ नो
हकसमेत रहेको भनी िनवेदन प रसके पिछ सोतफ
िनणयकताले ि नपु याई िवप ीका नाममा रै.प.
दता गन गरेको मालपोत कायालय, चाबिहलको िमित
२०६७।१२।३० को िनणय कानूनी िु टपूण देिखँदा
सो िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
छ । अतः कानूनबमोिजम स बि धत प ह लाई हक
कायम गरी आउनु भनी सनु ाउन मालपोत कायालय,
चाबिहलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-WO-००७७, उ ेषण
/ परमादेश, तेजकुमारी ितवारी िव. पु षो म
भ डारीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
इजलास नं. १४
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१५४३, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
अिमतकुमार साह
जाहेरवाली र ितवादीिबच ेमस ब ध रही
दवु ैजनाको स लाह सहमितले घरबाट भागी भारतको
िद ली गई डेराकोठा खोजी दवु ैजना सँगै बसेको
त य ितवादीको बयान तथा जाहेरवालीको जाहेरी,
मािणत बयान तथा बकप समेतबाट देिखएकोमा
जाहेरवालीलाई ितवादीले िब गरेको भ ने त य
शङ् कारिहत तवरबाट अिभयोजन प ले पिु गन
सके को देिखँदैन । पीिडत भिनएक जाहेरवाली
वयम्ले आफूलाई ितवादीले िब नगरेको, दवु ैजना
सँगै भारतबाट फक घर आएकोमा ितवादीको
घर प रवारले घरमा रा न अ वीकार गरेको कारण

उजरु ी गरेको भनी हलाकबाट िनवेदन गरी अदालतमा
उपि थत भई सनाखतसमेत गरेको तथा ियनै
ितवादीसमेतलाई िवप ी बनाई दायर भएको अंश
मु ासमेतबाट िनजह िबच लो ने वा नीको स ब ध
रहेकोमा जाहेरवालीलाई घरमा ब न निदएको कारण
उ जाहेरी िदएको भ ने देिखन आउने ।
ितवादीले यी जाहेरवालीलाई िब गरेको
भ ने अिभयोग दाबी िमिसल संल न माणबाट पिु हन
नसके कोले ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७२।२।३२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७४ साल चैत ६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CR-०४५९, जबरज ती करणी,
गणेशबहादुर प रयार िव. नेपाल सरकार
ितवादी गणेशबहादरु प रयार मौकामा
भएको सािबतीलाई जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालाले
अदालतसम गरेको बकप , पीिडतले अदालतमा
गरेको बकप समेतले पिु गरेको देिख छ । पीिडतको
मौकामा भएको वा य परी ण ितवेदनमा
“Hymen turned out” भनी उ लेख भएको र सो
बेहोराले पीिडतको क याजाली याितएको भ ने प
देिख छ । पीिडतले अदालतसम गरेको बकप बाट
यी ितवादीले आफूमािथ चढी िनजको िलङ् ग आ नो
िपसाब गन ठाउँमा िछराएका हन् भनी लेखाइिदएको
र पीिडतको वा य परी ण ितवेदनमा क याजाली
याितएको भनी खल
ु ी आएबाट ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको हो भ ने नै देिखने ।
अक तफ ततु वारदातमा पीिडताको
योिनिभ वीय खलन नभएको र नगरेकोले
उ ोगस मको कसरु स म भएको हो भनी ितवादीले
पनु रावेदन िजिकर िलएको अव था देिख छ । यसरी
उ ोगस मको कसरु स म भएको हो भनी ितवादी
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गणेशबहादरु प रयारले िजिकर िलए पिन ितवादीले
मौकामा बयान गदा आ नो ीमतीले यौन स पक गन
इ कार गरेकोले यौन उ ेजना रो न नसक कुनामा
सतु ेक पीिडत “ण” कुमारीले लगाएको ाउजर र
क खोली उ ेिजत िलङ् ग योिनमा पसाउन खो दा
नपसेपिछ िनजको योिन व रप र िलङ् ग द दै हि लँदै
गदा वीय खलन भएको हो भनी आ नो बेहोरा
लेखाएको र आ नो योिनमा ितवादीले िलङ् ग वेश
गराएको भ ने पीिडतको मौकामा कागजमा उ लेख
भएको र िनजले अदालतमा उपि थत भई बकप
गदासमेत प सँग मौकामा गरेको कागजलाई पिु हने
गरी आ नो बेहोरा लेखाइिदएको देिख छ । ितवादीले
पीिडतालाई करणी गन खो दा िलङ् ग योिनिभ
निछरेकोले पीिडतको शरीरमािथ चढी हि लँदै
िलङ् गलाई बािहर दले ँ भने पिन पीिडताले आफूलाई
ितवादीले िलङ् ग योिनिभ ै िछराएर करणी गरे भनेर
अदालतमै आएर गरेको बकप ले पीिडताको योिन
परी ण गदा Hymen turn out भनी उ लेख भएको
ितवेदनले पिु गरेको हँदा ितवादीले पीिडतालाई
जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको नभई
जबरज ती करणी नै गरेको पिु हन आउँछ । योिनमा
िलङ् ग िछराइन भनी ितवादीले मु य कसरु ित
इ कार रही बयान गरे पिन पीिडताको क याजाली
याितएको (Hymen turned out) परी णबाट पिु
भएपिछ ितवादीको कसरु ितको इ कारीलाई माण
मू याङ् कनको रोहमा मह व िदई रहन पन आव यकता
देिखन आउँदनै । यस अव थामा िलङ् ग वेश भएको
भ ने पीिडताको भनाइलाई िनज पीिडताको वा य
परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको क याजालीसमेत
याितएको भ ने त यले थप पिु
गरेको
देिखयो । यस अव थामा उ ोगस मको वारदात हो
भनी भ न िम ने पिन भएन । ततु वारदातमा िमिसल
संल न माणबाट करणीको काय पूरा भई पीिडतको
साँ ास ममा ितवादीको वीय बगेको भ ने देिखएको
र ितवादी आफू अदालतसम कसरु मा इ कारी भए
पिन सो इ कारीलाई पिु हने गरी आ नो सबदु माण

पेस गन सके को नदेिखँदा वादी दाबीबमोिजम ितवादी
गणेशबहादरु प रयारलाई जबरज ती करणी महलको
३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द र हाडनातािभ क
झड् केली छोरीलाई करणी गरेको देिखँदा हाडनाता
करणीको ५ नं. बमोिजम थप १ वष कै द सजाय र
पीिडत ‘ण’ कुमारीले ितवादी गणेश प रयारबाट
.१,००,०००।- (एक लाख) ितपूितसमेत
भराइिदने भनी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखने ।
मािथ उि लिखत आधार कारणसमेबाट
ितवादी गणेश प रयारले आ नो हाडनातािभ को
झड् केली छोरी पीिडत ‘ण’ कुमारीलाई जबरज ती
करणी गरेको पिु भइरहेको ि थितमा ितवादीलाई
जबरज ती करणीको उ ोगस म कायम गरी
सोहीबमोिजम सजाय गन गरी भएको सु प देही
िज ला अदालतको िमित २०७१।११।२६ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम
ितवादी गणेशबहादरु प रयारलाई जबरज ती
करणी महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द र
हाडनातािभ क झड् केली छोरीलाई करणी गरेको
देिखँदा हाडनाता करणीको ५ नं. बमोिजम थप १ वष
कै दसमेत सजाय गरी पीिडत ‘ण’ कुमारीले ितवादी
गणेश प रयारबाट .१,००,०००।- (एक लाख)
ितपूितसमेत भराई िलन पाउने भनी पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट िमित २०७२।११।२ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल जेठ १६ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १५
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६९-CR-०२५२ र ०६९-CR०२७६, लागु औषध साइको ीिपक, नेपाल सरकार
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िव. दीपक तामाङ र जगदीश साद राणा ख रया िव.
नेपाल सरकार
बरामदी व तक
ु ो परी ण ितवेदनबाट
Phenobarbital भनी उ लेख भए पिन औषिध
यव था िवभागको प बाट Barbitone र
Phenobarbital दवु ै Bartituric Acid रहेको तथा
Phenobarbital Barbitone को Derivative
रहेको भनी खल
ु ाएको र सो स ब धमा अदालतमा
उपि थत भई बकप ारा ट पारेको देिख छ । यस
त यबाट मनो ीपक पदाथ भनी राजप मा उि लिखत
बािबटोन र फे नोबािबटोन एकै समूहका लवणबाट ब ने
पदाथ भएबाट बरामदी पदाथ लागु औषधको कोटीमा
रा न िम दैन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादी मोह मद हसेनले होटल
ित पातीमा यी ितवादीह ले बरामदी सामान
याइिदएको भनी अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गरेको पाइ छ । ितवादी जगिदश साद राणा
स रयाले साथीले भनेबमोिजम ाइभरलाई पु याउन
लगाएको र ाइभर दीपक लामाले पु याएको हो भनी
बयानमा खल
ु ाएबाट होटेलस म सामान पु याइिदएको
कुरामा िववाद देिखँदैन । ितवादी जगिदश साद राणा
स रयाले आ ना साथी शि सेहगलले पािक तानी
मािनस आउँछ सो सामान होटलस म पु याइदेउ भनी
छाडेकोले उ सामान शि सेहगलले फोन गरेप ात्
पनु रावेदक जगिदश सादले आ नो ाइभर .दीपक
लामालाई पु याउन लगाएको भ ने िमिसल संल न
कागजबाट देिख छ । सो सामान लागु औषध िथयो
भ ने थाहा िथएन भनी बयानमा खल
ु ाएको भए पिन
बरामदी लागु औषध स बि धत यि स म पु याई
िदने कायमा यी ितवादी जगिदश साद राणा स रया
र .दीपक लामाको सहयोग रहेको देिख छ । यी दवु ै
ितवादीले लागु औषध िब स चय ओसारपसार नै
गरेको भ ने देिखएको छै न तर साथीको भनाइमा लागी
िवदेशी नाग रकलाई पु याई िदएकोस म देिख छ ।
पु याउँदाको अव थामा सामान के क तो हो वैधािनक

हो वा होइन सबै िवचार गरी मा िलने पु याउने काय
गनपनमा,
िब ओसारपसार गरेको भ ने ट पमा
ु
खु न नआएको भए तापिन य तो सामान एउटा
साथीकै भनाइको भरमा पु याउने काय गरी सहयोगीको
भूिमकास म िनवाह गरेको देिखने ।
लागु औषधको कोटीमा पन सामान ितवादी
मोह मद हसेनबाट बरामद भएको र सङ् किलत िमिसल
संल न माणबाट यी ितवादी जगिदश साद राणा र
.दीपक लामा तामाङ कारोबारमा संल न रहेको भ ने
देिखँदनै । यी ितवादीह ले शि सेहगलले छाडेको
सामान .मोह मद हसेनस म पु याई सहयोग गरेको र
सो सामान मोह मद हसेनले लाहोर िलई जान ला दा
ि भवु न अ तराि य िबमान थलमा बरामदीसिहत
प ाउ परेको अव था हँदा यी ितवादी जगिदश साद
राणा र .दीपक लामाले ऐ. १७ नं. बमोिजमको कसरु
गरेको देिखन आउने ।
वादी नेपाल सरकारले .जगदीश साद
राणा स रयाको बकमा रहेको रकम लागु औषधको
कारोबारबाट आजन गरेकोले जफत ग रपाउँ भनी
िजिकर िलए पिन सो कुरालाई मािणत हने गरी
ठोस त ययु आधार माणबाट माण ऐन, २०३१
को दफा २५ अनस
ु ार शङ् कारिहत तवरबाट पिु
मािणत गराउन सके को नदेिखँदा लागु औषध िब
गरेको कुरासमेत कही ँकतैबाट पिु मािणत नभएको
अव थामा के वल शङ् का र अनमु ानकै भरमा लागु
औषध कारोबारबाटै आिजत स पि हो भनी भ न
िम ने आधार देिखँदैन । जनु कुराको दाबी िलएको
हो सो दाबीलाई त यगत माणह बाट पिु भएको
अव थामा मा दाबी मािणत हन आएको मा न िम ने
ह छ । अ यथा लागु औषधज तो मु ामा िबना माण
सोबाट आिजत स पि भनी अनमु ानकै आधारमा
यि को स पि स ब धी अिधकारमा ितकूल असर
पन गरी बलपूवक प रभािषत गन िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
सु फै सला के ही उ टी गरी ितवादी जगिदश साद
राणा स रयालाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
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२०३३ को दफा ४(ङ) र (च) को कसरु मा सोही
ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम २ वष ६ मिहना
कै द र .१,००,०००।– (एक लाख) ज रवाना
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६८।१२।२१ को फै सला निमलेकोले सो फै सला
उ टी भई सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६६।५।१५ को फै सला सदर ह छ । यी पनु रावेदक
ितवादी जगिदश साद राणा स रयालाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ को कसरु मा
सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम १ वष ३ मिहना कै द र
.५०,०००।– ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-०७७७, लागु औषध
ाउन सगु र, नेपाल सरकार िव. इ बहादुर थापासमेत
वादी प ले ओसारपसार तथा िब
िवतरणतफको कसरु हो भनी िजिकर िलए पिन कुन
ठाउँबाट कहाँस म ओसारपसार गरेको र को-कसलाई
िब गन गरेको भ ने कुरा यिकनका साथ मािणत
हने गरी खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । अिभयोग लगाउनु
मा पया नभई फौजदारी मु ामा यसको त यगत
आधार र माण, माण ऐन, २०३१ को दफा २५
बमोिजम मािणत गरेको अव थामा मा िब
यवहार गरेको भनी भ न सिकने । िब िवतरण,
स चय, ओसारपसार गरेको कसरु कायम गन यो यस
त रकाबाट ओसारपसार गरेको र यो यसलाई िब
िवतरण गरेको भ ने ट देिखनक
ु ा साथै बरामद
भएको लागु औषधको प रमाण पिन िब यवहार
गनस मको हनु आव यक देिख छ । ततु मु ामा
ितवादी िवनोद छ तेल र इ बहादरु थापाबाट
बरामद भएको लागु औषधको यादै यून प रमाण
रहेको र उि लिखत त यबाट ख रद िब योजनको
लािग याएको भ ने नदेिखएकोले ितवादीह िवनोद

छ तेल र इ बहादरु थापालाई सेवन योजनका लािग
लागु औषध याएको ठहर गरी सु ले गरेको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
फै सलालाई अ यथा मा नु पन नदेिखने ।
सह ितवादी इ बहादरु थापा तथा िवनोद
छ तेलबाट बरामद भएको लागु औषध देबु े ी भ ने
देवबहादरु ख ीबाट ख रद गरेको भनी मौकामा पोल
गरेको र अदालतसम को बयानमा सो कुरालाई
अ वीकार गरी बयान गरेको पाइ छ । यी ितवादी
देवबहादरु ख ीबाट कुनै लागु औषध बरामद भएको
देिखँदनै । .देवबहादरु ख ी कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको अव था छ । मौकामा सह ितवादीले गरेको
पोल िमिसल संल न कुनै पिन माणले पिु भएको
पाइँदैन । यस अगािड िनज कसरु दार ठहर भएको
माणसमेत वादी प ले ततु गन नसके को हँदा यी
ितवादी देबु े ी भ ने देवबहादरु ख ीलाई सफाइ
िदने गरी भएको सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखन
आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी देवबहादरु ख ीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने र ितवादी िवनोद छ तेललाई ११ मिहना कै द
एवम् ितवादी इ बहादरु थापालाई ११ मिहना १५
िदन कै द हने र बरामद .१,८५५।– जफत हने गरी
भएको सु प देही िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७०।८।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १६
१
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-१५९१, वैदिे शक रोजगार कसरु ,
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सुवास राई िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम
जाहेरवालाबाट पेस भएको कागजलाई वीकार गरी
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा जमन पठाइिदने
भनी .६,५१,०००।- िलएको र पिछ िविवध कारणले
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन सिकएन
भिन कसरु गरेको कुरालाई वीकार गरी बयान गरेको
पाइ छ । सु यायािधकरणमा िलखत यहोरा झु ा
हो, आफूलाई जाहेरवालासमेतका ८ जनाले ग गबक
ु ो
या दी गे हाउसमा लगी तयार गरी राखेको कागजमा
पढ् नसमेत निदई एपे स मेनपावरको डाइरे टर
भेटाइदेउ भनी २/४ मु का हानी धाक ध क िदई
जबरज ती सिहछाप गन लगाएका हन् आफूले वैदेिशक
रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलएको हैन भनी कसरु मा
इ कार रही बयान गरे तापिन आ नो इ कारी बयान
त ययु र िव ासयो य माण ततु गरी मािणत
गराउन सके को नपाइने ।
ततु मु ामा जाहेरवाला रिव कुमार िल बू
उपि थत भई आफूले वैदेिशक रोजगारीमा जानका
लािग ितवादी सवु ास राईलाई . ६,५१,०००।- (छ
लाख एकाउ न हजार) िदएको हँ, रकम िफता भएको
छै न उ कागज ितवादीले राजीखस
ु ीले ग रिदनु
भएको हो । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय भई िबगो र हजानासमेत भराई पाउनपु छ भनी
जाहेरी दरखा तलाई समिथत हने गरी बकप समेत
गरी िदएको पाइ छ । ितवादीले यी जाहेरवालाउपर
काठमाड िज ला अदालतमा द.ु फौ.नं ०२९७२को
करकाप मु ा िदएकोमा सो मु ामा काठमाड िज ला
अदालतबाट वादी दाबी पु दैन भनी ठहर फै सला
भएकोसमेत देिखँदा िलखतलाई अ यथा ठा नपु न
अव थासमेत रहेको पाइँदैन । यसैले ितवादीको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाको बहस एवम्
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः ितवादीले वैदिे शक रोजगार यवसाय
स चालन गन अनमु ित निलएको, वैदेिशक रोजगारमा

पठाइिद छु भनी कागज गरेको, जाहेरवालालाई
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसके को र जाहेरवालाको
रकमसमेत िफता नगरेको अव था हँदा ितवादीलाई
आरोिपत कसरु को कसरु दार ठहर गरी वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
तसथ उपयु
िववेिचत आधार
माणसमेतबाट ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा १० बमोिजम इजाजतप ा नगरी
ितवादीले जाहेरवालाबाट वैदेिशक रोजगारका लािग
जमन पठाउँछु भनी रकम िलएर खाएको देिखएको हँदा
यी ितवादीले उ ऐनको दफा १० र ४३ बमोिजम
कसरु गरेको देिखएको र ितवादीले जाहेरवालालाई
िवदेश पठाई नसके को अव थासमेतलाई िवचार
गरी िनज ितवादी सवु ास राईलाई ऐ. ऐनको दफा
४३ बमोिजम तजिवजी १।६।० (एक वष छ मिहना
कै द) र .१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार
पैयाँ) ज रवाना तथा जाहेरवालाबाट िलए खाएको
िलखतबमोिजमको िबगो र सोको ५०% ितशत
हजनासमेत ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी पाउने
ठह याई वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७१।१०।५ मा भएको फै सला िमलेको नै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-१९०४, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. संजय यादव
जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन यि
श भु यादवसमेतको भनाइबमोिजम मतृ क रभादेवीलाई
यी ितवादी संजय यादवले जबरज ती िवष खवु ाएको
ह यो भने घटनामा मतृ क र ितवादीिबच संघषको
िच ह देिखनु पन, मतृ कले सेवन गरेको िवषको कृित
झोल नभई ट् या लेट देिखँदा एउटा बय क वा नी
मािनसलाई जबरज ती ट् या लेट खवु ाउने कुरा सहज
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िकिसमको नहने ज ता िमिसलबाट देिखएको वत
त यह
ततु िमिसलको स दभमा िवचारणीय
रहेकोसमेत पाइ छ । यसको साथै यिद मतृ कलाई मान
उ े यले िवष सेवन गराएको ह यो भने भिमट गराएर
बचाउने यास ितवादीबाट िकन भयो होला ? मतृ कले
िवष सेवन गरेको थाहा पाउने िवि कै उपचारको
लािग िकन अ पताल पु याई बचाउने यास ग र यो
होला ? त कालै माइितप खबर गरी घटनाको
बारेमा िकन जानकारी गराइ यो होला ? यी नह
अनु रत रहेको अव थासमेतलाई यायको रोहमा
िवचार गनपन
ु नै देिख छ । कसरु दार ठह याउनको
लािग शङ् कारिहत य एवम् वत
माणको
आव यक ह छ । य तो माणको अभावमा कसैलाई
पिन यान ज तो ग भीर कृितको अपराधको
कसरु दार ठह याउन फौजदारी याय िस ा तसमेतले
अनमु ित दान नगन ।
तसथ उ िववेिचत उि लिखत आधार
माणबाट ितवादी संजय यादवले मतृ क रभादेवी
यादवलाई िवष खवु ाई मारेको भ ने अिभयोग दाबी
त ययु आधार एवम् व तिु न ठ वत माणबाट
पिु भएको अव था नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(२) नं.
बमोिजमको कसरु मा कसरु दार ठहर गरी भएको सु
धनषु ा िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी गरी
पनु रावेदक ितवादी संजय यादवलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०७२।१।२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी काशकुमार
ढुंगाना, ०७४-CR-०३२२, कत य यान, रामउदगार
सदा िव. नेपाल सरकार
ितवादी रामउदगार सदाले अनस
ु धान

तथा अदालतसम को बयानमा कसरु गरेउपर
सािबत रही आफू र मतृ किबच अनैितक स ब ध रहँदै
आएको र अ य यि ह सँग यौन स ब ध नरा नु
भनी स झाउँदै आएकोमा िमित २०७१।६।२९
गते वारदात थलमा बोलाई भेटी पूवकसम मतृ कले
तोडेको भ ने िवषयमा कुराकानी भई िनजलाई करणी
ग रसके पिछ पोल खु ने डरले घाँटी िथची मारेको हँ
भनी आ नो बेहोरा लेखाएको पाइ छ । िनजको मौका
तथा अदालतसम को बयान बेहोरालाई शव परी ण
ितवेदन, मौकामा बिु झएका व तिु थितका मािनस
राजे सदा, घटना थल लास कृित मचु ु काका
मािनसह राम साद सदा तथा बाबरु ाम सदाले
ितवादी रामउदगार सदाले कत य गरी गीतादेवी
सदालाई मारेका हन् भनी अदालतसम बकप गरी
पिु ग रिदएको देिखने ।
ततु वारदातको स दभमा हेदा, ितवादी
रामउदगार सदा र मतृ क काक भितज नाताका रहेका
र यी दवु ैिबच लामो समयदेिख अनिु चत स ब ध
रहँदै आएको भ ने देिख छ । ितवादीले वारदातको
िदन उखबु ारीमा मतृ कलाई घाँस काट् न जाने बहाना
बनाई बोलाई दवु ैजना उखबु ारीमा बसी मतृ कले अ य
मािनससँग यौन स पक नगन भनी मतृ कले खाएको
पूवकसम तोडेको भनी यी ितवादीले भ दा आइ दा
अ यसँग यौनस पक नरा ने भनी मतृ कले भनेप ात्
करणी भएकोसमेत देिख छ । यसरी करणी भएप ात्
िनजह िबच कुनै वादिववाद तथा झगडा भएको भ ने
देिखँदनै । ितवादीले मौका र अदालतसम गरेको
बयानबाट समेत िनजह िबचको अनैितक स ब धको
पोल खु ने डरले मतृ कको घाँटी िथची ह या गरेको
भनी आ नो बयान बेहोरा लेखाएबाट समेत आवेशमा
आएर मतृ कको ह या गरेको हो भनी िनजले िलएको
िजिकरलाई वाभािवक पमा समिथत हने आधार
कारण र माणको अभावमा स य साँचो भनी भ न
िम ने नदेिखने ।
ितवादीले आफू िवदेश मलेिसया जाने
तयारी गरेका र िनजह िबच रहेको यौन स ब धको
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चचा र होह ला गाउँघरमा चिलरहेको अव था हँदा
पोल खु ने डरले एका त थल उखबु ारीमा बोलाई
करणी गरी मतृ कको घाँटी िथची ह या गरी काठमाड
गएको देिखँदा मतृ कलाई मान पूवयोजना बनाई
वारदात घटाएको भ ने घटना घटाउनपु ूवको ि याले
पिु हँदा उ वारदात आवेश े रत ह यािभ को नभई
मनसाय े रत ह यािभ कै देिखन आयो । तसथ सु
िसराहा िज ला अदालतले यी ितवादी रामउदगार
सदालाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द
गन ठह याई भएको फै सलालाई सदर गरेको उ च
अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासको फै सला
िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहन नपन ।
ततु मु ाको त य, वारदातको कृित,
अपराध हँदाको अव था र प रि थितसमेतलाई
िवचार गदा, ितवादी रामउदगार सदाले मतृ कलाई
मान मनसाय, पूवयोजना र तयारीसाथ एका त थल
उखबु ारीमा मतृ कलाई बोलाई करणी गरी करणीप ात्
घटना घटाई िनज काठमाड गएको देिखँदा
ितवादीको उ काय मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. को
भावना र ममिवपरीत देिखन आएको अव था एकातफ
छँदै छ । सोको अलावा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ को
यव थालाई हेदा िमिसलमा भएको त य र वारदातको
कृितसमेतबाट यायकताको िच ले महसस
ु गरी
यिकन ग रने कुरा भएकोबाट ितवादीले अ.बं.१८८
नं. को योग भएन भिन िलएको िजिकर सा दिभक

नहनक
ु ा साथै मनािसब पिन नदेिखने ।
सव को हकमा िवचार गदा वतमान मल
ु क
ु
अपराध (संिहता), २०७४ िमित २०७५ साल भा
१ गतेदिे ख लागू भएको र उ ऐनको दफा ४० को
उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसरु बापतमा सव वको
सजाय हने रहेछ भने यो संिहता ार भ भएपिछ
य तो कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय
ग रने छै न” भनी यव था गरेको देिख छ । यसैगरी
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसरु का स ब धमा
कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी
सजाय हने गरी िनधारण गनपदछ”
भ ने यव थासमेत
ु
रहेको हँदा सव व ग ररहन नपन ।
अतः िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट ितवादी रामउदगार सदालाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३)
नं. को कसरु मा ऐ.१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय ठहर गरी सु िसराहा िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।१२।२९ मा गरेको
फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत जनकपरु ,
राजिवराज इजलासको िमित २०७३।११।११ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: उषा े ठ
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल असार ८ गते रोज १ शभु म् ।
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