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नजाम साफ ले मतृ क निसरा खातनु लाई कत य गरी
संयु इजलास
मारेको हो भ ने अिभयोग दाबी ठोस सबदु माणबाट
पिु हनसके को नदेिखँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ
१
िदनपु नमा ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
सजाय गन गरेको सु िज ला अदालतको फै सला
गोपाल े , ०६७-CR-०५८२, कत य यान, उ टी गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
नेपाल सरकार िव. नजाम साफ
िदने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
मतृ कको घाँटीको अगािडको दािहने २०६७।१।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
भाग हँदै पछािडस म ५ इ च लामो डाम रहेको हने ।
भ ने लासजाँच मचु ु काबाट देिखन आएको इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
छ । कुनै यि लाई घाँटीमा डोरी बाँधेर ह या गदाको क यटु र: रमेश आचाय
अव था र आफै ँ झिु डएर मरेको अव थामा लासमा इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
रहेको ल णह फरकफरक ह छन् । झिु डई
२
आ मह या गरेको अव थामा Ligature Mark देिखनु स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
आव यक ह छ । मतृ क निसरा खातनु को घाँटीको गोपाल े , ०७०-CI-०७९७, उ ेषण / परमादेश,
मािथ लो भागमा Ligature Mark semi circular सुयमान ओ ाबु (िल बू) िव. मानबहादुर िल बू
रहेको शव परी णबाट देिखएको छ । उ त यबाट (ओ ाबु) समेत
समेत नािसरा खातनु लाई कत य गरी मारेको हो भ न
कुनै पिन िवषयमा
ाचारको उजरु ी
सिकने अव था नदेिखने ।
प रसके पिछ ाचार भए नभएको भनी िन कषमा
िमिसल संल न अ य त य र माणबाट पु न व तगु त ढङ् गबाट अनस
ु धान स प न ग रएको
िवशेष को भनाइ िवरोधाभाषपूण नरहेको अव थामा भ ने देिखनु आव यक ह छ । यसिवपरीतका
य तो भनाइलाई अ यथा भ न निम ने ।
कामकारबाहीबाट अनस
ु धानलाई टुङ् याउनु
ततु वारदात िदउँसोको समयमा घटेको यायोिचत नहने ।
देिख छ । मतृ कलाई ितवादीह ले माद गरेको देखक
मख
े ो
ु िज ला अिधकारीले अनस
ु धान
कुरा सही भए वाभािवक पमा त काल गाउँघरमा ि या तामेलीमा रा ने िनणय गदा के कित कारणले
ह ला गरी मतृ कलाई बचाउने यासतफ ला नपु नमा ितवादीउपरको अनस
ु धान तामेलीमा रा नपु न हो
यसो नगरी फिकएर गएको र पिछ अ मािनससँगै यसको प आधारकारण उ लेख भएको देिखँदैन ।
आएको भनी गरेको बकप िव सनीय देिखँदैन । कुनै कारणसिहतको िनणय मा मा य हने हा ो याियक
पिन घटनाका स ब धमा िमिसलबाट देिखएको त य प रपाटी रहेको छ । उि लिखत आधार कारणबाट
िवपरीतको सा ीको भनाइ िव ासयो य हँदैन र य तो आफूसम परेको ाचारको उजरु ीलाई तामेलीमा
एकमा भनाइलाई व तुिन आधार मानी कसरु ठहर रा ने गरी िवप ी िज ला शासन कायालयका
गन पिन यायोिचत नहने हँदा पनु रावेदन अदालतबाट मख
ु िज ला अिधकारीबाट भएको िनणय बदर हने
भएको इ साफलाई अ यथा भ न निम ने ।
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सलालाई
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी अ यथा भ न निम ने ।
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तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट २०७०।१।४ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
ाचारको उजरु ी तामेलीमा रा ने गरेको मख
हने ।
ु
िज ला अिधकारीको िमित २०६९।५।१ को आदेश इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
बदर गरी पनु ः अनस
ु धान गनु भनी िवप ीका नाउँमा क यटु र: रमेश आचाय
परमादेशको आदेश जारी हने ठह याएको पनु रावेदन इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
अदालत, इलामको िमित २०७०।२।२२ को फै सला
४
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
गोपाल े , ०७०-CI-०८३६, िनषेधा ा, राजन दन
क यटु र: िव णदु ेवी े
चौरिसया िव. राजकुमारी साह
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
पनु रावेदकले नै ज गा िखचोला गरेको ठहरी
३
फै सला भएको देिखँदा िववािदत पखालमा िनजको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
िनिववाद हक रहेको भ ने कुराको पिु हनसके को
गोपाल े , ०७०-CI-०७९९, िनषेधा ा, मोह मद देिखँदनै । यसरी िववािदत पखालमा िनजको िनिववाद
हलवाई िव. िज ला शासन कायालय, बाँकेसमेत
हक रहेको नदेिखनक
ु ा अित र , िनजले लगाएको
थानीय शासन ऐन, २०२८ ले मख
पखाल कमजोर भएको कारण आफै ँ खसेको भ ने
ु
िज ला अिधकारीलाई िज लामा शाि त सरु ा न सा मचु ु काबाट देिखन आएको हँदा िनवेदनमा दाबी
कायम गन स दभमा आव यक कारबाही गनस ने गरेअनस
ु ारको आशंिकत काय िवप ीबाट भएको भ ने
अिधकार दान गरेको देिखँदा सोही अिधकार े िभ देिखँदनै । यसरी िवप ीबाट िनवेदकको कानून द
रही शाि त सरु ा कायम गन योजनका लािग कुनै हकमा आघात पु ने गरी गैरकानूनी काय भएको भ ने
यि लाई कायालयमा बोलाई सोधपछ
ु गदमा यसबाट दाबी पिु हन नसके को अव थामा िनषेधा ाको आदेश
यि को कानून द हक अिधकारमा आघात पगु ेको जारी हने भ न निम ने ।
भनी मा न िम दैन । शाि त सरु ा बहाल गराउने,
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
यि को जीउ धनको र ा गन योजनका लािग िनवेदकले दाबी गरेअनस
ु ार िवप ीबाट िनजको घर
कुनै यि लाई िज ला शासन कायालयमा बोलाई पखाललाई नो सान पु याउने उ े यले खा डो
सोधपछ
ु गदमा िनवेदकले आशङ् का गरेबमोिजम खनेको भ ने नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
बहाल रकम भराइिदन लिगएको हो भनी मनोगत तक आदेश जारी गन िमलेन भनी ततु िनवेदन खारेज
गन निम ने हनाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
जारी हने अव था नदेिखने ।
२०७०।३।४ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट घर हने ।
भाडा िलने िदने ज तो देवानी कृितको िववादस ब धी इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
उजरु ी िलई आफूलाई प ाउ गन, थु ने आशङ् का क यटु र: िव णदु ेवी े
रहेको भनी िनवेदकले िलएको दाबी त ययु
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
माण ारा पिु हनसके को नदेिखँदा िनवेदन खारेज यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित फै सला भएका छन्:
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§ ०७०-CI-०८३५, ितपूित, राजन दन मागबमोिजमको आदेश जारी हने भ न िमलेन । तसथ
चौरिसया िव. राजकुमारी साह
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु
§ ०७०-CR-१०९२, अदालतको अवहेलना, अव था िव मान नरहेको भनी िनवेदन खारेज हने
राजन दन चौरिसया िव. राजकुमारी साह
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
५
२०६८।१०।२५ को आदेश मनािसब देिखँदा सदर
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
हने ।
गोपाल
े , ०६९-CI-०२०१, िनषेधा ा, इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
गणेश साद िनरौला िव. कृिष िवकास बक िलिमटेड क यटु र: रमेश आचाय
शाखा कायालय, भ पुर झापासमेत
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
व ततु ः ऋण ितन दािय वबाट ऋणीले वहन
६
गनपन
ु मा िववाद छै न । कुनै बाहनामा ऋणीले ऋण स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
ितन दािय वबाट उ मिु पाउने भ न िम दैन । साथै गोपाल े , ०६७-CR-०१६३ र ०६७-CRकजा पनु तािलक करण गन नगन भ ने कुरा ऋण दान ०१६४, लागु औषध चरेश, हकबहादुर घित िव. नेपाल
गन बकको नीितिभ रही आ नो ाहकलाई िदइने सरकार र छमबहादुर रोका मगर िव. नेपाल सरकार
सहिलयत मा हो । यसलाई ऋणीले अिधकारकै पमा
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दाबी गन िम दैन । बक तथा िव ीय सं थास ब धी दफा ४ (क) ले लागु औषध ओसारपसार गन कायलाई
ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) ले भाखािभ ऋण पूणतः िनषेध गरेको देिखँदा उ पादन थलबाटै वा
चु ा नगन ऋणीह लाई कालो सूचीमा रा नपु न यसभ दा पिछ जनु सक
ु ै अव थामा ओसारपसार
कानूनी यव था गरेको देिख छ । सोबमोिजम कालो गरेको भए तापनी यसले ताि वक फरक पान
सूचीमा नपनका लािग आ नो ऋण दािय व चु ा देिखँदनै । साथै पनु रावेदकह ले िनि त पा र िमक
गन िनवेदकलाई बकले सूचना िदई मौका दान गरेकै िलई लागु औषध ओसारपसार गन म जरु भई संयु
देिखने ।
पमा बागलङ
ु बाट काठमाड जाँदै गरेको अव थामा
यसरी िनवेदकले बकबाट िलएको कजा प ाउ परेका देिखँदा ितवादीह ले संयु
पमा
रकमको ऋण स झौताको सतबमोिजम साँवा याज िनषेिधत लागु औषध ओसारपसारमा संल न भएको
बझ
ु ाएको नदेिखएको, कजा पनु ः संरचना एवम् देिख छ । यसरी याला मा िलने उ े य भएको भए
पनु तािलक करण ऋण यव थापनका लािग बकले पिन ओसारपसारको कसरु दािय वबाट उ मिु पाउने
ऋणीलाई िदएको सिु वधा एवम् सहिलयत मा भएकोले भ न निम ने ।
यसलाई अिधकारकै पमा दाबी गन निम ने हँदा बक
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ ले िनिद बरामद भएको लागु औषध िब गन मनसायले
गरेको बा या मक कानूनी यव थाको प रपालन ओसारपसार गन कायमा तीनैजना ितवादीह को
गरी िनवेदकलाई कालो सूचीमा रा ने ि यालाई संल नता रहेको पिु हन आएको हँदा ितवादीह लाई
बकले अगािड बढाएको देिखँदा यसबाट िनवेदकको लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ ारा द हक (घ)(४) अनस
ु ार जनही १ वष ४ मिहना कै द र .
अिधकार कुि ठत भएको भ न निम ने हँदा िनवेदन १० हजार ज रवाना हने ठह याई सु बागलङ
ु िज ला
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - १
अदालतबाट िमित २०६५।२।२२ मा भएको फै सला हने ठह याई सु दैलेख िज ला अदालतबाट िमित
के ही उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम लागु २०६९।३।६ मा भएको फै सला सदर गरी साधक
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ) जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित
(५) बमोिजम जनही २ वष कै द .१५ हजार ज रवाना २०६९।१०।२४ को फै सला िमलेको देिखँदा साधक
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित सदर हने ।
२०६६/७/१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल ।
क यटु र: मि दरा रानाभाट
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
८
७
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश जोशी, ०७०-WO-०१२०, उ ेषण / परमादेश,
शमा पौडेल, ०७०-RC-००४७, कत य यान, देवे बहादुर च द िव. िज ला शासन कायालय,
नेपाल सरकार िव. राईबहादुर िसंह
दाचुलासमेत
वारदात भएको दे ने य दश को पमा
ितशत िनधारण भइसके पिछ स वा
रहेका ितवादीका छोराले अदालतसम गरेको बकप भई आउने कमचारीलाई हालको कायालयमा हने
मौकामा बिु झएका मािनसह को भनाई, घटना थल बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन िनजामती
तथा लास जाँच मचु ु का िववरण, शव परी ण सेवा िनयमावलीले रोक लगाएको नदेिखनक
ु ा साथै
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न सबदु माणबाट उ बढुवाको लािग यी रट िनवेदक एक मा यो य
ितवादीले मतृ कको घाँटीमा धा रलो हितयार उ मेदवार रहेको अव थामा लोक सेवा आयोगसँग
हार गरी लागेको चोटका कारणबाट मनकुमारीको राय माग गन गरी िज ला शासन कायालय बढुवा
मृ यु भएको कुरा िनिववाद पमा पिु हन आएको सिमितको िमित २०७०।२।२ को राय माग गन िनणय
देिख छ । उ आधार माणबाट ितवादीले मल
र ितशत िनधारण भएपिछ स वा भई आएका
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(१) नंअनस
ु ारको देवे बहादरु च द उ पदमा बढुवाको लािग स भा य
कसरु गरेको ठह याई सु दैलेख िज ला अदालतबाट उ मेदवार हन नपाउने गरी लोक सेवा आयोग के ीय
भएको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन कायालयको च.नं.४६४ िमित २०७०।३।५ को
अदालत, सख
प समेत उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
ु तको फै सला अ यथा नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
त कालीन बढुवा सिमितको सिचवालय
ितवादी खड् क िसंह भ ने राईबहादरु िसंहले आ नै िज ला शासन कायालय, दाचलाको
बढुवा सिमितले
ु
ीमती मतृ क मनकुमारी िसंहलाई आँसीले हार गरी काशन गरेको उ िमित २०६९।१२।७ को
कत य गरी मारेको भ ने त य शङ् कारिहत तवरबाट सूचनाबमोिजम िनज िनवेदक देवे बहादरु च दलाई
पिु हन गएको देिखँदा िनज ितवादीलाई अिभयोग सो िज ला वन कायालय दाचलामा
र रहेको वन
ु
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको सेवा जनरल फरे ी समहु रा.प. अनंिकत थम ेणी
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय रे जर पदमा बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार कायम
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गरी त काल िनणय गनु भनी िवप ीह का नाममा नसक लात मु काले कुटिपट गरेको र सोही चोटका
परमादेश जारी हने ।
कारण िनजको मृ यु भएको मािणत भएको देिखँदा
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. को
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् । कसरु कायम गरी सोही नं. बमोिजम ितवादीह लाई
९
दश वष कै दको सजाय हने ठहर गरी सु भोजपरु
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याई
शमा पौडेल, ०७१-CR-१२६२, कत य यान, पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७१।८।८
नेपाल सरकार िव. िमलन राईसमेत
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मतृ क र ितवादीह एकाघर प रवारका इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
लो ने, वा नी तथा बाबछ
ु ोरा रहेको देिख छ । मतृ क क यटु र: रामशरण ितिमि सना
र ितवादीह का बीचमा घरायसी िवषयमा िववाद इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् ।
हने गरेको भएपिन ितवादीह ले मतृ क पित तथा
१०
िपता धम राईलाई मानपनस
मको पूव रसइवी स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
ु
तथा योजना बनाउनु पनाको कारण भने अिभयोजन शमा पौडेल, ०७१-CR-१२१५, ०७१-CR-१३५५
प ले मािणत गनसके को देिखँदनै । मतृ क धम
र ०७१-CR-१२५५, कत य यान, िदपक अिधकारी
राईलाई मानपनस
मको पूव रसइवी तथा योजनािबना िव. नेपाल सरकार, महेश िनरौलासमेत िव. नेपाल
ु
ितवादीह ले घरायसी िवषयमा िववाद हँदा त काल सरकार र अि मत िनरौला िव. नेपाल सरकार
उठेको रस था न नसक मतृ कलाई कुटिपट गदा
मतृ क िनसा स याललाई ितवादी संकेत नं.
सोही चोटका कारण िनजको मृ यु भएको भ ने ०५५।१ का अि मत िनरौलाले ेम ताव राखेको
ितवादीह को बयान तथा सा ी माणबाट देिखने । र िनजले उ
ताव अ वीकार गरेका कारण िनज
ितवादीह ले मतृ कलाई कुनै जोिखमी ितवादी र िनजका अ य साथीह समेत िमली
हितयारले हार गरेको नदेिखएको र त काल उठेको योजनाव ढङ् गले मतृ क बा ा चराउन जङ् गलमा
रस था न नसक लात मु काले हार गरेको र सोही गएको समयमा ए लै पारी घाँटीमा िनजले लगाएको
चोटका कारण िनजको मृ यु भएको देिख छ । यसरी सलले कसी कत य गरी मारी खको हाँगा काटेर
ितवादीह ले त काल उठेको रस था न नसक लात जिमनमा लडाई आ मह या गरेको भ ने देखाउन उ
मु काले हार गदा मतृ कको मृ यु भएको देिखएकोले हाँगामा सलले बाँधेको देिखन आएकोले यी पनु रावेदक
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय / ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
हनपु नमा सोही महलको १४ नं. बमोिजम सजाय हने महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण गरी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
भयो भ ने पनु रावेदक नेपाल सरकारको पनु रावेदन पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण भयो
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट
यथ / ितवादीह धमाकुमारी राई र िमलन राईले पनु रावेदक / ितवादीह संकेत नं. ०५५/१ का
मतृ क धम राईलाई त काल उठेको रस था न अि मत िनरौला, िदपक अिधकारी, महेश िनरौला
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र अमरबहादरु मगरले मतृ क िनसा स याललाई
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट
िनजकै सलले घाँटीमा कसी कत य गरी मारी पनु रावेदक / ितवादी स तोष राईले मतृ क रे मी
खको हाँगामा बाँधेको मािणत भएको देिखँदा राईलाई कुटिपट गरी रेिडयोसमेतले हार गरेको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) र सोही चोटका कारण िनजको उपचारको ममा
नं. को कसरु कायम गरी सोही महलको १३(३) नं. मृ यु भएको मािणत भएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
बमोिजम ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय हने यानस ब धी महलको १४ नं. को कसरु कायम गरी
र ितवादीम येका संकेत नं. ०५५।१ का अि मत सोही नं. बमोिजम दश वष कै दको सजाय हने ठहर गरी
िनरौला चौध वष वा सोभ दा मािथको र सो वषमिु नको सु तनहँ िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
बालक देिखएकोले िनजलाई बालबािलकास ब धी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित
ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोिजम २०७१।८।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अ य ितवादीह लाई हने सजायको आधा अथात् हने ।
१० वष कै दको सजाय हने ठहर गरी सु स री इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर क यटु र: रामशरण ितिमि सना
गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् ।
२०७१।५।२३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
१२
सदर हने ।
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
शमा पौडेल, ०७३-CR-००६२, ाचार, नेपाल
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
सरकार िव. ग भीरा साद यादवसमेत
िव ालय स चालनमा रहेको देिखएको र
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् ।
११
सो िव ालयलाई ा भएको िनकासा रकम सोही
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश िव ालयमा नै खच भएको त य िमिसल संल न
शमा पौडेल, ०७१-CR-१२११, कत य यान, तलब बझ
ु ेको भरपाई, टेशनरी सामान ख रद गरेको
स तोष राई िव. नेपाल सरकार
िबल िनमाणको लािग इँटा, छड, िसमे टलगायतका
घरायसी कुरामा मतृ कसँग िववाद भएको िनमाण साम ी ख रद गरेको िबल भरपाईबाट
र सोही िववादका बीचमा उठेको रसका झोकमा दवु ै देिखएको र सोको लेखा परी णसमेत स प न गरी
जनाबीच झगडा भई हानाहानसमेत हँदा यी पनु रावेदक लेखा परी ण ितवेदनसमेत िमिसल सामेल रहेको
/ ितवादी स तोष राईले निजकै रहेको रेिडयोले देिखएकोले िव ालयका नाममा िनकासा भएको रकम
मतृ कलाई हार गनका
ु साथै धके िलिदएको कुरा आरोप दाबीअनस
ु ार ितवादीह ले दु पयोग तथा
मािणत भएको अव थामा देिखएको र सोही चोटका िहनािमना गरी ाचार गरेको पिु हन नसके को
कारण मतृ क रे मी राईको उपचारको ममा मृ यु हँदा ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
भएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ ठह याई िवशेष अदालतबाट भएको फै सलालाई
नं. को कसरु कायम गरी सोही महलको ६ नं. बमोिजम अ यथा भयो भ न सिकने अव था नदेिखने ।
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक / ितवादीको
अत: उि लिखत त य र िववेचनासमेतका
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
आधारमा यथ / ितवादीह ले .३,८०,६७५।6
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एकापसमा िमलोमतो गरी खाताबाट िनकाली िहनािमना छे क मतृ कलाई ब चरोले हार गरेपिछ म डरले भागी
र हािन नो सानी गरी आरोिपत कसरु गरेको भ ने गएको भनी मतृ कसाथसँग रहेका गोिव द चौधरीको
मािणत हनसके को नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको मौकाको कागजबाट देिखन आउँछ । वारदात िमितमा
अिभयोग दाबी पु न नसक यथ / ितवादीह ले आफू अ य रहेको भनी पनु रावेदकले िलएको िजिकर
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवशेष व तिु न त यबाट समिथत भएको नदेिखने ।
अदालत, काठमाड बाट िमित २०७३।२।२० मा
व तिु थित मचु ु काका श भु दाहाल,
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
धनबहादरु िव , भरत खड् कासमेतका य दश ले
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
महेश राईसमेतले मतृ कलाई खक
ु ु री हार गरेको
क यटु र: िवके श गरु ागाई
देखेको भनी अदालतमा बकप गदा उ लेख गरेको
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । देिख छ । य दश को उ कथन लास जाँच कृित
१३
मचु ु का, धा रलो हितयारको योगको चोटबाट
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी मतृ कको मृ यु भएको भ ने शव परी ण ितवेदन,
जगदीश शमा पौडेल, ०६७-CR-१२१०, कत य पनु रावेदक ितवादीउपरको िकटानी जाहेरीसमेतबाट
यान, महेश राई िव. नेपाल सरकार
पिु भइरहेको ि थितमा पनु रावेदक ितवादीको कसरु
व तिु थित मचु ु का राजु े , संजय अपराधमा संल नता रहेको देिखन आएकोले यस
े समेतका मािनसह ले महेश राईसमेतका अदालतबाट िवप ी िझकाउने आदेशमा उि लिखत
ितवादीह ले मतृ कलाई कत य गरी मारेको देखेको आधार र कारणसँग सहमत हन सिकने अव था
भनी गरेको कागजबाट िनजको सािबती बयान पिु ट नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको
भएको देिखयो । पनु रावेदकले अदालतमा बयान फै सला अ यथा भएको भ न िम ने नदेिखने ।
गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरे पिन अदालतकै
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् सबदु
बयानमा घटना थलमा पगु ेको र मतृ कलाई लिडरहेको माणको मू याङ् कनबाट ितवादी महेश राईलाई
अव थामा देखेको, मतृ क र दाजु हेम राईसँग झगडा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको
परेको, यान बचाउनका लािग भागी भोजपरु फुपूको कसरु अपराधमा ऐ.१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
घरमा गएको भनी बयानमा उ लेख गरेको अव थाबाट ज मकै द हने ठह याई सु अदालतबाट भएको फै सला
िनजउपर परेको िकटानी जाहेरी समिथत हन आएको सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
देिखने ।
िमित २०६७।९।२५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
िविभ न कारका हितयारको घाउ चोटका सदर हने ।
कारण मतृ क यवु राज े ीको मृ यु भएको भ ने इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
पो टमाटम रपोटबाट देिख छ । धा रलो हितयारले क यटु रः अिमरर न महजन
हार गरी वारदात घट् न गएको त य लास जाँच कृित इित संवत् २०७३ साल वैशाख २२ गते रोज ४ शभु म् ।
मचु ु का र मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट पिु
१४
भएको देिख छ । वारदातमा पनु रावेदक ितवादीसिहत स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
८-१० जना भएको र मसमेतले मतृ कलाई घर जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०६९४, ०८६०,
पु याउन जाँदा हेमराज, आइते र िवमल राईलेबाटो
ाचार, गणेश वाली िव. नेपाल सरकार, दामोदर
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र िनजले उजरु ीकता राजेश पटेललाई पटकपटक फोन
े िव. नेपाल सरकार
ितवादी दामोदर े ठले मैले बदिनयत
गरी िनजकै मागअनस
ु ारको रकमसिहत गणेश वाली
्
िचताई काय गरेको पिु हन नसके को अव थामा प ाउ परेको अव थासमेत रहेबाट ाचार िनवारण
शङ् काको भरमा कसरु दार ठह याएको भ ने िजिकर ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (ग) बमोिजमको कसरु
िलएको देिख छ । घस
ु रसवत मागेको कारण पीिडत गरी यी ितवादीह ले रसवत िलएको िमिसल संल न
भएका उजरु ीकताबाट अिधकार ा अिधकारी तथा आधार माणबाट पिु हन आएकोले पनु रावेदक
िवशेष अदालतमा बकप गदासमेत उजरु ीलाई समथन ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
हने गरी बकप गरेको देिखएको हँदा य तो अव थामा नसिकने ।
के वल शङ् का र अनमु ानको भरमा दोषी ठहर गरेको
ितवादीह र उजरु ीकताबीच फोनमा
भ ने अव था रहँदनै । आरोिपत कसरु मा आ नो बार बार संवाद भएको देिखएको तथा बरामद रकम
बचाउको लािग इ कारी रहे तापिन आरोिपत कसरु लाई ितवादी दामोदर े ठको मागअनस
ु ार अका ितवादी
अ य सबदु माणले पिु गदछ भने य तो अव थामा गणेश वालीले िलएको अव थामा बरामद भई िनज
कसरु गरेको छै न भनी भ न सिकने अव था नरहने । प ाउसमेत परेको अव था एवम् उजरु ीकता राजेश
फौजदारी िविधशा ले आपरािधक मनसाय पटेलको बकप , िस.िड.मा य भएको कुराको उतार
र आपरािधक कायलाई अपराधको त वमा समावेश तथा नोटह बरामद भएको बरामदी मचु ु कालगायतका
गरेको ह छ । मनसाय, िनयत र जानीजानी आपरािधक िमिसल संल न कागजात र माणह समेतबाट यी
काय गनु दिू षत मनसाय त व हनु हो । दिू षत मनसाय ितवादीह ले अिभयोगअनस
ाचारज य
ु ारको
र बदिनयत
निचताई काय गरेको कुरा िनणयकताले कसरु गरेको देिखन आएबाट िवशेष अदालत
्
सेवा ाही ित गन यवहार र कायबाट समेत देिखनु काठमाड बाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
पदछ । उजरु ीकताको बकप , िस.िड.मा य भएको निम ने ।
उतार, नोटह बरामद भएको बरामदी मचु ु कालगायत
अतः मािथ िववेिचत त य, कानून एवम्
अ य त य र माणबाटसमेत यी ितवादीह ले शु िमिसल संल न आधार माणह बाट यी ितवादीह ले
मनसाय र सदिनयत
िचताई उ काय गरेका िथए भ ने उजरु ीकताबाट .६३,०००।– घस
ु बापत िलई
्
अव था नदेिखने ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ग)
ितवादी गणेश वाली यातायात यव था को कसरु गरेको देिखएबाट उ दफाअनस
ु ार िनज
कायालयको शाखा अिधकृत पदमा कायरत िज मेवार ितवादीह लाई जनही कै द मिहना ४ (चार) र िबगो
रा सेवक कमचारी भएको तथा िनजले सेवा ाही
.६३,०००।– ज रवानासमेत हने ठहर गरी िवशेष
राजेश पटेलसँग ट परिमट जारी गन कामबापत अदालत काठमाड बाट िमित २०६९।९।१ मा भएको
.६३,०००।– मागेको र िनजबाट सो रकम बरामद फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
भई प ाउसमेत परेको एवम् बरामद नोट ितवादीले ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
नगद घस
ु व प माग गरेको भनी उजरु ीकताले उजरु ी इजलास अिधकृतः य साद भ राई
िदई सो रकम बरामद भएको तथा अका ितवादी क यटु र: उ रमान राई
दामोदर े ठ िनिम कायालय मख
ु को पमा रहेको इित संवत् २०७३ साल असार २१ गते रोज ३ शभु म् ।
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छाप द तखत िकत मु ामा िनजउपर लगाइएको
इजलास नं. १
अिभयोगमा अदालतबाट माग भएको धरौट दािखल
गन नसके को कारणबाट थनु ामा रहेको अव था रहे
१
भएबाट मातहत अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल आदेश र िवचाराधीन रहेका मु ाका िवषयव तिु भ
पराजुली, ०७२-WH-००४२, ब दी य ीकरण, वेश गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
युवराज कोइराला िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत त लो अदालतको े ािधकारमा ह त ेप गन िम ने
िनवेदकले िनवेदनमा िनजको िव भ परु नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िज ला अदालतमा सरकारी छाप द तखत िकत मु ा
भ परु िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको
दायर भएको र उ मु ामा भ परु िज ला अदालतबाट वादी नेपाल सरकार र ितवादी यी रट िनवेदकसमेत
थनु छे कको आदेशका ममा माग भएको धरौट भएको सरकारी छाप द तखत िकत मु ामा सो मु ाको
रकम दईु लाख पैयाँ बझ
ु ाउन नसके को कारणबाट उठान, यी ितवादीको बयान, िनजको पेशा, उ
थुनामा रहेको त यलाई वीकारै गरेको पाइ छ । मु ामा सङ् किलत माण र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७
यसरी कानूनबमोिजम अि तयार ा त िनकायबाट नं.को कानूनी यव थासमेतलाई िव लेषण गदा
अनस
ु धान भई अदालतसम दायर भएको अिभयोग मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८ नं.को देहाय ११ बमोिजम
प अनस
ु ार अदालतको आदेशबमोिजम माग भएको भ परु िज ला अदालतको िमित २०७२।१०।१५ को
धरौटी दािखला गन नसके प ात्् रट िनवेदकलाई आदेशानस
ु ार यी रट िनवेदकबाट थनु छे क आदेश हँदा
थुनामा रा न पठाइएको देिखँदा य तो थनु ालाई माग ग रएको धरौट रकम .२,००,०००।- (दईु लाख
गैरकानूनी थनु ा मा न निम ने ।
पैयाँ) चक पन देिखएकोले िनजबाट .५,०००/कानूनबमोिजम दायर हन आएको अिभयोग (पाँच हजार पैयाँ) धरौट माग गरी मु ाको पपु गनु
प बमोिजम मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८ नं. ले अदालतलाई भनी भ परु िज ला अदालतका नाममा आदेश जारी
थुनामा राखी वा धरौट जमानत िलई मु ाको पपु
हने ।
गन अिधकार दान गरेबमोिजम रट िनवेदकबाट इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
.२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ) धरौट माग क यटु र: िसजन रे मी
गन आदेश भएको पाइ छ । यसरी रट िनवेदकलाई इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभु म् ।
कानूनले तोके को ि या पूरा गरी अिधकार ा त
२
अिधकारीबाट अनस
ु धान भई अदालतमा दायर भएको मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
अिभयोग प बमोिजम अदालतबाट माग ग रएको धरौट पराजुली, ०६६-CI-०७४९, ०७५०, िलखत दता
बझ
ु ाउन नसके प ात्् िनजलाई थनु ामा रा ने काय बदर दता, पवनकुमार शमा िव. वीरग ज नगर िवकास
भएको देिखँदा िनजको उ थनु ा कानूनअनु पकै सिमित र न दिकशोर साद ीवा तव िव. वीरग ज
रहेको देिखन आउने ।
नगर िवकास सिमित
तसथ त य, कानूनी यव था र िववेिचत
वादीले दाबी िलएको ज गाको सािबक िक.नं.
आधार र कारणसमेतबाट िनवेदकलाई सरकारी १९ िक ाकाट भई िक.नं. ४८ र ८१ भएको, िक.नं.
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४८ बाट िक ाकाट भई पनु ः ६१ र ६२ कायम भएको वीरबहादरु तामाङ, आइमान तामाङसमेतले मतृ कलाई
र अदालतबाट भई आएको न सा मचु ु कामा न.नं. ३ जबरज ती करणी गरी यीनै ितवादीले मारी यालेका
मा सािबत २३९ को हाल िक.नं.६१ को ज गासमेत हन् भनी अनस
ु धानका ममा र अदालतमा बकप
रहेको भ ने उ लेख भएको र िक.नं. ६२ र ८१ सािबक गदासमेत लेखाई िदएको िमिसलबाट देिख छ । य तै
िक.नं. १९ को अ तगतको ज गा रहेको र िक.नं.२३९ जाहेरवालीकुमारी तामाङले अिधकार ा अिधकारी
मा समेत िक.नं. ६१ को ज गा घु न गएको त य र अदालतसम समेत जाहेरी यहोराअनु प नै
थािपत भएसमेतबाट ितवादी न दिकशोर ीवा तव बयान र बकप गरेको पाइ छ । यसरी घटना िववरण
नाउँ दताको िक.नं. २३९ को हाल कायमी िक.नं. ६१ कागजका मािनसह , जाहेरवालीको बयान र बकप ,
को ०-०-१६ ज गाम ये पि चमतफको ०-०-१० घटना थल तथा लास जाँच कृित मचु ु का र शव
ज गाको वादी दाबीबमोिजम िलखत दता बदर हने ठहर परी ण ितवेदनसमेतबाट यी ितवादी पु टे भ ने
गरेको सु पसा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर च बहादरु तामाङको कत यबाट मतृ क बािलका
गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला अ यथा संिगता तामाङको मृ यु भएको त य पिु हन आउने ।
देिखन नआउने ।
अत: उि लिखत त य, कानूनी यव था
तसथ मािथ िववेिचत आधार र एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी पु टे भ ने
कारणसमेतबाट ितवादी न दिकशोर ीवा तवका च बहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
नाउँ दताको िक.नं. २३९ को हाल कायम िक.नं. ६१ करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम प वष कै द
को े.फ. ०-०-१६ म ये पि चमतफको ०-०-१० र मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
ज गाको वादी दाबीबमोिजम िलखत दता बदर हने नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
ठह याई सु पसा िज ला अदालतको फै सला सदर ठह याएको सु धािदङ िज ला अदालतको फै सला
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित साधक सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६३।२।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । २०७०।९।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
सदर हने ठहछ । कै द सजायको हकमा मल
ु क
ु ऐन,
क यटु र: रमेश आचाय
द ड सजायको महलको १० नं. तथा ४१ नं. बमोिजम
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभु म् । कै द हने कलममा जनु ऐनको ठूलो सजाय छ सो ऐनले
३
मा सजाय गनपछ
ु भ ने उ लेख भएको हँदा िनज
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल ितवादी पु टे भ ने च बहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु
पराजुली, ०७१-RC-०१२२, जबरज ती करणी र ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
कत य यान, नेपाल सरकार िव. च बहादुर तामाङ सव वसिहत ज म कै दको सजाय हने भएकाले
ितवादीले बािलकालाई चकलेट िदई फकाई जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम हने
जङ् गलमा लगी जबरज ती करणी गरी िनजलाई १५ वष कै द सजाय खािपरहनु नपन ।
मारी याँक िदएको हँ भनी अिधकार ा अिधकारी इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेली
र अदालतसम समेत कसरु मा पूण सािबत रही क यटु र: सदु शन साद आचाय
बयान गरेको देिख छ । मौकामा बिु झएका मािनसह
इित संवत् २०७२ साल चैत ७ गते रोज १ शभु म् ।
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ितवादीह का सा ी तथा बिु झएका मािनसह को
इजलास नं. २
बकप यहोराबाट ितवादी जगरनाथ राउत अिहर
र मतृ कबीच घाँस काटेको िनहँमा झगडा भएको, उ
१
झगडाको कारण आ ोिसत बनेको ितवादीलाई
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज मतृ कले सु मा लाठी हार गरेप ात्् ितवादी
जोशी, ०६८-CR-१२६५, कत य यान, नेपाल जगरनाथ राउत अिहरले मतृ कलाई ल ीले हार
सरकार िव. जगरनाथ राउत अिहरसमेत
गदा मतृ कको टाउकोमा चोट लागेको र उ चोटको
मतृ कको लास जाँच मचु ु काबाट मतृ कको कारण उपचारको ममा मतृ कको मृ यु भएको अव था
टाउकोमा एउटा मा घाउ चोट रहेको उ लेख छ । देिखने ।
मतृ कको शव परी ण गन डा टर रणवीर िसंहले
ितवादी जगरनाथ राउत अिहरले
अदालतमा उपि थत भई मतृ कको टाउकोमा एउटा मतृ कसँगको िववादमा त काल उठेको रसको कारण
मा चोट िथयो, शरीरको अ य भागमा चोटपटक घटना थलमा रहेको ल ीले एक पटक हार गरेको
िथएन भनी बकप ग रिदएको देिख छ । यित धेरै र उ हार टाउकोमा ला न गई मतृ कको मृ यु हन
ितवादीह ले जाहेरीमा उ लेख भएअनस
ु ार गएको अव था छ । य तोमा यानस ब धी महलको
हितयारले मतृ कलाई अ धाधु ध हार गरेको १४ नं. को कानूनी यव था आकिषत हने नै हँदा
भए एकभ दा बढी चोट रहने ि थित हँदैन िथयो । ितवादीलाई ऐ. महलको १४ नं. अनस
ु ार सजाय गरेको
घटना थलभ दा २० िफटपूवमा रहेको पोखरीमा पनु रावेदन अदालतको फै सलामा कानूनी िु ट रहेको
खँडासा (एक कारको धा रलो हितयार) पाइएको नदेिखने ।
भ ने कुराको पिन ततु वारदातसँग ताद यता रहेको
अतः उि लिखत आधार र कारणह बाट
पाइएन । ततु मु ाको जाहेरवाला वयम्ले ितवादीह रामाशंकर साद यादव, उमाशंकर साद
अदालतमा उपि थत भई जाहेरी यहोरा झु ो हो भनी यादव, गौरीशंकर साद यादव, अनरिजत साद
बकप ग रिदएको देिखएकोबाट िनज ितवादीह को यादवले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र ितवादी
ततु वारदातका संल नता रहेको देिखएन । जगरनाथ राउत अिहरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
ितवादीह रामाशंकर साद यादव, अनरिजत साद महलको १३(१) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याएको
यादव, उमाशंकर साद यादव, गौरीशंकर साद पसा िज ला अदालतको मशः िमित २०६७।३।२९
यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको र २०६७।८।२८ को फै सला के ही उ टी गरी सफाइ
फै सलामा कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
पाउने ितवादीको हकमा सदर कायम गरी ितवादी
ितवादी जगरनाथ राउत अिहरले वारदात जगरनाथ राउत अिहरलाई ऐ. महलको १४ नं.
घिटत गराउनको लािग मनसाय, रसइवी, तयारी, बमोिजम १० (दश) वष कै द हने ठह याएको पनु रावेदन
योजनालगायतको काय गरेको नदेिखएको हँदा अदालत, हेट डाको िमित २०६८।१२।७ को फै सला
अिभयोग माग दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१३(४) नं. आकिषत हने अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: मीना गु ङ
ितवादी जगरनाथ राउत अिहरको क यटु र: मि दरा रानाभाट
मौकामा तथा अदालतमा भएको बयान, जाहेरवाला, इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभु म् ।
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२
Tractors Nepal Private Limited. Nepal is
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी a wholly owned subsidiary of TIL Limited
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-१००५, Kolkata who are authorized dealers of
जबरज ती करणी, िवजय था िव. नेपाल सरकार
caterpillar with authority to negotiate and
जाहेरवाला ककुमारी, पीिडत खकुमारी, के उ accept orders for caterpillar equipments
था , बिलराम था ले मौकाको आ नो यहोरालाई and spare parts and to provide service to
समिथत हने गरी अदालतमा बकप गरेकोसमेत caterpillar products in Nepal भ ने उ लेख
देिखयो । यसरी ितवादीको सािबती बयान अ य भएको देिख छ । यीनै कागज माणको आधारमा
माणबाट समिथत भएको अव थामा ितवादीको याटरिपलर एस.ए.आर.एल. िसंगापरु को अिधकृत
काय ऐन ारा प रभािषत कसरु ठहरी ितवादीलाई िब े ता िटल िलिमटेडको अिधकृत सहयोगी ितिनिध
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ नं. या टस नेपाल ा.िल. हो भ ने कुरामा िववाद रहेको
को देहाय २ बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने देिखन नआउने ।
र पीिडतलाई ितवादीबाट सोही महलको १० नं.
पनु रावेदक याटरिपलार मूल क पनीको
बमोिजम .१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) िटल मु य एजे ट रही सो िटल क पनीको दािय व
ितपूित िदलाई िदने ठह याई गरेको पनु रावेदन पनु रावेदक ितवादीमा रहेकोमा िववाद देिखँदैन ।
अदालतको फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
पनु रावेदक ितवादीले सोही याटरिपलार क पनीको
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
सामानह को िब िवतरण गरेकोमा िववाद नरही
क यटु र: रमेश आचाय
िटलसँग रहेको स पूण दािय व पनु रावेदकमै रहेको
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभु म् । देिखँदा ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
३
नसिकने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
गोिव दकुमार उपा याय, ०६५-CI-०३६७, पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६५।४।२६
ितपिू त रकम िदलाई भराई पाउँ, िदप बत ला िव. मा वादी दाबीबमोिजमको ितपूित .९,२०,४१५।७१
हेट डा िसमे ट उ ोग िल.
वादीले ितवादीबाट भरी पाउने ठह याई भएको
िफरादीले माग गरेअनस
ु ारकै प रमाणमा फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
सामान पठाएको हो । ितत प नं. Htd 25 fc इजलास अिधकृत: राम साद पौडेल
63.147 अ तगत US$ 1818.38 मू य पन Part क यटु र: गनु ाखर शमा
no 8 p 8299 को Washer आपूित हनपु नमा इित संवत् २०७२ साल माघ २४ गते रोज १ शभु म् ।
Grab Iron 23 nos को गलत सामान आपूित गरेको
४
भ ने दाबीका स ब धमा िवप ीले ख रद आदेश मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
भएअनस
ु ारकै सामान पाट नं. 8 P 8299 नै पठाइएको ओम काश िम , ०६८-CR-०८३८, जातीय
हो । गलत सामान पठाइएको होइन छै न भनी उ लेख िवभेद छुवाछुतपूण दु यहार गरेको, नेपाल सरकार िव.
गरेको देिखएको छ । Caterpillar को 18 dec 2003 स तुमाया पाि नसमेत
को जो जससँग स बि धत छ भनी िदएको प मा M/s
पनु रावेदनको रोहमा के ही उ टी वा पूरै
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उ टी हने गरी फै सला गरेको अव थामा सव च गरेको नदेिखएबाट यी वादी म.ु स. गन उपे साहको
अदालतमा पनु रावेदन ला ने अव था भए तापिन यवहार र आचरणले नै त कालीन मोही रहेका बाबल
ु े
पनु रावेदनस ब धी उ कानूनी यव थाले ज रवाना ज गा कमाउन छाडेको भ ने त य थप पिु भइरहेबाट
र िबगोको हद तोके को अव था छ । यसबाट पनु रावेदन मोही हकबाट वादीलाइ वा तवमै अ यायपूवक कानूनी
अदालतले फै सला गदा प चीस हजार वा सोभ दा हकबाट वि चत ग रएको भ ने देिखन नआउने ।
बढी ज रवाना हने गरी फै सला गरेको अव थामा मा
मोही हक मूल पमा भोगमा आधा रत हक
सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने यव था रहेको भएकोले भोगको िनर तरतासिहतको मोहीको दािय व
देिख छ । ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट वहन गनपनमा
उपयु बमोिजम २०२६ सालमा नै
ु
ितवादीह लाई .१,०००।– (एक हजार) मा वादीको पित / िपता ारा ज गा कमाउन नस ने भनी
ज रवाना हने ठह याएको र िबगो पिन नरहेकोले भूिमसधु ार कायालयमा मोही हक छाडेको अव था
सव च अदालतमा पनु रावेदन नला ने अव था देिखएकोले सो अ यथा मािणत नभएस म मोहीले
भएको हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ज गा कमाएको त य पिु हन नस ने र २०२६
९ को यव था आकिषत हनस ने अव था रहेको सालमा नै मोहीले ज गा कमाउन छाडेको भनेकोमा
देिखएन । पनु रावेदन ला न नस ने य तो कृितको ज गा िनर तर कमाएको छु भ न मोही वा मोहीको
मु ाह दोहो याई हे रपाउँ भ ने मा यमबाट अदालत मृ यपु िछ िनजको हक खाने िनजको प नी छोरासमेत
वेश गनपन
ु ह छ । ततु मु ा सोझै पनु रावेदन दता कारणीसरह नै िववि धत हने ह छ । उपयु ानस
ु ार पित
ग रएको काय कानूनअनु प भएको नदेिखने ।
/ िपता ारा गरेको कायको उ प न कानूनी प रणाम
अतः उपयु िववेिचत आधार र कारणबाट िनजको मृ यपु ात्् य तो मोही हक ा गनह लाइ
सािबकको याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ समेत िवव धनको िस ा तसमेत आकिषत भई रो ने
को उपदफा १ को (ग) ले ततु मु ामा पनु रावेदन हँदा य तो भोगको आधारमा ा हने सा पि क
ला नस ने नदेिखएकोमा पनु रावेदन दता भई आए पिन मोही हक ज गा कमाइ भोग नगरेबाट दरु ासययु
ततु मु ा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८० नं. ले खारेज हने । अपहरण भएको मा न िम नेसमेत नदेिखँदा भूिमसधु ार
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
कायालयको िमित २०५१।३।१ को िनणय अ.बं.८६
क यटु र: अिभषेककुमार राय
नं. बमोिजम बदर हनस ने नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभु म् ।
२०२६ सालमा आफूले ज गा कमाउन
५
नस ने भनी मोहीले िदएको सूचनाको आधारमा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश नै स बि धत गा.िव.स.लाइ बझ
ु ी मोही लगतक ा
िम , ०६८-CI-०२७७, फै सला बदर, िवजयकुमार गन िनणय भूिमसधु ार कायालय महो रीले िमित
िम िव. उपे साह
२०५१।३।१ मा गरेकोमा दता िकताबमा स चाएको
िनवेदक िवजयकुमार िम को िनवेदनमा सूचना मोहीलाइ िदएको नदेिखए तापिन मोहीको छोरा
उ लेख गरेबमोिजमको २०२६ सालमा मोही उपे साहले िमित २०५१।३।१० मा सारी िलएकोले
िशवन दनले ज गा कमाउन नस ने भनी मोही हक सोही िमितमा नै उ िनणयको जानकारी थाहा
छोडेको भनेकोमा सो यहोरा अ यथा भए सोही थाहा पाएकोमा उ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
पाएको िमितले कानूनबमोिजमको कुनै दाबी िजिकर २६(१) को ितब धा मक वा यांश (क) समेतको
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िवपरीत िनणय गरेको भए सो थाहा पाएको िमितले नै करणमा उ लेख भएबमोिजम िववि धत हनक
ु ो साथै
मु ाको उठान गन स नपु नमा चपु लागी बसेको देिखँदा सफा हात िलइ अदालत वेश गरेको समेत मा न
सो मूल िवषयको मोही लगतक ा मु ा नै अि तम िम ने देिखएन ।
भइरहेको देिखयो । मोही लगत क ाको िनणयको
व ततु : उपे साह मोहीका छोरा रहेका र
जानकारी सूचना मोहीलाइ निदँदै मोहीको छोराले आमा मरी म.ु स. गन यी वादी उपे साहले मौकामा
आफै ँ सारी िलएकोबाट भूिमस ब धी ऐन, २०२१ नै न कल सारी िलइ िनणयको जानकारी पाएकोमा
को दफा २६(१) बमोिजमको सूचना निदएकोले मोही मका परेको भए सोही िमितबाट मु ा गनपनमा
नगरी
ु
छाडेको नमािनने भनी अथ गन िम ने पिन देिखन िनजको एकाघरको आमाले न कल सरेको िमितले
नआउने ।
परेको िफरादमा आमाको िनधनपिछ आफै ँ ले मु ा
वादीको पित / िपताले मोही हक छाडेको सकार गरेको काय नै दूिषत देिखन आइ सफा हातबाट
आधारसमेतमा मोही लगतक ा गरेको भूिमसधु ार अदालत वेश भ न िम ने नदेिखने ।
कायालयको िमित २०५१।३।१ िनणय भूिमसधु ार ऐन,
मोही िशवन दनको िनवेदन म जरु ीबमोिजम
२०२१ को दफा २६(१) को ितब धा मक वा यांशको ज गा छाडेको भ ने देिखइ सो कायम रहेको र २०५१
प उ लङ् घन भएको देिखने आधारसमेत वादीले सालमा न कल सारेको िमितले सो भूिमसधु ारको
पेस गनसके को देिखँदैन । भूिमसधु ार ऐन, २०२१ िनणय बदर उ टी गन मोहीको हकदारको हैिसयतमा
को दफा २६(१) को ितब धा मक वा यांशमा आमा वा छोराम ये छोरा आफै ँ वा सोको जानकारी
यु भाषा र सो िनणयको भाषा सो दफाअनु प नै सूचना आमालाइ िदइ आमाको तफबाट उिचत कानूनी
समान पबाट योग भएको देिखएको अव थामा सो बाटो अवल बन गनपनमा
सो कुराको न कल सारी
ु
ऐनको दफास म उ लेख नभएको कारणले मा सो थाहा पाएका यी वादी म.ु स. गन उपे साहले कानूनी
कानूनअनु प भए गरेको िनणय गैरकानूनी मानी बदर उपचारको ज री नस झी हद यादसमेत गज
ु ारी
हनस नेसमेत नदेिखने ।
अिधकार प र याग गरेको देिख छ । यसरी आ नो
२०२६ सालपिछ बाबु िशवन दनले कुत वा प रवारको तफबाट कानूनी उपचारको अिधकार
वझ
ु ाएको वा धरौटी राखेको िन सासमेत वादीले प र याग गन छोरा उपे लाइ आमाले न कल सारेको
पेस गन नसके बाट ज गा मोहीले नकमाएको भ ने िमितले आमाको अिधकारको आधारबाट थाहा पाएको
ज गाधनी / ितवादीको यहोरा कथन अ यथा कायम ह छ भ न सिकने अव थासमेत नदेिखएको
नदेिखएको र अक तफ २०२६।३।२४ को कागजबाट र य तो दाबी िजिकर फै सला अि तमताको
ज गा कमाउन नस ने भनी मोही रहेका िशवन दन िस ा तसमेत िव हने ।
साह सडु ीले िनवेदन िदई मोही लगतक ा गन चाही ँ
मोही लगतक ाको िनणय िमित २०५१।३।१
ज गा नकमाएको भ ने ितवादी िवजयकुमार िम को मा भूिमसधु ार कायालयले गरेकोमा सो िनणय
िनवेदन तथा भूिमसधु ारको िनणयसमेतबाट न कल ाकृितक याय िस ा त िवपरीत भए मोहीको छोरा
िलइ थाहा पाएका िशवन दनको छोरा उपे साहले उपे साहले िमित २०५१।३।१० मा न कल
बाबल
ु े मोहीयानीमा ज गा कमाउन छाडेको त य थाहा सारी िलएपिछ िनणयसमेत जानकारी सूचना पाएको
जानकारी पाइसके कोमा चपु लािग बसेपिछ हाल आएर मा नपु न हँदा सोही िमितले मोही लगतक ाको
ज गा िनर तर कमाएको भ ने यहोरा नै िववेिचत िवषयलाइ रट े ािधकारसमेत जो जे उपयु उपचार
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नखोजेपिछ हाल आएर सूचना नपाएको भ ने आधारमा (हेरोइन), नेपाल सरकार िव. िवनोद साद म डल
कृितक याय िस ा तिवपरीत समेत मा न िम ने
ितवादी िवनोद साद म डलले बरामद लागु
देिखएन । मोही लगत क ा भएको िनणयको जानकारी औषध (हेरोइन) स चय गरी ओसारपसार गरी याएको
२०५१।३।१०मा न कल िलइ थाहा पाएको िमितले दे ने च मिदद यि को अभाव रहेको देिख छ ।
३५ िदनिभ यी वादीले ततु मु ा फै सला बदरतफ ितवादी िवनोद साद म डलको सा ी वज
ृ िकशोर
नािलस गरेको नदेिखँदा अ.बं.८६ नं. समेतको हद याद साहले अदालतमा आई ितवादी िवनोद र िनज वज
ृ
नाघेको देिखने ।
िकशोर वारदात समयमा िदनभरी सँगै खेतमा पानी
तसथ मोही िशवन दन साह सडु ीले िदएको पटाइरहेका िथए भनी बकप गरी िदएको देिखएकोबाट
२०२६।३।१४ को मोही छोडेको कागजसमेत बमोिजम वारदातको समयमा ितवादी िवनोद साद म डल
नै मोही लगत क ा गरेको भ ने भूिमसधु ार कायालय, घटना थलमा नरहेको कुरा पिु हन आउने ।
महो रीको िमित २०५१।३।१ को िनणयउपर यी
ितवादी िवनोद साद म डलउपर
वादीले २०५१।३।१० मा न कल सारेको िमितले सहअिभयु ले मौकाको बयानको ममा पोल
कानूनी उपचार नखोजी चपु बसेबाट उ भूिमसधु ार गरेकोमा उ पोललाई व तिु न तवरबाट मािणत
कायालयको िमित २०५१।३।१ को िनणय अि तम हनसके को अव था छै न । आफू कसरु बाट उ कन
भइरहेकोले हद यादसमेतको अभावमा उ मोही लगत सिक छ िक भ ने कुरालाई ि गत गरी मौकाको
क ाको िनणय बदर हनस ने नदेिखँदा भूिमसधु ार बयानमा सहअिभयु ले गरेको पोललाई मा मािणक
कायालय महो रीको २०५१।३।१ को िनणय यथावत् मा न सिकँ ने हँदैन । अ य वत
माणले पिु
कायम हने देिखँदा वादी दाबी खारेज हने ठह याएको गन नसके स म सहअिभयु को पोल आफै ँ मा कसरु
सु भूिमसधु ार कायालय, महो रीको िमित मािणत गनका लािग िव सनीय र सारभूत माण हन
२०६३।८।११ को िनणय सदर हने ठहर गनपनमा
उ
स दैन । अ य वत र िन प माणको अभावमा
ु
िनणय बदर उ टी गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत, सहअिभयु को पोलले मा ितवादी िवनोद साद
जनकपरु को िमित २०६७।५।२८ को फै सला िमलेको म डललाई कसरु दार मािणत गन हैिसयत दान गन
नदेिखँदा उ टी हने ।
सिकँ दैन । यसैले ितवादी िवनोद साद म डललाई
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन
क यटु र: रमेश आचाय
अदालतबाट भएको फै सलामा कानूनी िु ट रहेको
इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभु म् । नदेिखने ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०२७६, मोही
अतः उि लिखत आधार र कारणह
नामसारी, िवजयकुमार िम िव. उपे
समेतबाट ितवादी िवनोद साद म डललाई लागु
साह भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
भएको छ ।
(३) बमोिजम १५ वष कै द र .६,००,०००।- (छ
६
लाख) ज रवाना हने ठह याएको सु बारा िज ला
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी अदालतको िमित २०६७।४।१९ को फै सला उ टी
ओम काश िम , ०६८-CR-१०१५, लागु औषध गरी आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको
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पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८।८।२७ अदालतको िमित २०६९।२।१६ को फै सलालाई
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
२०७०।२।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभु म् । क यटु र: मि दरा रानाभाट
७
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
८
गोपाल े , ०७०-CR-१४३३, कत य यान, मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
नेपाल सरकार िव. झव उराव
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०४२७, हक कायम
जाहेरवालाले सु जाहेरी िदँदा यी ितवादी नामसारी दता िखचोलासमेत, आशामाया महजन िव.
उपर िकटान गरी जाहेरी िदए तापिन मतृ कसँग के िशलतारा े
क तो रसइवी िथयो । ितवादीको बयानलाई ख डन
अदालतबाट भई आएको न सामा सािबक
हने गरी जाहेरी िदएको पाइँदैन । य तै व तिु थित िक.नं. ६७१ र ७३७ को हाल िक.नं. १७७ न.नं. ७
मचु ु काका राम साद पौडेल र लालबहादरु थापाले र ८ को े फल ०-६-२-१, सािबक िक.नं. १२५
बकप मा यी ितवादीको मतृ कसँग के क तो रसइवी (हाल िक.नं. १७८ मा समावेश) न.नं. ९, १०, ११,
एवम् मानपनस
मको कारण िथयो सो खल
ु
ु ाउनसके को र १२ गरी े.फ. ०-५-१-० र सािबक न.नं. ७३६
देिखँदैन । मतृ क र ितवादी दवु ै मजदरु ी गरी अ य को हाल िक.नं. १७८ न.नं. १३, १४, र १५ को े.फ.
गाउँमा ब दै आएकोमा वारदातको साँझ एकै घर र ०-६-०-० गरी न. नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३,
िव तारामा िमलेर रहे बसेको देिखँदा पूव रसइवी १४, १५ वादीको भोग देिखएकोमा सोको े.फ. १-१नरहेको भ ने नै देिखन आउँछ । योजना बनाइ मारेको ३-१ देिखएकाले वादीले राजीनामा ग रिलएको भ दा
अव थासमेत देिखँदैन । राित उठेका ितवादीलाइ के ही बढीस म देिखए पिन सिसम िक ा राजीनामा गरी
मतृ कले अि ल गाली गन हातपात गन गरेको कारण िलएको अव थामा के ही बढी वा घटी हनु वाभािवकै
रस उठे को भ ने ितवादीको कथन अ यथा देिखन ह छ । पनु रावेदक आशामायाका ससरु ा ल मीनारायण
नआउने ।
महजनले दगु ादेवी े लाई िमित २०३०/११/३
ितवादीको मतृ कलाई मानपन
ु पूव रसइवी मा राजीनामा ग रिदँदा खल
ु ाएको चार िक लाको
नदेिखएको र मौकामा उठेको रस था न नसक उ रतफको िक लामा िशलतारालाई देखाएको
साधारण काठको िपकाले हा दा सोही चोट पीरले र पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०६६/१२/१७
मतृ कको मृ यु हन गएको अव था देिखएको यी मा भएको न सामा न.नं. ६ मा दगु ादेवीलाई
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ देखाएको देिख छ । सो न.नं. ६ भ दा उ रतफका
नं. बमोिजम कै द वष १० को सजाय हने ठहर गरेको ज गामा वादी िशलताराको भोगचलन रहेको देिखन
सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब आउँछ । न.नं. ९, १०, ११, १२ को ज.रो. ०-५देिखन आउने ।
१-० ज गामा न साबाट िववाद देखाएकोमा िववािदत
तसथ यानस ब धीको १४ नं. बमोिजम घर टहरासिहतको ज गा न. नं. ६ को दगु ादेवीभ दा
ितवादीलाई सजाय गरेको सु उदयपरु िज ला उ रतफ रहेको र िववािदत घर टहराका ज गामा
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क पाउ ड पखाल वादी िशलतारा े ले नै बनाई
िनवेदकले िनजामती सेवा ऐनको दो ो
भोगचलन गरेको देिखएको साथै वादीको हकको ोत संशोधनपूवको कानूनी यव थाअनस
ु ार सेवा अविध
पिन यीनै ितवादीका ससरु ाबाट राजीनामाबाट ा जोडाउन माग गरेको अव थामा िनवेदकले सोही
गरेको अव थामा पनु रावेदक ितवादीले आ नो भनी कानूनी यव थाको सिु वधा पाउने हो । संशोधनपूवको
िखचोला गरेको देिखने ।
िनवेदनमा संशोधनप ात् संशोिधत िनयमको
ज गा मोही नामसारीको स दभमा हेदा यव थाअनस
ु ार कारबाही ग रएमा य तो काय
यसमा वादी िशलताराले मोही हक कायम ग रपाउँ प ात्दश असर (Retrospective Effect) िदई
भनी भूिमसधु ार कायालय, काठमाड मा िनवेदन िदएको िनणय गरेको मािन छ । Retrospective Effect
र सो िवचाराधीन रहेको भनी पनु रावेदन अदालतमा हने गरी ग रएको िनणय मा य नहने भ ने स ब धमा
िनवेदन िदएकोसमेत देिखँदा मोही नामसारी स ब धमा यस अदालतको पूण इजलासबाट ने.का.प.२०६१,
भूिमसधु ार कायालयबाट सो स ब धमा कारबाही अङ् क ६, िनणय नं. ७३९२ मा िस ा त ितपादन
िकनारा हने नै हँदा िशलतारा े को वादी दाबीबमोिजम भएको देिख छ । उ ितपािदत िस ा तअनस
ु ार
िववािदत घर टहरासिहतको ज गामा िखचोला मेटाई िनवेदकलाई उपदानबापतको रकम ज मा गन लगाई
सािबकबमोिजम नै यथावत् भोगचलन गन पाउने मागबमोिजम सेवा अविध जोडाउनु कानूनस मत हने ।
ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
िनवेदकले पनु रावेदन अदालत, धनकुटामा
अ यथा भ न पन नदेिखने ।
िमित २०५५।१०।१५ मा िदएको िनवेदन सो
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट अदालतबाट िमित २०५५।१०।१९ मा िनजामती
वादी िशलतारा े को वादी दाबीबमोिजम िववािदत घर िकताबखानामा पठाएको भ ने कुरा सो अदालतको
टहरासिहतको ज गामा िखचोला मेटाई सािबकबमोिजम िलिखत जवाफबाट देिखएकोमा िनवेदकले सेवा
नै यथावत् भोगचलन गन पाउने ठह याई पनु रावेदन अविध जोडाउन पनु रावेदन अदालत, धनकुटामा
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।११।१० मा भएको िदएको िनवेदन सो अदालतका उपरिज ारले
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
मािणत गरेको ितिलिप िनवेदनसाथ पेस गरेको
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
देिख छ । सो िनवेदनमा उपदान रकम दािखला
क यटु र: िव णदु वे ी े
गराई िमित २०४३।१२।९ देिखको सेवा अविध
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् । जोडाई पाउन माग गरेबाट पिन सो कुरा प हन
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०४२८, हक कायम आएको देिखयो । जबस म उ िनवेदन अ यथा
नामसारी दता िखचोला मेटाई चलनसमेत, हँदैन, तबस म िनवेदनको अि त वलाई अ वीकार
आशामाया महजन िव. िशलतारा े भएको गन आधार ब न स दैन । यसैले आजभ दा १८
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । वष पिहले िनवेदकले सेवा अविध जोडाउन माग
९
गरेको िवषयमा िढला गरी आएको भ ने िवप ी
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िनजामती िकताबखानाको जवाफ यिु यु देिखन
िव भर साद े , ०७१-WO-०७८९, उ ेषण नआउने ।
/ परमादेश, योगे साद पराजुली िव. िनजामती
कानूनबमोिजम िनवेदकको िनवेदन दता गरी
िकताबखाता, ह रहरभवनसमेत
सेवा अविध जोडाउने गरी िनणय गनपनमा
िनवेदन
ु
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नै दरपीठ गदा िनवेदकको संिवधान द समानता, देिखएन । तीवादी गडु ् डुदास त मालाई मल
ु क
ु
वत ता र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० ारा ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. र सोही
द कानूनी हकमा आघात पु ने हँदा िवप ी िनजामती महलको ४ नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने नेपाल
िकताबखानाको िमित २०७१।११।२२ को दरपीठ सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । तसथ
आदेश नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा िनज ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदएको
१०७ को उपधारा (२) र नेपालको संिवधानको धारा सु रौतहट िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
१३३ को उपधारा (२) बमोिजम उ ेषणको आदेशले पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८।७।२२
बदर हने ।
गतेको फै सला िमलेकै देिखने ।
िमित २०७१।११।१९ मा िनवेदकले िदएको
ितवादी कृ णादेवीको अिधकार ा
िनवेदन दता गरी िनवेदकले पिहले भु ानी िलएको अिधकारीसम गरेको बयानमा समेत मतृ कले
उपदान रकम .२३,७६९।६१ (तेइस हजार सातसय आफूलाई जबरज ती करणी गरेकाले धा रलो खक
ु ु रीले
उन स री पैयाँ एकस ी पैसा) िनजबाट दािखला मतृ कको टाउकोमा हार गरी घाइते बनाई भइु मँ ा
गराई िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम सु िनयिु
लडेपिछ त काल ितवादीम ये महेश महतोले बोक
िमित २०४३।१२।९ देिख नै थाई नोकरी अविध याएको खक
ु ु री र मेरो खक
ु ु रीले हािन टाउकोसिहत
गणना हने गरी हालको नोकरीमा जोडी िदनु भनी हात खु ा काटी मतृ कलाई बोरामा राखी निजकै को
िवप ी िनजामती िकताबखानाको नाममा परमादेश जनक महतोको भस
ु घरमा लिग लक
ु ाई िछपाई
जारी हने ।
राखेको हो र भोिलप ट चाँदी खोलामा लगेको हो भनी
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
वाभािवक पमा बयान गरेको पाइ छ । सोही चाँदी
क यटु रः मि दरा रानाभाट
खोलामा लास बरामद हनल
ु े ितवादीको बयान अ यथा
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभु म् ।
देिखन आएन । ितवादी कृ णादेवीले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको आ नो बयानलाई समथन हने
इजलास नं. ३
गरी अदालतमा बयान गरेक र उ बयानलाई पिु
हने गरी मौकामा कागज गन मािनस जनक महतो, िवगु
१
राउत, जवाहर महतो कोइरीले अदालतमा बकप
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.डा. गरेको पाइयो । उ त यले मतृ कलाई मानमा यी
आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०९१२, ०६९- ितवादीको भूिमका रहेको देिखन आउने ।
RC-०१०१, कत य यान, नेपाल सरकार िव. गुड्डु
वारदातको समयमा महेश महतोको संल नता
दास त मा, नेपाल सरकार िव. कृ णादेवी महतो
कृ णादेवीले मा देखेको नभई सो वारदात य पमा
वारदातको समयमा जाहेरीमा उ लेख दे ने मािनसह जनक महतो, राजकुमार एतव रया,
भएकोबाहेक अ य वत तथा व तिु न माणबाट िवगु राउतसमेतले पिु गरेका छन् । वारदातको व प,
यी ितवादीको मतृ कलाई मानमा संल नता िथयो लास भेिटएको अव थासमेतलाई म येनजर गरी हेदा
भ ने माणको अभावमा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट एकजना मा ले सो काय ग यो होला भनी िव ास
सफाइ िदने ठहर गरेको सु फै सला सदर गरेको गन सिकएन यसबाट वारदातमा यी महेश महतोको
त कालीन पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा संल नता रही मतृ कलाई मानमा भूिमका रहेको देिखन
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आउने ।
पिु गन ितवादी कृ णादेवीको बयान, मौकामा
िकटानी जाहेरी दरखा तलाई समथन हने गरी कागज गनह को अदालतमा भएको बकप समेतबाट
वयम् िनज जाहेरवालाले मौकामा र अदालतमा समेत ितवादीह कृ णादेवी महतो, मनु ीलाल महतो कोइरी
आई बकप ग रिदएका र सो बकप लाई मौकाको र महेश महतोसमेतको संल नतामा मतृ क इ दु साद
कागज गनह ले इ दु साद पटेललाई काटी ह या पटेललाई कत य गरी मान काम गरेको पिु हन
गरेको हामीले य पले देखेका ह भ नेसमेत आयो । तसथ उि लिखत ितनैजना ितवादीलाई
यहोराको िवगरु ाउत, जवाहर महतो कोइरी, रामलखन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
राउत, वनवरी दास त माको भनाइले पिन पिु गरेको बमोिजम सव वसिहत ज म कै द हने ।
छ । मतृ क इ दु साद पटेललाई मिु नलाल महतो कोइरी
मतृ कले ितवादीम येक कृ णादेवीलाई
र िनजका ीमती कृ णादेवीलगायत अ य अप रिचत जबरज ती करणी गन गरेको र वारदातको राित पिन
४ जना यि ह ले मिु नलाल महतोको घरमा धा रलो घरमा आएको बखत घटना घटेको भ ने िमिसलबाट
खक
ु ु रीले काटी ह या गरी लासलाई चाँदी खोलामा लगी देिखएकाले घटनाको प रि थितलाई िवचार गदा यी
फालेको ठीक साँचो हो भ नेसमेत यहोराको िदनकर ितवादीह लाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन
दास त मा र जले वर पासवानसमेतले ग रिदएको एकै भएकाले तीनै जना ितवादीलाई १० वष कै द सजाय
िमलानको कागजबाट ितवादी मनु ीलालको बयान हने गरी य गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
खि डत हने ।
िमित २०६८।७।२२ गतेको राय मनािसब हँदा सदर
मतृ क इ दु साद पटेललाई मिु नलाल हने ।
महतो कोइरी र िनजक ीमती कृ णादेवीलगायत इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ ाराई
अ य अप रिचत ४ जना यि ह ले मिु नलाल क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
महतोको घरमा धा रलो खक
ु ु रीले काटी ह या गरी इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् ।
लासलाई चाँदी खोलामा लगी फालेको ठीक साँचो हो
२
भ नेसमेत यहोराको िदनकर दास त मा र जले वर मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
पासवानसमेतले ग रिदएको एकै िमलानको कागजबाट भ डारी, ०७२-CR-०२६२ र ०७३-CR-००९०,
ितवादी मिु नलालको बयान खि डत हन आएको कत य यान, नेपाल सरकार िव. रमबहादुर िसंहसमेत
छ । मतृ कको मृ यु धा रलो हितयारबाट भएको भनी र नेपाल सरकार िव. छ कबहादुर िसंहसमेत
जाहेरी पन,ु िमित २०६५।५।३१ गते मनु ीलाल
जाहेरवाला यस वारदातका च मिदद्
महतो एतवरीयादेवीको घरबाट खक
ु ु री मागेर याउनु गवाह रहेको देिखँदैन । घटनाका च मिदद् यि ह
र िमित २०६५।६।१ गते मिु नलालकै घरमा मतृ क िललाराम जैसी, अमरबहादरु रोकाय, हकबहादरु
इ दु पटेलको धा रलो हितयारबाट ह या हनु िमित ब नेत, महे राज ब नेत र हेम तबहादरु िसंहले
२०६५।६।२ गते सो खक
ु ु री एतवरीयादेवीलाई िफता अदालतमा बकप गदा ितवादी अमरबहादरु कामीलाई
िदइनल
ु गायतका प रि थितज य घटनाबाट समेत सो वारदात थलमा नदेखेको भनी बकप ग रिदएको
घटनामा यी ितवादीको संल नता रहेको पिु हन पाइ छ । ितवादीह का सा ीले समेत अमरबहादरु
आउने ।
कामीलाई आँखामा चोट भएको कारण घाइते भई
िकटानी जाहेरी दखा त, सो कागजलाई पृ वीबहादरु ब नेत मनपु ूव नै वारदात थलबाट
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िनज गइसके को भनी बकप गरेको पाइयो । अतः सामा य समज भएको जो सक
ु ै लाई पिन थाहा हने
ितवादी अमरबहादरु कामी पृ वीबहादरु ब नेतलाई कुरा हो यसमा पिन अंयारको लाठीले मतृ कको टाउको
मानमा स रक रहेको वा वारदत थलमा रहेको कुरा ज तो संवेदनशील अङ् ग एवम् गधनमा पटकपटक
पिु हन आएन । यस अव थामा िनज ितवादीलाई हार भएको देिख छ । अतः िमित २०६९।८।१५
अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन गते अछानी गा.िव.स.वडा नं.८ ि थत धारापानी भ ने
अदालत, सख
ठाउँमा लागेको मेलामा ितवादी ह रबहादरु िसंह
ु तको फै सला िमलेको देिखन आउने ।
ितवादीह रमबहादरु िसंह, िशवबहादरु तथा ितवादी छ कबहादरु िसंहले अंयारको लाठीले
िसंह र नैन कामीले मतृ कलाई मान हात हितयार, मतृ क पृ वीबहादरु ब नेतलाई हार गरी कत य गरी
लाठा, ढुंगा हार गरेको वा मनको जीउमा हातहाली मारेको कुरा मािथ िववेिचत आधार माणबाट मािणत
प मान कायमा संयोग पा रिदएको देिखन नआए हन आएको देिखँदा िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु
पिन घटना थलमा मौजदु रहेको, मतृ कलाई ढुंगा ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
हार नगरे पिन हो ह ला गरी जथाभावी ढुंगामढु ा गरी ज मकै दको सजाय हने ठह याई भएको पनु रावेदन
मतृ कलाई मानमा अ य ितवादीलाई परो पमा अदालत, सख
ु तको फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
सहयोगीको पमा घटना थलमा मौजदु रहेको देिखन
ितवादीह को
मौकाको
बयान
आयो । तसथ यी ितनै जना ितवादीह लाई मल
यहोरासमेतबाट यी ितवादीह मेला भन गएको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम अव थामा मतृ कसँग भेट भएको र मतृ कलाई
जनही ६ मिहना कै द हने ठह याई पनु रावेदन मानपनस
मको पूव रसइवी रहेको देिखँदैन ।
ु
अदालत, सख
ु तले गरेको फै सला िमलेको देिखँदा यी मतृ कलाई मानभु दा अगािड पूवतयारी र मान मनसाय
ितवादीह लाई यानस ब धी महलको १३(३) नराखी साधारण अंयारको लाठीले २ (दईु ) चोटस म
नं. बमोिजम सजाय हनपु छ भ ने नेपाल सरकारको हानेको देिख छ । य तो अव थामा कसरु को मा ा,
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह को उमेर, पा रवा रक एवम् सामािजक
च मिदद् यि ह को कथनबाट मतृ कलाई अव थासमेतलाई हेदा यी ितवादीह ह रबहादरु िसंह
अंयारको लाठीले हार ग रएको भनेका र सो र छ कबहादरु िसंहलाई ठहरेबमोिजमको ज मकै दको
अंिशयारको लाठी बरामद भई आएबाट उ भनाइ सजाय गदा चक पन जाने िच मा लागेको र ऐनको
पिु भएको, मतृ कको शरीरमा २ चोट रहेका उ
मकसदसमेत पूरा हने देिखँदा ितवादीह ह रबहादरु
चोटह ितवादीह को लाठी हारबाट भएको र िसंह र छ कबहादरु िसंहलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
सोही चोटको कारणबाट मतृ कको मृ यु हन पगु ेको कुरा १० वष कै द सजाय गन गरी य भएको पनु रावेदन
पो टमाटम रपोटबाट देिखन आयो । उ वारदात अदालत, सख
ु तको रायसमेत िमलेको देिखने ।
िज ला जाजरकोट, अछानी गा.िव.स. वडा नं.८
अतः उि लिखत िमिसल संल न
ि थत धारापानी भ ने ठाउँमा लागेको मेलामा भएको कागजातह बाट ितवादी अ मरबहादरु कामीलाई
भनी जाहेरी िदएको, ितवादीह को बयान, बिु झएका अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने, ितवादीह
यि ह को कागजसमेतबाट देिखन आउँछ । आफूले रमबहादरु िसंह, िशवबहादरु िसंह र नैने चदरा भ ने
हार गरेको अंयारको लाठीले मािनसको संवेदनशील नैने कामीलाई यानस ब धी महलको १७(३) नं.
अङ् ग टाउकोमा लािग मािनस मन स छ भ ने कुरा बमोिजम जनही ६ मिहना कै द गन र ितवादीह
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ह रबहादरु िसंह र छ कबहादरु िसंहलाई यानस ब धी सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकार र अिभयोग
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने दाबीबाट पूण सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
ठह याई सु जाजरकोट िज ला अदालतले िमित िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
२०७०।३।१० मा गरेको फै सलालाई सदर गरी
तसथ ितवादी धनिसंह पनु र िललाबहादरु
ितवादीह ह रबहादरु िसंह र छ कबहादरु िसंहलाई कामीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
ितवादीह को उमेर र घटनासमेतलाई म येनजर नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन ठह याई सु
गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष जनही कै द स यान िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही
गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित उ टी गरी पनु रावेदक ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
२०७२।१।२३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष
इजलास अिधकृतः ेम खड् का
कै द गन ठह याई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
िमित २०७०।५।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभु म् ।
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
इजलास नं. ४
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १० गते रोज ६ शभु म् ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CR-०९६९, ०७१-CRइजलास नं. ५
१४८८, ०७०-CR-०९३१, कत य यान, धनिसंह
पुन िव. नेपाल सरकार, िललाबहादुर कामी िव. नेपाल
१
सरकार, नेपाल सरकार िव. िललाबहादुर कामीसमेत मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
िमिसल संल न माण कागजातह बाट दीपककुमार काक , ०७०-CR-१६६३, कत य
यी ितवादीह र मतृ कबीच पूव रसइवी भएको, यान, राम साद जा िव. नेपाल सरकार
यान मानपन
ु कारण र योजना भएको भ ने किहंकतै
देिखँदनै । मादल बजाउन निदई मतृ कले मादल खोसी
फालेपिछ सोही िवषयमा झगडा भई त काल उठेको
रस था न नसक ितवादी धनिसंह पनु ले मतृ कलाई
लात मु का र दाउराले कुटिपट गरेको र ितवादी
िललाबहादरु कामी उ झगडा छु याउन जाँदा
मतृ कले िनजलाई समेत हातपात गदा त काल उठेको
रस था न नसक लातमु का र दाउराले कुटिपट
यी ितवादीले
गदा ३ िदनपिछ मतृ कको मृ यु भएको िमिसल संल न अदालतसम को बयानमा इ कारी बयान गरे तापिन
माणह बाट देिख छ । तसथ उि लिखत वारदात हरीमा भएको बयान आ नो वे छापूवक भएको
मनसाय े रत ह या नभई आवेश े रत ह या भएको पिु
बयान होइन भ ने िजिकर िलई बयान गदमा िनजको
हन आयो । ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम य तो इ कारी बयान मा का आधारमा िनद ष मा न
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िम दैन । ितवादीको इ कारी बयान वत र त यपूण
माणबाट समिथत हन आव यक छ । आफूलाई डर,
ास देखाई वा ध क िदई बयान गराएको कारणले
हरीमा कसरु वीकार गनु परेको कुराको िजिकर
िलनेले सो कुराको व तिु न पमा मािणतसमेत
गराउनु स नपु छ । तर ितवादीले आफूलाई बयान
गन बा य पा रएको, ध क िदएको वा अ य के क तो
कारणले आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने
कुरा भ न नसके को ि थितमा िनजले अनस
ु धानको
ममा य गरेको भनाइलाई वे छाको होइन
भ न निम ने भई अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
वीकारोि लाई िनजका िव
माणमा िलन िम ने ।

इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।

२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
दीपककुमार काक , ०७२-CR-०२७४, डाँका चोरी,
गौरिसंह बोहरा िव. नेपाल सरकार
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १५ नं.मा “यसै
महलको १२।१३।१४ न बरबमोिजम कसरु दारलाई
सजाय गदा सरकारी कमचारी वा मालधनीले प ाउ
गरी वा प ा लगाई बरामद भएकोबाहेक मु ा फै सला
नहँदै सो कसरु दारले िबगो दािखल ग यो वाउपर
गराईिदयो भने सोबमोिजम दािखल वाउपर भए
जित िबगोको हकमा सो न बरह मा लेिखएबमोिजम
ज रवाना नगरी सो िबगोको दशौद मा ज रवाना
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गनपछ
ु ।” भ ने यव था भइरहेकोमा जाहेरवालाले लो ने छोराछोरी वा ीमतीलाई इ जत आमदअनस
ु ार
डाँकाचोरी भएको रकम बिु झिलएको कुरा िनजको खान लाउन िदनपु न र सो निदए अंश िदनपु न कानूनी
उपयु ानस
ु ार भएको बकप बाट प ट भएकोले दािय व भएका नाताका यि को पमा रहेको
दाचला
ु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।२।२२ देिख छ । यसरी वयम् अंश िदनपु न कानूनी दािय व
फै सला नहँदै जाहेरवालाले चोरी भएको रकम ा भएका यि ले अ अंिशयारह लाई अंश िदनपु न
ग रसके को देिखँदा िबगोको डेढी ज रवाना गन गरी हन आएको अव थामा मैले सो स पि बकस पाएको
भएको दाचला
ु िज ला अदालतको फै सला सदर हो म कसैलाई अंश िद न भ न पाउने देिखँदैन । बाब,ु
गन गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट भएको आमा वा पितले जनु सक
ु ै तरहबाट कमाएको स पि
फै सला के ही उ टी भई िबगो .६,३४,०००।– छोराछोरी वा ीमतीको हकमा पैि क स पि मानी
(छ लाख च तीस हजार पैयाँ) को दशौद अथात् ब डायो य हने ।
.६३,४००।– (ि स ी हजार चार सय पैयाँ) मा
वादीबाट ज मेको स तान ितवादी अिमत
ज रवाना हने ।
गु ङको सहवासबाट ज मेको देिखन आएकोले
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
वादीले ितवादी शोभा गु ङ र अिमत गु ङबाट
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मानाचामल भराई पाउने र ब डाप ले कानूनी मा यता
पाउन नस ने र वादीले ितवादी शोभा गु ङको
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
३
नाउँको स पि बाट अंश पाउने ठह याई भएको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी प देही िज ला अदालतको िमित २०६९।१।१८
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-१२४०, अंश को फै सलालाई के ही उ टी गरी िमित २०६७।३।३
नामसारी मानाचामल, अिमत गु ङ िव. मिनषा को ब डाप को हकमा लगाउको ब डाप िलखत दता
(तुलाचन) गु ङ
बदर मु ामा ठहरेबमोिजम हने, तायदाती फाँटवारीमा
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १० नं. मा “...लो ने उि लिखत ऋणका हकमा साहको नािलस परेका
वा बाबआ
ु माले वा नी वा छोराछोरीलाई इ जत बखत कानूनबमोिजम ठहरे अनस
ु ार हने र वादीले
आमदअनस
ततु मु ाको िफराद परेको िमितबाट अंश भाग
ु ार खान लाउन र आव यकताअनस
ु ार
उिचत िश ा िद ा र वा य उपचारको यव था नछुट्याए म मािसक .५,०००।- का दरले ितवादी
गनपछ
ु । सो नगरे अंश िदनपु छ ।” भ ने कानूनी अिमत गु ङबाट मानाचामलबापत भराई पाउने तथा
यव था देिख छ । यसैगरी सोही महलको १८ नं. मा अ मा सु अदालतको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
“कुनै अंिशयारले आ नो ान वा सीप वा यासबाट हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िनजी आजन गरेको वा कसैबाट िनजी तवरले दान िमित २०७१।३।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
वा बकस पाएको वा कसैको अपतु ाली परेको वा हने ।
ी अंशधनको महलको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा इजलास अिधकृत: आन दराज प त
य तो आजन वा पाएको स पि सो आजन गन इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभु म् ।
वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखस
§ यसै लगाउको ०७१-CI-१२४१, ब डाप
ु ी गन
पाउँदछ ब डा गन कर ला दैन” भ ने कानूनी यव था
िलखत दता बदर, अिमत गु ङ िव. मिनषा
देिख छ । उपयु कानूनी यव थाले बाबआ
(तुलाचन) गु ङ
ु मा वा
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४
र घटनाबारे थाहा जानकारी पाएको भ ने किहँकतैबाट
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण देिखँदनै । जाहेरवालाको बकप हेदा मेरो बबु ालाई
काक , ०७१-CR-०१८३, ०७१-CR-०३८० ह या गन कायमा सास िलने काम तोकबहादरु र
कत य यान र शरीर ब धक, कुलबहादरु चेपाङ कुलबहादरु ले गरेका हन् भ ने उ लेख भएकोले
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. तोकबहादुर िनजको जाहेरी दखा त र बकप पर परमा बािझएको
चेपाङसमेत
देिखएको र घटनालाई दवाउने गपु चपु रा ने कायमा
आ नो िनय णमा रहेका मतृ क गरु ाउ चेपाङ सहयोगी भएको समेत नदेिखएको यस अव थामा िनज
िनय णबाट छुटी भागी गएको अव थामा प ाउ गन ितवादीह हेमलाल जा चेपाङ, मि तलाल जा,
जाने ममा यी ितवादीले ढुङ्गाले टाउको ज तो सदु ामिसंह जा, िद ीलाल जा, सिु जलाल जा
संवेदनशील भागमा हार गरेको देिख छ । यसरी चेपाङ, भ बहादरु चेपाङ, ह रलाल चेपाङ, गमु ान िसंह
ढुङ्गाले हार गदा मािनस मन स दछ भ ने कुरा जा चेपाङ, राजकुमार जा, िदपलाल जा, बु ीलाल
सामा य समझ भएको यि ले वाभािवक पमा जा र रिवलाल जालाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
जा ने र बु ने कुरा हो । यसरी ढुङ्गाले हानेपिछ गरु ाउ िदएको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन
चेपाङ घाइते भएकोमा उपचार नगराई झु डाइिदएको आउने ।
देिखएबाट ितवादीको यान मान मनसाय िथयो
लेनदेन िवषयको छलफलबाट िपसाब
भनी वाभािवक पमा अनमु ान गनपन
ु ह छ । फे न िनहँमा भागी गएका मतृ कलाई समाउन लखेट्दै
तसथ ितवादी कुलबहादरु चेपाङबाट घिटत भएको जाने ममा यी ितवादीले तसाउनको लािग ढुङ्गा
ततु वारदातलाई उि लिखत यानस ब धीको हार गरेको भ ने िनजको सािबती बयानबाट
५ नं. ले गरेको प रभाषाले समेट्न नस ने देिखँदा देिख छ । िनजले कुनै जोिखमी हितयारको योग गरी
िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन योजनाब ढङ् गले ततु वारदात घटाएको भ ने पिन
सिकएन । िनज ितवादीको ढुङ्गाले हानेको चोटको देिखँदनै । यी ितवादीले घटनाको यहोरा अिधकार ा
कारणबाट मतृ कको मृ यु भएकोले िनजको सो कसरु अिधकारी र अदालतमा समेत यथाथ पमा बताई
यानस ब धीको १३ नं. को देहाय दफा ३ अनस
ु ारको याियक ि यालाई समेत सहयोग पु याएको
देिखएकोले िनजलाई सोही नं. बमोिजमको कसरु गरेको देिख छ । वारदात हँदाको अव था िनज ितवादीको
ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब उमेर २९ वषको भ ने देिख छ । िनजले यसपूव कुनै
देिखन आउने ।
आपरािधक काय गरेको भ ने देिखन आएको पिन
ितवादीह ऋण ितन िवषयमा भएको छै न । यसकारण उि लिखत अव था प रि थितलाई
छलफलमा सहभागी भएकोस म देिख छ । सो म येनजर गरी हेदा पनु रावेदक ितवादीले गरेको
छलफलबाट मतृ क िपसाब गन बहानामा भागी गएप ात् कसरु को मा ा र िनजलाई िदइने सजायको बीचमा
ितवादी य कुलबहादरु चेपाङ र तोकबहादरु चेपाङ स तल
ु न कायम गदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
मा िपछा गरी गएको देिख छ । सो ममा बीच १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय गन पया
बाटोमा ितवादी कुलबहादरु चेपाङले हार गरेको हने भनी पनु रावेदन अदालतबाट य राय कानून र
ढुङ्गाको चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखएको यायस मत देिखन आउने ।
छ । सो वारदात हँदा यी ितवादीह सँगै साथमा रहे
ितवादी कुलबहादरु चेपाङले छोडेको
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चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा िनजलाई िदएको हो भ नेबारेमा िनणयमा उ लेख नगरी सेवा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३ नं. को देहाय आयोगको िनणयलाई फे रबदल गरेको देिखयो ।
दफा ३ बमोिजमको कसरु ठहर गरी िनजलाई मल
पनु रावेदन आयोगको िनणयको यहोराबाटै िनज
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोव तको १८८ नं. बमोिजम १० नानीराम रसालले नातको र तहको अ ययन
वष सजाय हन य गरेको राय, ितवादीम येका पूरा गरेको िमित र भाइभा िदएको िमित एउटै नभई
तोकबहादरु चेपाङको हकमा मल
ऐन, अ ययन पूरा गरेको ३ वष अविधपिछ मा थेिससको
ु क
ु
यानस ब धीको १७(२) को अव था देिखँदा सोही भाइभा िदएको देिख छ । उ िमितभ दा अगावै
ऐनअनस
ु ार ५ वष कै द हने र अ य ितवादीह ले िनजले सो उपािध ा गरेको भनी सोभ दा अगािडको
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको िमितदेिखको िश ण अनभु वबापतको अङ् क कानूनतः
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।१२।२७ िदन निम ने उ िसफा रसस ब धी ि यामा
को रायसिहतको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने प ट छ । तसथ नानीरामले २०५१।०९।०८ मा
ठहछ । वादी नेपाल सरकार र ितवादीम येका मा नातको र तह पूरा गरेकोमा २०४८।१२।०६
कुलबहादरु चेपाङको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । देिखको शैि क अनभु वबापतको अङ् क दान गरेको
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
ि भवु न िव विव ालय, िश क िनयिु का आधार,
क यटु र : ेमबहादरु थापा
काय स पादन मू याङ् कन तथा काय मता अङ् क
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
िवभाजन एवम् िसफा रसस ब धी ि या, २०६४
५
को अनस
ु ूची ३ को ३.२.४(ग) को यव था िवपरीत
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण भएकोले िनजको हकमा िमित २०७०।११।९
काक , ०७०-WO-०६५७, उ ेषण / परमादेश, गते ि भवु न िव विव ालय, पनु रावेदन आयोग,
कृ ण साद पौडेलसमेत िव. ि भुवन िव िव ालय, क ितपरु बाट भएको िनणय िमलेको नदेिखने ।
पुनरावेदन आयोग क ितपुरसमेत
दरखा त बझ
ु ाउने अि तम िमितिभ पेस
िसफा रसस ब धी ि या २०६४ को भएको िववरणलाई मा आधार मा नपु नमा दरखा त
अनस
ु ूची ३ को ३.२.४ (ग) को िवपरीत नातको र बझ
ु ाउने अि तम िमितभ दा पिछ पेस गरेको िववरणलाई
पूरा गरी नसके को िमितदेिख नानीराम रसाललाई आधार मानी िनणय गरेको देिखयो । िनजह को हकमा
िश ण अनभु वबापत दान ग रएको अङ् क कानूनी यव था हेदा उ िसफा रसस ब धी ि या
कानूनिवपरीत दान गरेको देिखयो । साथै िनजको २०६४ को अनस
ु ूची ३ को ३.२.५(क) को कानूनी
नातको र तहको उपािधको थेिससको भाइभा कुन यव था हेदा आवेदन फाराम बझ
ु ाउने समयस म
िमितमा भएको हो भ ने खल
ु ाइएको समेत देिखँदैन । अ ययन पूरा नभए पिन अ तवाताको िदनभ दा
उजरु ीकताको नातको र तहको अ ययन पूरा गरेको अगािडस म पूरा गरी उपािध ा गरेको वा परी ा
िमितभ दा पिछ (२०५१।९।८) रहेको आधारमा ि . उ ीण गरेको माण पेस गरेमा यो ब देज (अ ययन
िव.िव. सेवा आयोगले भाइभा िमितदेिखको अविधको िबदा अविधको सेवा िश ण सेवा अनभु वबापतको
मा िश ण सेवा अनभु वबापतको अङ् क दान गरेको अङ् क िदन लगाइएको ब देज) हटाइनेछ, तर आवेदन
देिखन आउने ।
फाराम बझ
ु ाउने समयस म पूरा नभएको शैि क
सेवा आयोगले कुन िमितदेिखको अङ् क उपािधको अङ् क भने िदइने छै न भ ने प कानूनी
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यव था रहेको पाइँदा यी िवप ीह ले आवेदन फाराम क ितपरु को िमित २०७०।११।०९ को िनणय
बझ
ु ाउने अि तम याद िमित २०६९।७।२४ स म ि भवु न िव विव ालय, िश क िनयिु का आधार,
सोधप मू याङ् कनको लािग पेस गरेको नपाइँदा काय स पादन मू याङ् कन तथा काय मता अङ् क
सोबापतको अङ् क दान गन िम ने नदेिखने ।
िवभाजन एवम् िसफा रसस ब धी ि या २०६४
दरखा त बझ
ु ाउने अि तम िमितिभ अनु प ग रएको नदेिखनक
ु ा साथै पनु रावेदकह ले
िवप ीह ले आ-आ नो िव ावा रिधको शोधप िश ण सेवा अनभु वबापत के कित अङ् क ा गरे सो
िडन कायालयमा नबझ
ु ाएको भ ने प ट देिखएको, कुरा िनणयमा खल
ु ेको नदेिखएको समेतका आधारबाट
दरखा त फारम बझ
ु ाउँदा धने वीर शा यले शोधप िमित २०७०।११।०९ को िनणय अ प र हचवु ासमेत
बझ
ु ाउनको लािग अि तम अव थामा रहेको भ ने भएबाट धने वीर शा य, ल मण िसंह कुँवर र नानीराम
यहोरा उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी ल मण रसालको नाम समावेश गरी िनवेदकह लाई बाहेक
िसंह कुँवरले पी.एच.डी. अ ययन िबदामा अ ययनरत गरी भएको उ िमित २०७०।११।०९ को िसफा रस
अव थामा सो शोधप स बि धत िवषयका िवशेष उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । साथै अब
िश कह बाट मू याङ् कन हँदा वीकाय भएपिछ मा उ ा त उजरु ी स ब धमा चिलत िनयम कानूनअनु प
अ ययन पूरा हने हो । यसमा पिन िमित २०६९।५।३१ पनु ः िनणय गनु भनी ि भवु न िव विव ालय पनु रावेदन
मा भएको ि याको संशोधनबमोिजम मू याङ् कनको आयोग क ितपरु को नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
चरणमा भए पिन िव ावा रिधको हकमा अ ययन इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
पूरा गरेको मािनने यव थालाई आधार िलँदासमेत क यटु र: ेमबहादरु थापा
दरखा त िदने अि तम िमितमा मू याङ् कनको चरणमा इित संवत् २०७३ साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् ।
हनपु नमा सो िमितमा दता नै नग रएको शोधप
६
मू याङ् कनको चरणमा हने नै उठ् न नस ने भएबाट मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
य ता अव थाको शोधप लाई अ ययन पूरा ग रएको िव भर साद े , ०७१-WO-१०४७, उ ेषण,
भ न निम नेमा यसबापत अङ् क िदनु मनािसब अ जना े िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, के .का.
देिखएन । िनवेदकह ले पाएको अङ् कको बारेमा पिन र नपाक काठमाड समेत
िववाद नउठाएको अव थामा िनवेदकले ा त गरेको
नेपाल िव तु ् ािधकरण िव तु ् िवतरण
अङ् कभ दा बढी अङ् क िवप ीह ले पाउनस ने त य िविनयमावली, २०५५ (संशोधनसिहत) हाल
ततु नै नगरी सेवा आयोगको िसफा रस सूचीलाई िविनयमावली, २०६६ को कानूनी यव थासमेतलाई
फे रबदल गरी दता नै नभएको उजरु ीको िवषयमा वेश म येनजर गरी हेदा यी िनवेदकलाई नेपाल िव तु ्
गरी गरेको िनणयले कानूनी मा यता ा गन नस ने ािधकरण, िवतरण तथा ाहक सेवा, कावासोती
हँदा यी िवप ीह धने वीर शा य र ल मण िसंह िवतरण के , नवलपरासीले िमित २०७०।०४।३१
कँु वरलाई समेत अ ययन िबदाको अविधबापतको मा च.नं. ३५३ बाट प लेखी उ २०७०।४।३१
िश ण सेवा अनभु वबापतको अङ् क दान गरेको ि . को प बाट “उपयु स ब धमा यहाँको प.स.
िव.िव पनु रावेदन आयोगबाट िमित २०७०।११।९ मा २०७०/०७१ च.नं. ३५० िमित २०७०।४।२९ को
भएको िनणय कानूनिवपरीत नै देिखने ।
प साथ गडाकोट-५ ब ने कमलकुमार े ले िदएको
ि भवु न िव विव ालय, पनु रावेदन आयोग, िव तु ् लाईन जडान गन सहयोग ग रिदने भ ने बारेको
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िनवेदन ा यहोरा अवगत भयो । सो स ब धमा यस जडान गन निम ने गरी िमित २०७०।४।३१ मा भएको
कायालयअ तगत गडाकोट शाखामा बु दा कमलकुमार प ाचार उ ेषणको आदेशले बदर हने र िनवेिदकाको
े र ीमती अ जना े ले बनाएको घरज गामा घरमा अिवल ब िव तु ् लाईन जडान गनु गराउनु भनी
लिु बनी लाि क उ ोगको बाँक ब यौता भई सोको िवप ीह को नाममा परमादेशको समेत जारी हने
िव तु ् लाईन काटी २०६४ सालमा कालोपाटीमा इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
रहेकाले ने.िव. ा. को िनयमानस
ु ार कालोसूचीवाला क यटु र: ेमबहादरु थापा
ज गामा बनेको घर वा ज गामा बनेको घर वा ज गाको इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
रकम भु ानी नभएस म िमटर रा न निम ने ।
७
लिु बनी लाि क उ ोगका ो. ी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
िशवकुमार मु मी ब यौता रकम .१६,५८,४८४।२० िव भर साद े , ०६६-CI-०६८३, िबना न सा
असल
ु उपर गनको लािग २०६४ सालदेिख नै कारबाही पसल कवल िनमाण, स यभामा नेपाली िव. लिलतपुर
अगािड बढाइएको र अदालती कारबाही हन िमित उपमहानगरपािलका कायालय, लिलतपुर
२०७०।२।७ र िमित २०७०।४।२९ मा आव यक
िबना न सा पास पसल कवल बनाएको
कागजातसिहत फाइल पनु ः कानून िवभागमा पठाई त यमा िववाद छै न । ितवादीले पि चमतफ बाटोबाट
पैसा उठाउने कारबाही ार भ ग रसके को कुरा ५ िफट र उ रतफ सरदर ३ िफट ६ इ च छोडेको,
िमिसल संल न िवप ी नेपाल िव तु ् ािधकरणको उ र-पि चम कुनामा ७ िफट मा छोडेर १८ िफट
िलिखत जवाफबाट देिख छ । जसले जनु योजनका ल बाई र ११ िफट चौडाईको ढलान गरी घर िनमाण
लािग िव तु ् योग गरेको हो उसैबाट िव तु ् महसल
ु गरेको; सो िनिमत घर पि चमतफबाट ३ िमटर
असल
ु उपर गनु िवप ी िनकायको आ नो दािय व R.O.W. र १ िमटर Set back मा पन र उ रतफबाट
रहेको िवषयलाई प छाएर िनजह लाई उ मिु
पिन Set back मा पन; ितवादीले िफ डमा गरेको
िदई पिछ ज गा ख रद गन यी िनवेदकलाई दािय व अ िनमाणको िमित २०४०।१२।१६ मा न सापास
थोपन काय िनयमतः िम ने देिखँदनै । िवप ी िव तु ् भएको; पेस न सामा Site plan मा र Elevation मा
ािधकरणले आ नो लेनासरह असल
ु गनस ने पूरा सिहछाप देिखँदैन भ ने यहोराको ािविधकले
यव था उ ऐनमा गरेको हँदा सोबमोिजम गन दािय व िमित २०६३।९।१२ मा िदएको ितवेदन िमिसल
िवप ीको हो । पूविव तु ् योगकता ाहकबाट भु ानी संल न रहेको पाइ छ । आधिु नकताका प रचायक
हनपन रकम स ब धमा कारबाही ार भ भइसके पिछ नगर, शहरह यवि थत, आकषक, सफा, हराभरा
पनु : यी िनवेदकलाई भु ानी गनु भनी गरेको प ाचार र वातावरणमै ी तब स भव छ जब योजना, कानून
यायोिचत नदेिखने ।
र णाली मतु ािबकका मापद डह अ रश पालना
अ को बाँक ब यौताको कारणले ई री ह छन् । नगरमा य ता मापद डयु भवनबाट मा ै
कोइरालाबाट ज गा ख रद गरी िक.न.१७४९ को किहलेकाही ँघट् ने ाकृितक िवपत ज तै भूक प, बाढी,
घर ज गामा घर बनाउने यी िनवेिदकाको हकमा पिहरोज ता िवपतमा जन धनको कम ित हन म त
ितकूल भाव परेबाट स बि धत याि बाट ब यौता र जीवन र ाका लािग आव यक साधनह योग गन
रकम असल
ु गन ि या चली नै रहेको देिखँदा यी सिु वधा पु छ । तसथ य ता कायलाई रा यले िज मेवार
िनवेिदकाको नाममा िनमाण भएको घरमा िव तु ् लाइन त रकाले कानूनको कठोरतापूवक प रपालना गनु
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गराउनु पन ।
सफाइ पेस गन मौका दान गदा उ ख ड (घ)
एउटा आिधका रक िनकायले कानूनी ि या बमोिजम कसरु ताव नै नगरी एकै पटक िनणय गदाको
पूरा गरी, स ब माण बझ
ु ी िन कषमा पगु ेर ग रएको अव थामा मा उ ख ड (घ) बमोिजम भनी सजाय
िनणयलाई अ यथा भ नस ने अव था देिखँदनै । गनु िु टपूण देिख छ । यसबाट िनवेदकलाई सनु वु ाइको
तसथ वीकृितिबना मापद डिवपरीत िनमाण भएको उिचत र पया अवसर दान ग रएको रहेनछ भनी
१८ िफट ल बाई र ११ िफट चौडाईको एक तले मा नपु न अव था देिखन आयो । रट िनवेदकउपर
घर थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा चलेको सवारी यान मु ामा सु काठमाड िज ला
१६१(४) बमोिजम भ काई िदने ठह याएको लिलतपरु अदालतबाट िनजलाई सवारी तथा यातायात यव था
उपमहानगरपािलकाको िमित २०६३।९।१२ मा ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम २ मिहना
भएको सु िनणय सदर हने भनी भएको पनु रावेदन कै द र . २०००।– ज रवाना हने ठहरी फै सला भएको
अदालत, पाटनको िमित २०६४।८।२० को फै सला र सो फै सला पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट पिन सदर
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भएको देिख छ । यो एक कारको भिवत यको अव था
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
हो । उ सवारी यान मु ाको सम िमिसलबाट िनजले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मादक पदाथ सेवन गरेको त य मािणत हन आएको
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् । पाइएन । यस अव थामा िनजलाई मादक पदाथ सेवन
८
गरेको भ ने आधारमा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िनणय यायसङ् गत नदेिखने ।
ई र साद खितवडा, ०६७-WO-०८२५, उ ेषण,
कानूनले जसलाई िनणय गन अिधकार दान
संगम के .सी. िव. सश हरी महािनरी क, सश
गरेको छ, सो कुरामा िनजले नै िनणय गनु पदछ ।
हरी बल धान कायालय वय भु, हलचोकसमेत
आ नो अिधकार े भ दा बािहरको िवषयमा िनणय
जनु कसरु मा सजाय िदनपु न हो, सोही कसरु ग रयो भने य तो िनणय दूिषत, गैरकानूनी र बदरयो य
स ब धमा सजाय ताव गरी स बि धत कमचारीलाई ब दछन् । यस स दभमा िवचार गदा रट िनवेदकसँगम
सफाइ पेस गन मौका दान गनपन
हरी बल,
वािहनी
ु देिख छ । के .सी. े ीय सश
कमचारीउपर िवभागीय सजाय गन स ब धमा पथलैयाअ तगत दरब दीका हरी कमचारी भएको
यसरी सनु वु ाइको मौका दान गन कुरालाई सामा य त यमा कुनै िववाद छै न । सश हरी िनयमावली,
मा यताको पमा आम तवरबाट यवहा रक योगमा २०६० को अनस
ु ूची ६ मा .स.िन. दजाका
याइएको पाइ छ । यो एक थािपत याियक मा यता हरी कमचारीलाई िवभागीय सजाय गन अिधकार
र चलन पिन हो । रट िनवेदकसँगम के .सी.लाई “स बि धत सश हरी नायब महािनरी कलाई” हने
सोिधएको प ीकरणमा सश
हरी िनयमावली, गरी तोिकएको पाईयो । तर रट िनवेदकलाई सश
२०६० को िनयम ८७(१) को देहाय (ग) (ङ) र (ज) हरी धान कायालय, कानून एवम् अनगु मन शाखा
भ नेस म उ लेख भएको पाइयो । तर सजाय गदा हेन नायब महािनरी कबाट पदबाट बखा त गन गरी
भने उ िनयम ८७(१) को देहाय ख ड (घ)िवपरीत िनणय गरेको देिख छ । दजा वा पदको नाम िम यो
मादक पदाथ सेवन गरी सवारी चलाएको यहोरासमेत भ दैमा जोसक
ु ै उपर जनु सक
ु ै पदािधकारीले सजाय
उ लेख गरी अवकाश िदने िनणय गरेको देिखयो । िनधारण गन पाउने हँदैन । कानूनबमोिजम िनय ण,
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सपु रीवे ण गन तोिकएको स बि धत पदािधकारीले नै िनवेदन िदई उपचार ा गनस ने भावकारी र
आ नो मातहतका कमचारीउपर कारबाही र सजाय वैकि पक उपचारको मागको िव मानता रहेको
गन अि तयारी योग गन पाउने ह छ । तर रट देिख छ ।
िनवेदकका स दभमा हेदा “स बि धत” सश हरी
यसका अित र
यीनै िनवेदकले
नायब महािनरी कबाट िनणय ग रएको नभई अ य िवप ीम येका पज
ु ा राणासमेतलाई िवप ी बनाई
अिधकारीबाट िनणय भएको देिखन आयो । यसलाई
ततु मु ामा िजिकर िलएको लेनदेन स ब धमा
कानूनबमोिजम अि तयार ा अिधकारीबाट िनणय काठमाड िज ला अदालतमा िकत जालसाज
भएको भनी मा न निम ने ।
मु ा दायर गरेको भ ने कुरा िनवेदन यहोराबाट
मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट रट देिख छ । यसरी िनवेदकले साधारण अिधकार े को
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको सश
माग अवल बन गरी मु ा ग रसके को देिखएको र सो
हरी नायब महािनरी कको िमित २०६७।५।११ उपाय भावकारी भएको प र े यमा िनवेदक रट
को िनणयमा अिधकार े ा मक िु ट देिखएको र े ािधकारसमेतको मागबाट ततु िनवेदन िलई
रट िनवेदकलाई सजाय ठहर ग रएको सश हरी वेश गन िम ने नदेिखने ।
िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) (घ) को कसरु
वादी पज
ु ा राणा ितवादी यी िनवेदक
स ब धमा सफाइ पेस गन मौकासमेत दान ग रएको स ये साद यादव भएको लेनदेन मु ामा लिलतपरु
नदेिखएको हँदा उ िमित २०६७।५।११ को िनणय िज ला अदालतबाट जारी भएको याद बेप े तामेल
र सोलाई सदर गरेको सश हरी महािनरी कको भएपिछ उि लिखत लेनदेन मु ाका वादीले यी िनवेदक
िमित २०६७।१०।३ को पनु रावेदन िनणय कानून कारागार कायालय जग नाथदेवलमा थनु ामा रहेको
एवम् याियक िस ा त ितकूल भएकाले उ ेषणको भनी खल
ु ाई िदएको हँदा िनजको नाउँमा लिलतपरु
आदेश ारा बदर गरी िदएको छ । अब रट िनवेदकसँगम िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१।२० मा
के .सी.लाई पूववत् सेवामा बहाल गरी नोकरीबाट इतलायनामा याद जारी गरी सो अदालतले प माफत
हटाएको िमितदेिखको िनजले कानूनबमोिजम पाउने उ कारागारमा िनवेदकको नाउँको याद पठाई
तलब भ ा दान गनु भनी िवप ीह को नाउँमा कारागार कायालयले तामेली िमित २०६३।१।२३
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
रािख ितवादीलाई बझ
ु ाई िलखत सही गराई कारागार
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
कायालयसमेतले सिहछाप गरी भरपाई र तामेली
क यटु र: ेमबहादरु थापा
याद लिलतपरु िज ला अदालतमा पठाएको भ ने
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् ।
लिलतपरु िज ला अदालतको िलिखत जवाफबाट
९
देिख छ । त कालीन अव थामा िनवेदक उि लिखत
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी कारागार कायालयमा थनु ामा रहेको त यमा िववाद
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०८६३, देिख न । यी िनवेदकलाई उि लिखत लेनदेन मु ामा
उ ेषण, स य साद यादव िव. लिलतुपर िज ला जारी भएको याद कारागार कायालयले थनु ामा
अदालतसमेत
रहेका िनज िनवेदकलाई बझ
ु ाई सही गराई कारागार
अदालतको आदेशमा िच नबझ
ु े पनु रावेदन कायालयले समेत सिहछाप गरी मािणत गरी िदई
सु ने अदालतमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजम याद तामेल भएको देिख छ । यसरी िनवेदकको
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नाममा जारी भएको याद िनजलाई बझ
ु ाई रीतपूवक रट िनवेदन खारेज हने ।
तामेल भएको देिखँदा िनवेदन िजिकरअनस
ु ार बदर गरी इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
रहनपन नदेिखने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
यसरी िनवेदन दाबीको िवषय साधारण इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् ।
अिधकार े बाट उपचार ा गन स ने कृितको
§ यसै लगाउको ०६९-WO-१२६८,
देिखएको साथै िनजको नाउँको इतलायनामा
उ ेषण, रािजव िव म शाह िव. काठमाड
बेरीतपूवक तामेल भएको अव थासमेत नदेिखएकोले
महानगरपािलका कायालय बागदरबारसमेत
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन परेन ।
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
भएको छ ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
२
क यटु र: मे बहादरु थापा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १० गते रोज ६ शभु म् । के दार साद चािलसे, ०६७-WO-११६८, उ ेषण,
यादव महत िव. हरी धान कायालय, न सालसमेत
इजलास नं. ६
हरी धान कायालय, हरी महािनरी कको
सिचवालयबाट हरी नायब उपरी क रािधका
१
खड् काको अ य तामा िमित २०६६।८।१५ गते गठन
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी भएको छानिबन सिमितले यी रट िनवेदकसँग बयान
के दार साद चािलसे, ०६९-WO-०५९१, उ ेषण, िलनेलगायतको छानिबनको स पूण काय स प न गरी
रािजव िव म शाह िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान िमित २०६६।९।३ मा पेस गरेको ितवेदनको आधारमा
आयोग, टंगालसमेत
हरी नायब महािनरी कबाट िमित २०६६।९।१९मा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनवेदकलाई हनस ने सजायसमेत खल
ु ाई सफाइ पेस
उ िमित २०६९।८।१२ को िनणयले िववादको गन मौकासमेत दान गरी िनवेदकसँग प ीकरण माग
ज गाको वािम वको स ब धमा िनणय गरेको देिखन ग रएको र िनवेदकले आ नो यहोराको स ब धमा
नआई शाि तसरु ा कायम गन िज ला शासन िमित २०६६।९।२१ मा प ीकरण पेस गरेको समेत
कायालय, काठमाड र महानगरीय हरी प रसर, देिखयो । िनवेदकबाट माग भएको प ीकरणलगायतका
हनमु ानढोकालाई लेखी पठाउने भनी िनणय भएको प एवम् िनवेदकले पेस गरेको उ प ीकरण र हरी
देिखयो । तसथ यी िनवेदकले समेत सावजिनक महािनरी कसम िनवेदकले गरेको पनु रावेदनसमेतमा
कायम हनपु दछ भनी िजिकर िलएको काठमाड िनवेदकको दरब दी इलाका हरी कायालय, फुलगाभा
महानगरपािलका वडा नं.११ को उ िक.नं. २०५० धनषु ा भई हरी धान कायालय सरु ा महाशाखामा
ज गा िमित २०६९।९।५ नेपाल सरकारका नाममा काजमा रहेको भ ने नै देिखएकोले िनज कायरत रहेकै
बाटो कायम गन गरी सोहीबमोिजम ज गाधनी े अ तगतका हरी नायब महािनरी कबाट भएको
माण पज
ु ासमेत तयार भई सावजिनक बाटो कायम िनणय अिधकार ा अिधकारीबाट नभएको भ ने
भइसके को देिखँदा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको नदेिखने ।
आदेश जारी गनपन
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
ु अव था देिखन नआएकोले ततु
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िनवेदक यादव महतलाई हरी िनयमावली, २०४९ कारणबाट भएको भ ने त य िमिसल संल न रहेको
को िनयम ८८ को देहाय (ङ) र (ज) को कसरु गरेको कुनै पिन माण कागजातबाट नदेिखने ।
भनी सोही िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (छ)
कुनै पिन फौजदारी कसरु लाई शङ् कारिहत
बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य तवरले पिु गनपन
ु दािय व अिभयोजन प को
ठह रने गरी िमित २०६६।१०।०३ गते नोकरीबाट हने, अदालतले ा माणह को परी ण एवम्
हटाउने गरी हरी नायब महािनरी कबाट भएको मू याङ् कन गरी ती माणह ले ठहरेबमोिजम मा
िनणय र सो िनणयलाई सदर गन गरेको हरी याय िन पण गनपन
ु भ ने नै ह छ । तर अदालत
महािनरी कबाट िमित २०६७।१२।२७ मा भएको वयम्ले कुनै माणको िसजना गरी कुनै कसरु
पनु रावेदक य िनणयसमेत कानूनस मत रहेको देिखँदा थािपत गन वा कसैउपरको अिभयोग पिु गन
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनस ने अव था भ ने हँदैन । साथै सङ् किलत भएका माणह बाट
देिखन आएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
कसैउपरको अिभयोग पिु हने अव था छै न अथवा
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
य तो अिभयोग शङ् कारिहत देिखँदैन भने अदालतले
क यटु र: मि जता ढुंगाना
वादी वा अिभयोजन प को हैिसयत हण गरी िबना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् । आधार कसैलाई दोषी करार गन पिन स ै न । य तो
३
गनु हा ो फौजदारी िविधशा हामीले अपनाई आएको
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी कानून णाली एवम् थािपत याियक प ितकै
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०४२३, कत य बिखलाप हन जाने । अनस
ु धानको ममा भएको
यान, जोगमान तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादीह को सािबती बयान अ य माणह बाट
ितवादीह को मौकामा गरेको सािबती वत पमा समिथत नभएस म अदालतले य तो
बयानमा उ लेख गरेको वारदातअनस
ु ार घरिभ सािबती बयान मा ैलाई आधार मानी कसरु कायम गनु
धामी झाँ बोलाई झाँ ले घरिभ पूजाआजा यायसङ् गत हन नस ने हँदा िमिसल संल न अ य
झाँ िविध गरेको अव थामा मतृ कलाई वारदात माणह ले समेत िनजह ले आरोिपत कसरु गरेको
घटाएको र सो वारदात घटाएको सो घटना घरिभ भ ने त य थािपत हन नसके को ि थितमा अिभयोग
रहेका अ यले थाहा पाएको भ नेसमेत किहँकतैबाट माग दाबीबाट पनु रावेदक ितवादीह लाई सफाइ
देिखँदैन । वारदात भएको भिनएको थान आगनमा िदनपु नमा सु का ेपला चोक िज ला अदालतले
खपु ाले गधनमा रेट्दा सो थानमा रगतको भल गरेको फै सला उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम
ब नपु नमा सो के ही पिन नदेिखएको र िभ ब ने धामी सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
झाँ ले समेत त कालै थाहा पाउनपु नमा थाहा पाएको २०६९।५।१० को फै सला िमलेको नदेिखने ।
देिखँदैन । तसथ ितवादीह को अदालतसम को
अतःउपयु िववेिचत आधार र कारणह बाट
इ कारी बयान, लास जाँच कृित मचु ु का, घटना थल ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
मचु ु का, शव परी ण ितवेदनका साथै अदालतमा कसरु मा सफाइ िदने गरी सु का ेपला चोक िज ला
वादी ितवादीह का सा ीह को बकप बाट समिथत अदालतबाट िमित २०६६।१२।०२ मा भएको फै सला
भइरहेको अव था िव मान देिखँदा मतृ क स चमाया उ टी गरी पनु रावेदक ितवादी जोगमान तामाङलाई
तामाङको मृ यु यी ितवादीह कै कुटिपटको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं.
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को कसरु मा ऐ.को १३(१) नं. ले सव वसिहत ज मकै द िस ा तसमेतका आधारमा पनु रावेदकले मानव
र पनु रावेदक ितवादी इ बहादरु तामाङलाई सोही ओसारपसार गरेको देखाउन वा मािणत गन वादी
महलको १३(४) नं. कसरु मा ऐ.को १३(४) नं. ले प ले स नपु न िथयो । तर य तो कुरा िमिसल संल न
ज मकै द हने ठह याई भएको फै सला निमलेकोले कुनै पिन कागज माणबाट पिु हनसके को नदेिखने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।५।१०
िमिसलबाट आरोिपत कसरु मा ितवादीको
गते भएको फै सला उ टी भई यी ितवादीह ले संल नता पिु हने कुनै पिन िव सनीय माणको
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु बाट सफाइ िव मानता देिखँदैन । ितवादी अदालतसम को
पाउने ।
बयानमा पूण पमा इ कार रहेक र िनजको इ कारी
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
बयान िनजका सा ी एवम् पीिडत जाहेरवाली सिु नता
क यटु रः मि जता ढुंगाना
तामाङ, बिु झएका मािनसह िसरमाया तामाङसमेतको
इित संवत् २०७३ साल माघ ७ गते रोज ६ शभु म् ।
बकप समेतबाट समिथत भइरहेको अव था
४
िव मान देिखँदा ितवादी फुलमाया तामाङलाई
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय ण ऐन,
खड् का, ०७०-CR-००१८, मानव ओसारपसार, २०६४ को दफा ४(२)ख बमोिजमको कसरु मा सोही
फुलमाया तामाङ िव. नेपाल सरकार
ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १० वष कै द र
फौजदारी याय शासनमा सरकारी प को
.५०,०००।- ज रवाना हने ठह याएको सु नवु ाकोट
कत य वारदातको बारेमा बयान गराउने याद थप गन िज ला अदालतको िमित २०६८।७।१७ को फै सला
अिभयोग प दायर गन र बहस पैरवी गनमा
ु मा सीिमत सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
रहनु हँदैन । अिभयोगदाबी िलएको यि को उ
िमित २०६९।५।५ को फै सला िमलेको नदेिखने ।
अपराधमा के , कुन त रकाले संल नता िथयो, िनजले
अतः ितवादीले जाहेरवालीह लाई िक न,
कुन उ े यले उ अपराध ग यो र िनजको भूिमका बे न, वा वे याविृ मा लगाउने उ े यबाटै काठमाड
घटनामा के -क तो िथयो उ कुराको पिु हने दाबी याएको त यको पु ् याई शङ् कारिहत पबाट भएको
माण के -क ता छन् सोको यथाथ िववरण िमिसलबाट नदेिखएकोले ितवादी फुलमाया तामाङलाई अिभयोग
देिखनपु न तथा आफूले लगाएको अिभयोगको मािणत दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
गन कानूनी कत य वा दािय व वादी प मा हने ।
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२)
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय ण बमोिजम १०(दश) वष कै द र . ५०,०००।- ज रवाना
ऐनमा माणको भार अिभयु मा सा रएको छ भ दैमा हने ठह याएको सु नवु ाकोट िज ला अदालतको
हर अव थामा हरेक मु ामा वादी आफूले चाही के ही िमित २०६८।७।१७ को फै सला सदर हने ठहर गरेको
माण पु याउन नसके कोले दोषी करार ह छ भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।५।५
तथा ितवादीले आ नो िनद िषताको माण पु याउन को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी
नसके कोले दोषी करार ह छ भ ने ऐनको म सद फुलमाया तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
होइन । य तो अथ फौजदारी याय र सवमा य इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
िस ा त तथा हा ो संिवधान बेवा ता एवम् मौिलक क यटु रः मि जता ढुंगाना
तथा मानव अिधकारसमेत िवपरीत हने भनी ितपािदत इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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५
उमेरको भएकोमा िववाद नरहेकोले िनजह को हकमा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२)
तेजबहादरु के .सी., ०६७-CR-०६९७, कत य बमोिजम जनही िदन १८(अठार) कै द हने ठह याएको
यान, नेपाल सरकार िव. पदमी गु ङसमेत
फै सला पिन मनािसब नै देिखने ।
वारदातको उठान तथा कृित हेदा मतृ कसँग
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
यी ितवादीह को पूव रसइवी रहे भएको देिखएको र माणसमेतबाट ितवादीह पदमी गु ङ, िजरया
छै न । मतृ कलाई मान पन मनसायले साथ लािग गु ङ, खो यो गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
ितवादीह गएको पिन देिखँदैन । मतृ क र महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द र अ य
यी ितवादीह घाँस दाउराको लािग वनमा ितवादीह नानी गु ङ र पातेलाटी गु ङलाई मल
ु क
ु
गएको अव थामा उ वारदात घटेको देिख छ । ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०
ितवादीह को मौकाको कागजको यहोरा हेदा वष कै द सजाय हनपु नमा िनजह को उमेर १३ वषभ दा
मतृ कसँग िनजको चालचलनको िवषयमा त काल कम देिखएकाले बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
सामा य भनाभन भई दाउराले हानाहान गदा ितवादी दफा ११(२) बमोिजम िनजह लाई जनही िदन १८
मतारीले हानेको दाउरोले मतृ कको छातीमा ला न (अठार) कै द हने ठह याई भएको सु लमजङ
ु िज ला
गई सोही कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने देिखन अदालतको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन
आउँछ । ितवादीह ले मान मनसायले धा रलो अदालत, पोखराबाट िमित २०६७।०५।२१ मा भएको
वा जोिखमी िकिसमको हितयार योग गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिखँदैन । फे ला परेको कं कालको परी णबाट मृ यक
ु ो इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
कारण खु न सके को देिखँदैन । य तो अव थामा क यटु रः मि जता ढुंगाना
के वल अिभयोग दाबी िलएकै आधारमा मा यी इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीह ले मल
६
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु गरेको भनी सोही नं. अनस
ु ार मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
सजाय गन िम ने नदेिखँदा यसतफको वादी नेपाल तेजबहादरु के .सी., ०६९-CR-०४१९, ०६९सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन CR-०४९१, र ०७०-CR-१२३४, लागु औषध
नसिकने ।
सेतो हेरोइन, पूणमाया महजन िव. नेपाल सरकार,
वारदातमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ ममताकुमारी सि जत ( े ी) िव. नेपाल सरकार र
नं. को कानूनी यव था आकिषत हने देिखएको र उ
वाङजो शेमा िव. नेपाल सरकार
दफा १४ अ तगत सजाय भएउपर ितवादीह को
कुनै पिन फौजदारी मु ामा अिभयोग माग
पनु रावेदन नपरेको अव थासमेत हँदा पनु रावेदन दाबीबमोिजमको कसरु मािणत नभएको अव थामा
अदालत, पोखराबाट यी ितवादीह पदमी गु ङ, सजाय हने कसरु देिखन आएमा सो कम सजाय हने
िजरया गु ङ र खो यो गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, कसरु को दाबी निलएको भ ने आधारमा अिभयु ले
यानस ब धीको १४ नं. बमोिजमको कसरु मा माग दाबी रहेकोभ दा यून सजाय हने र कानूनबाट
१० वष कै द सजाय हने तथा ितवादीह म येका समेत उ मिु पाउँछ भ न िम ने देिखन नआउने ।
पातेलाटी गु ङ र नानी गु ङ १४ वषभ दा कम
ितवादीह ले मौकामा बयान गदा अिभयोग
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दाबीको कसरु मा सािबत रही पर पर पोल गरेको, अदालतबाट िमित २०६८।२।२३।२ मा भएको
बरामदी मचु ु कामा िनजह रोहबरमा रहेको, फै सला िमलेको नहँदा के ही उ टी भई यी पनु रावेदक
अदालतमा बयान गदा मौकाको सािबती र बरामदी ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
मचु ु कामा रहेको सिहलाई आ नो भनी वीकार को दफा १७(क) बमोिजम आधा सजाय जनही
गरेको एवम् मौकाको बयान यहोरा र बरामदी ७(सात) वष ६ मिहना कै द र २,५०,०००।- (दईु
मचु ु कालाई अ यथा हो भनी माणसिहत पिु
लाख पचास हजार) ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन
गन नसके को तथा ितवादीह पूणबहादरु लामा र अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१।५ मा भएको
िवकास लामाको अदालतसम को बयानबाट समेत फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी ममताकुमारी रंिजत े ी, पूणमाया महजन इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
र शंकर काक समेत भई लागु औषधको िव ास पारी क यटु रः मि जता ढुंगाना
अ य पदाथको कारोबार गनको लािग िब गन इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
उ े यले गएको, िवकास लामा, वाङजो शेपा र राजेश
भ ने पूणबहादरु लामा ख रद गन आएको अव थामा
इजलास नं. ७
ितवादी शंकर काक ले िवकास लामालाई उि लिखत
पदाथ िदएको अव थामा प ाउ परी िनज िवकास मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
लामाबाट बरामद भएको पिु हन आएकोले यी ह रकृ ण काक , ०७१-CR-१६११, कत य यान,
पनु रावेदक ितवादीह लाई लागु औषधको कारोबार ितलक ओली िव. नेपाल सरकार
गरेको आरोिपत कसरु मा हने सजायको आधा जनही
ितवादी र मतृ कबीच मतृ कको आचरणका
सात वष छ मिहना कै द र दईु लाख पचास हजार िवषयलाई िलएर बार बार झगडा भइरहने र सोही
ज रवाना गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िवषयलाई िलएर ितवादीले मतृ कलाई मान
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न निम ने । िवचारसमेत गद आएको देिख छ । हार गरेको
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण हँिसया ज तो धा रलो हितयार र हार गरेको घाँटी
र माणसमेतबाट पनु रावेदक ितवादीह पूणमाया ज तो अङ् गको संवेदनशीलता हेदा सो िदन पिन
महजन, ममताकुमारी रंजीत े ी र वाङजो शेपालाई आफूले पूवसोचबाट नै उ े रत तथा िनदिशत भई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७(क) सानोितनो िनहँ िनकाली जानीजानी ितवादीले
को योजनाथ सजाय गदा मूल दफाको हन स ने मतृ कलाई हार गरी मारेको भ ने पिु ट हन
कै दको आधा सजाय हनेमा ऐ. ऐनको दफा ४(घ) (च) जा छ । य तो ितवादी र मतृ कबीचको स ब ध
को िनषेिधत कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ) को र वारदात हँदाको प रि थितलाई म येनजर गदा
देहाय (३) को यूनतम प वषदेिख ज मकै द र पाँच वारदातपूव आपरािधक मनसाय नभई भिवत य वा
लाखदेिख प चीस लाख पैयाँस म ज रवाना हने आवेशमा आई भएको मा न िम ने कुनै अव थाको
देिखएकोमा सु लिलतपरु िज ला अदालतले प
िव मानता यसमा देिखँदनै । य तो वारदातको सम
वषको आधा सजाय ७ (सात) वष ६ मिहना कै द प रि थित हेदा कत य नदेिखई भिवत यज तो देिखने
गनपनमा
सोअनु प नगरी सात वष कै द सजाय गरेको कुनै अव थाको िव मानता पिन यसमा देिखँदैन ।
ु
िमलेको नहँदा सो हदस म सु लिलतपरु िज ला तसथ ितवादीको मानिसक अव था िवि त रहेको
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आवेशमा आई हार गरेको भनी िलएको िजिकरसँग भनी सु र पनु रावेदन अदालतबाट य रायसँग
सहमत हन सिकएन । यी ितवादीलाई अिभयोग सहमत हन नसिकने ।
दाबीअनस
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारण
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने गरी सु
तथा पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको तथा माणबाट ितवादी ितलक वलीलाई अिभयोग
नै देिखने ।
दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
ितवादीले आ नै ीमतीलाई धा रलो १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
हितयार घाँटीज तो अित संवेदनशील अङ् गमा घाँटी नै गरी भएको सु दैलेख िज ला अदालतको िमित
िछना ने िकिसमले हार गरेको पाइएको छ । त काल २०७१।०१।०४ को फै सला सदर हने ठह याई
मतृ क र यी ितवादीबीच कुनै ठूलो झगडा भई मतृ ककै पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०७१।०८।२४
कारण आवेशमा आउनस ने प रि थित पिन यसमा मा भएको फै सला सदर हने ठहछ । ज मकै दको सजाय
रहेको छै न । हार गरी घाँटी िछनािलनु के ही मा बाँक मा गन गरी िज ला अदालतबाट य राय सदर
रही मतृ क ीमती जिमनमा मतृ अव थामा पि टरहेको गरेको पनु रावेदनको राय र सजाय घटाई पाउँ भनी
अव थामा पिन कुनै प ात्ाप नगरी र संवेदनाको ितवादीले गरेको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
कुनै मानवीय भावनासमेत नदेखाई यी ितवादी नसिकने ।
बािहर गई लक
ु बसेको पाइएको छ । पिछ याियक इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
ि याको िसलिसलामा पिन प ातापको भावना य
क यटु र: िसजन रे मी
नगरी ीमतीको च र का कारण मारेको भनी भनेको इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३ गते रोज ६ शभु म् ।
देिख छ ।
य तो अव थामा िनजलाई ऐनअनस
इजलास नं. ८
ु ार हने
सजायमा कमी गदा याियक विववेकको नै दु पयोग
भई द ड सजायको म सद पूरा हने देिखँदैन । मल
१
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१८८ नं.अनस
ु ार याियक विववेकको राय मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
योग गरी सजाय कम गदा तािकक तथा याियक सपना धान म ल, ०७२-CR-०९०१, ाचार,
आधार र कारणह हनपु दछ । याियक विववेक योितबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार
याियक वे छाचा रता होइन । विववेकको योग
ततु मु ाको उठान राि य वािण य
याियक मनबाटै तक र याियक औिच यताको बकको िमित २०६३।७।२६ को प को आधारमा
आधारमा गनपदछ
ु । यायकता वयम् र याियक मनले भएको देिखए पिन अनस
ु धान कायको ार भ
हेन सबै य ता सजाय घटाउन िलएका आधारबाट यहीबेला भएको देिखँदैन । मु ामा अनस
ु धान कायको
अ तमनबाटै स तु ट हनस ने भए मा याियक ार भ अनस
ु धान अिधकृत तोिकएप ात् हने हँदा
विववेक अथपूण हन जा छ । ततु स दभमा याियक
ततु मु ामा िमित २०७१।२।२६ मा अि तयार
विववेकको अिधकार योग गरी सजाय घटाउने कुनै दु पयोग अनस
ु धान आयोगको प बाट अनस
ु धान
औिच यपूण याियक आधारको िव मानता रहे भएको अिधकृत तोिकएको देिखँदा अनस
ु धान कायको
पाइँदैन । तसथ ितवादीलाई ज मकै दको सजाय हन ार भ पिन सोही िमितदेिख भएको मा नपु न ह छ ।
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ततु मु ामा अनस
२
ु धान काय िमित २०७१।२।२६
मा ार भ भएप ात् िमित २०७१।७।१३ मा अिभयोग मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
प दता भएको देिख छ । यसरी अनस
ु धान काय धान म ल, ०७२-CR-०५६२, ाचार (न कली
ार भ भएको ५ मिहनािभ अिभयोग प दायर भएको माण प ), सुरे कुमार ितवारी िव. नेपाल सरकार
देिखएकोले यसलाई िवल ब मा न िम दैन । यसका
ितवादीको िनयिु
नेपाल सरकारको
साथै कानूनले तोके को हद यादिभ नै रहेको देिखन िनणयअनस
ु ार जल ोत म ालयबाट भएको, िनजले
आउने ।
पदीय मयादािवपरीतको काम गदा सजाय व प
ितवादीले िनजको माण प स कली प ीकरण माग ग रएको, िनजको नाममा िविभ न
हो भनी अनस
ु धानको ममा एवम् अदालतमा समयमा कायालय आदेश जारी भएको समेतको
बयान गरे पिन सो िबहार इ टरिमिडएट एजक
ु े शन अव थालाई िवचार गदा यी ितवादी नेपाल सरकारको
काउि सल पटनाअ तगत S.S.N.Y College, रा सेवक कमचारी नै भएको मा नपु न देिखयो । नेपाल
Narpatganj को इ टरिमिडएट (I.A.) परी ा वष सरकारको तलब भ ा नखाए पिन िनजको िनयिु
१९९३, अनु मांक ३०२०८ को शैि क यो यताको नेपाल सरकारबाट भएको, िनजलाई आदेशसमेत
माण प माणीकरणको लािग उ च मा यिमक नेपाल सरकारको कायालयबाट िदइएको र िनजलाई
िश ा प रषद्माफत पठाउँदा अिभलेखमा अनु मांक सजायसमेत नेपाल सरकार मातहतको कायालयबाट
३०१८६ स म मा रहेको भ ने िबहार इ टरिमिडएट िदएको अव थामा िबहार सरकारको तलब भ ा
एजक
ु े शन काउि सलको माणीकरण िववरणबाट खाएकै आधारमा िनज नेपाल सरकारको रा सेवक
देिख छ । यसरी यी ितवादीले ा त गरेको माण प कमचारी नभएको मा न निम ने ।
जारी गन िनकायले नै सो माण प को अनु माङ् क
ितवादीले स पक तथा भू-आजन कायालय
अिभलेखमा नरहेको भनी िववरण िदएकोमा य तो ग डक योजना बाि मक नगरको यािसयर पदमा
माण प लाई स कली मा न निम ने ।
िनयु हँदा पेस गरेको इ टरिमिडयटको माण प
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट जारी गन िबहार इ टरिमिडयट एजक
ु े शन काउि सलले
ितवादी योितबहादरु थापाले न कली शैि क नै िनजको सो शैि क यो यताको माण प अपिु त
यो यताका माण प पेस गरी सािबक टाचार भिन सके प ात् सो माण प न कली भएको मा नपु न
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनस
ु ारको कसरु देिखयो । ितवादी नेपाल सरकारबाट िनयु कमचारी
गरेकोले िनज ितवादीलाई ऐजन ऐनको दफा १२ र भएको र िनज यािसयर पदमा २०६२ सालमा िनयु
२९(२) बमोिजम . ५०० ज रवाना हने ठह याई हँदा पेस गरेको माण प न कली देिखएको हँदा
िवशेष अदालतबाट िमित २०७२।३।२५ मा भएको िनजलाई त काल अव थामा चिलत रहेको ाचार
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजम
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
सजाय हने देिखन आयो । िनज नेपाल सरकारको
इजलास अिधकृत: रामु शमा
रा सेवक कमचारी नभएकोले सजाय हनपु न होइन
क यटु र: बासदु वे िगरी
भनी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवम् िनजका
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २६ गते रोज ३ शभु म् । तफबाट उपि थत िव ान् कानून यवसायीह को
36

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - १
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट नस ने ।
ितवादी सरु े कुमार ितवारीले न कली शैि क इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
यो यताको माण प पेस गरी चिलत ाचार क यटु रः च ा ितम सेना
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले प रभािषत इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभु म् ।
कसरु गरेकोले िनज ितवादी सरु े कुमार ितवारीलाई
४
सोही ऐनको दफा १६(१) बमोिजम ६ मिहना कै द र . मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
१०,०००।– ज रवाना हने ठह याई िवशेष अदालत सपना धान म ल, ०७०-WO-०३१८, परमादेश,
काठमाड बाट िमित २०७२।५।१० मा भएको फै सला अशोककुमार कलवार िव. वा य तथा जनसं या
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
म ालयसमेत
इजलास अिधकृतः रामु शमा
िनवेदक अशोककुमार कलवारले िमित
क यटु र: च दनकुमार म डल
२०५३/७/१८ मा ओशो फमा नामको औषिध
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २६ गते रोज ३ शभु म् । पसल औषिध यव था िवभागमा दता गराई सोही
३
फमा ारा हालस म आ नो यवसाय स चालन
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना गरी आएको भ ने िमिसल संल न उ माण प को
धान म ल, ०७२-CR-१०७१, ाचार (न कली ितिलिपबाट देिखएको, आयवु द िचिक सा प रषद्
माण प ), िजते भ राई िव. नेपाल सरकार
ऐन, २०४५ को दफा ५.१ र ५.१.१ समेतले दतावाला
ितवादी िजते भ राईले पेस गरेको िचिक सकबाहेक अ कसैले यवसाय गन पाउने छै न
माण प १९८६ मा जारी भएको देिख छ भने उ
भनी यव था गरेको अव थामा िमित २०६७।१।१४
शैि क माण प २०४५ सालमा सेवा वेश गदा नै मा नै दता गरेको िनवेदन स ब धमा रट िनवेदन दता
पेस गरेको देिखएको अव था हँदा टाचार िनवारण भई आदेश हँदाको अव थास म पिन दता हने नहने
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु मा सजाय गन स ब धमा के ही कारबाही भएको नदेिखएको अव था
गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट भएको फै सलालाई हँदा उ आयवु द िचिक सा प रषदको
् काम कारबाही
अ यथा भ न निम ने ।
आयवु द िचिक सा ऐन र िनयमावली अनक
ु ू ल नै रहेको
तसथ मािथ उि लिखत आधार कारणबाट र यसबाट िनवेदकको हक अिधकारमा ितकूल असर
ितवादी िजते भ राईले पेस गरेको आई.ए. को नपरेको भ न िम ने नदेिखने ।
माण प न कली रहेको िमिसल संल न उ च
यसैगरी स वत २०६० सालको रट
मा यिमक िश ा प रषदको
् प साथ ा त िववरणबाट नं.३३८० िनवेदक खेमराज प तसमेत िव.
देिखँदा िनज ितवादी िजते भ राईलाई टाचार आयवु द िचिक सा प रषद् नरदेवीसमेत भएको
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु मा ऐ. को उ ेषणयु परमादेशको िनवेदनमा िनवेदकले िदएको
दफा १२ र २९ (२) बमोिजम . ५००।- ज रवाना दरखा तअनस
ु ार ा गरेको शैि क यो यताको माण
गन गरी भएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित प ह को स ब धमा दरखा त रीतपूवक भए नभएको
२०७२।६।१४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने हेरी दता गन िम ने हो होइन भ ने स ब धमा त काल
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कािशत सूचना र कानूनबमोिजम िनवेदकह लाई कम अविध बाँक रहेको िनजामती कमचारीलाई िनजले
ाकृितक यायको िस ा तसमेतको आधारमा मागेको अव थामा बाहेक स वा नग रने भ ने उ लेख
ितवाद गन मौकासमेत िदई पेस हन आएको शैि क रहेको देिख छ । िनवेदकको उमेरतफ हेदा िनजको
यो यताको माण प को स ब धमा िवचार गरी दता ज मिमित २०१६।९।७ भ ने देिखएकोले उमेर
स ब धमा िनणय गनु भनी िवप ी आयवु द िचिक सा हदको कारण िनवेदक िमित २०७४।९।७ देिख वतः
प रषदको
् नाममा परमादेशको आदेश जारी हने अवकाश पाउने अव थाको िनजामती कमचारी रहेको
भनी आदेशसमेत भएको देिखएबाट िवप ी आयवु द देिख छ । िनवेदकलाई िमित २०७३।८।१३ मा स वा
िचिक सा प रषदको
ु ू लको गदा िनजको सेवा गन पाउने अविध के वल १ वष १
् काम कारबाही कानूनअनक
रहेको भ ने देिखन नआउने ।
मिहनाजित देिख छ । िनवेदक हाल यस अदालतबाट
तसथ उि लिखत आधार कारणह बाट िमित २०७३।१०।२७ मा अ त रम आदेश जारी
आयवु द िचिक सा ऐन, २०४५ र ऐ. िनयमावली भई िनज आफू कायरत रहेको मालपोत कायालय
२०५८ ले पेसा यवसाय गन िचिक सा प रषदमा
कावासोती, नवलपरासीमा नै कायरत भई िनजको सेवा
्
नाम दता गनपन
ु गरी यव था भएबमोिजम यी िनवेदक अविध अब झ डै ८ (आठ) मिहना मा बाँक रहेको
अशोककुमार कलवारले िमित २०६७/१/१४ मा देिखएकोले िनजको स वा काया वयन गन उपयु
नै िनवेदन िदएकोमा दता हने नहने सो स ब धमा हने नदेिखँदा भूिमसधु ार तथा यव था म ालयबाट
हालस म पिन कुनै िनणय गरेको भ ने नदेिखएको िनवेदकलाई िमित २०७३।८।१३ मा ग रएको
हँदा दरखा त िदएको िमितले यित लामो समयस ममा स वास ब धी िनणय तथा िमित २०७३।८।१३ को
िनवेदकको िनवेदन स ब धमा कुनै िनणय नगरी रा ने स वा प समेतका स पूण काम कारबाही उ ेषणको
काय याियक ि कोणबाट उपयु देिखँदैन । तसथ आदेश ार बदर हने ।
िनवेदकको िनवेदन स ब धमा आदेश ा भएको इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड् का
िमितले ३ मिहनािभ जो जे बु नपु न हो बझ
ु ी दता क यटु रः च ा ितम सेना
स ब धमा िनणय गनु भनी िवप ी आयवु द िचिक सा इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म् ।
प रषदको
् नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
इजलास नं. ९
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म ।
१
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०६१९ र ०७०सपना धान म ल, ०७३-WO-०८२४, उ ेषण CR-०७९९, कत य यान, िच बहादुर तामाङ
/ परमादेश, खगे राज िघिमरे िव. भूिमसुधार तथा िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िच बहादुर
यव था म ालयसमेत
तामाङसमेत
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
ततु वारदातमा साधारण लाठा, ढुङ्गा
३६(६) मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार उमेरको ला ा मु काले हानेर कत य गरेको नभई घाँटीमा डोरी
कारणबाट अिनवाय अवकाश हन एक वष वा सोभ दा कसी िथची कत य गरी मारेको ि थितमा यानस ब धी
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महलको १४ नं.को अव था ततु मु ामा लागू हन आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई लिलतपरु
स ने देिखएन । मतृ कले ितवादीलाई चोट हार िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६८।९।२७ को
ग रसके पिछ िनजलाई पछािड डोरीले घाँटीमा बाँधी फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
कत य गरी मारेको त य ितवादीको बयानबाट िमित २०७०।२।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
देिखएको ि थितमा यान िलने मनसाय ितवादीको हने ।
िथएन भनी मा न निम ने हँदा ितवादीलाई इजलास अिधकृतः य साद भ राई
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय क यटु र: उ रमान राई
गन गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर गरेको इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न
२
निम ने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
वादी प ले चोरी भएको सामानको िबगोको अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-१४५७, जबरज ती
हकमा प दाबी िलन नसके को र ितवादीबाट जे करणी, टेक नारायण था िव. नेपाल सरकार
जित सामान बरामद भएका छन् यसैलाई नै आधार
िपपरा अ पताल वाणगंगा, किपलव तक
ु ो
बनाई सु अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गरेको िस.अ.हे.व.ले पीिडत एवम् पीडकको शारी रक परी ण
पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नै देिखने ।
गदा शरीरमा देिखएका त कालका अव थाह रपोटमा
ितवादीह अजनु प रयार, जगतबहादरु उ लेख ग रिदएको र य ता अव थाह कसरी देिखए
प रयार र आइते तामाङ अनस
ु धान अिधकारी र भनी िनजले अदालतसम बकप समेत ग रिदएको
अदालतसम बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको र यी देिखयो । िनज िस.अ.हे.व.िवशेष होइनन् िनजको राय
ितवादीलाई के वल ितवादीम येका िच बहादरु ले मा न िम दैन भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरका
वारदात हँदाको समयमा सोही घरको क पाउ डमा स ब धमा िवचार गरी हेदा मल
ु क
ु ऐन, इलाज गनको १
िथएँ भनी लेखाएकै कारणबाट सो मानसमेतको कायमा नं. को कानूनी यव था पिन साथै हेनपछ
ु जसअनस
ु ार
िनजह को सहयोग र स लाह िथयो भनी मा न “... यथाको परी ा गन वा औषिध गन जा ने वा
निम ने हँदा सबदु माणको अभावमा उि लिखत अनभु वले गरी आएका मािनसले समेत सानो ितनो
ितवादीह लाई कसरु ठहर गन निम ने हँदा घाउ खिटरा िचन,ु फोनु मलम प ी औषिध लगाउने
िनजह को हकमा सफाइ िदने गरी भएको सु को काम गनलाइ भने पास नभए पिन गन गराउन ह छ”
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको भ ने कानूनी यव था रहेको र िचिक सक अनपु ि थत
फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
रहेको अव थामा िस.अ.हे.व.ले सामा य परी ण गन
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट पाउने उपयु कानूनी यव थाबमोिजम पीिडतको
ितवादी िच बहादरु तामाङलाई यानस ब धी शरीरमा देिखएको ि थितस म उ लेख ग रिदएको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र अव थालाइ मा यता ा िवशेष नै नभएको य तो
चोरीको १४(२) नं. बमोिजम .५,०००।– ज रवाना रप टले कानूनी मा यता ा गन स दैन भ न िम दैन
र ितवादी मानबहादरु थापा मगरलाई चोरीको २० साथै सो रपोट अ य माणबाट पिन समिथत भइरहेको
नं. बमोिजम ज रवाना र कै द हने र ितवादी अजनु अव था देिखँदा ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन
प रयार, जगतबहादरु प रयार र आइते तामाङले नसिकने ।
39

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - १
मानव अिधकारस ब धी िविधशा अनस
३
ु ार
करणीस ब धी कसरु शारी रक ित स बि धत मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
कसरु मा नभएर यो मानव ित ा, आ मस मान र अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-१३७२, कत य
नारी अि मतासँग स बि धत मानिसक समवेदनासँग यान, नेपाल सरकार िव. टेकबहादुर शाही
जोिडएको कसरु पिन हो । यस कारको िवषयमा
ितवादीको मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
चोटपटक भएको कुराको मापनलाई नै सवािधक मह व रसइवी नरहेको, जाहेरीमा ितवादीक भाइ बहु ारीलाई
िदनु यायोिचत नहने ।
भना नगरेको र लेनदेनस ब धी िवषयमा ितवादी र
एउटी वष ५ क नाबािलकामािथ मतृ कबीच रसइवी भएको भने तापिन सो कुरा पिु
जबरज ती करणीज तो जघ य अपराध भएको हन नसके को, सो पिन मानस मको इिव रहेको भ ने
छ । आफूउपर यस कारको अपराध नै नगरी नदेिखने, मतृ कले ितवादीलाई हा दा ितवादीलाई
ितवादीउपर दोषारोपण गनपन
कुनै कारण रस उठी आँगनबाट का लामा फालेको कारणबाट
ु
देिखँदैन । य तो कुनै कारण ितवादीले िदनसके को मतृ कको मृ यु भएको देिख छ । ितवादीले मतृ कलाई
पिन छै न । ितवादीले अदालतमा बयान गदा मान नै उ े यले कुटिपट गरी मारेको हो भनी पु ् याई
जाहेरवालासँग सामा य रसइवी रहेको भ ने उ लेख हने आधार वादी नेपाल सरकारले गज
ु ानसके को
गरे पिन के क तो रसइवी िथयो भ नसके को नदेिखँदा ितवादीलाई यानस ब धीको १३(३) नं.
पाइँदैन । सामा य रसइवीमा य तो ग भीर आरोप बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी पु न
लगाएको होला भनी अनमु ान गन पिन िम दैन । स दैन । सु अछाम िज ला अदालतले ितवादीले
य तो अव थामा पीिडतलाई िपङ् खेलेको अव थामा यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम कसरु
िट.भी. हेन जाउँ भनी िनजलाई बोक घरमा लगी गरेको ठह याई सोही १४ नं. बमोिजम १० वष कै द
भइु मँ ा बोरा िवछ् याई सतु ाई जबरज ती करणी गरेको हने ठह याएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
प र िनिववाद पमा पिु भइरहेकोले पनु रावेदक अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन इजलास अिधकृतः य साद भ राई
नसिकने ।
क यटु र: उ रमान राई
अतः मािथ िववेिचत त य, माण, इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
कानूनसमेतको आधारमा ितवादीलाइ अिभयोग
४
दाबीबमोिजम ११ एघार वष कै द र .१,२५,०००।- मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
ितपूित भरी पाउने ठह याइ भएको सु किपलव तु धान म ल, ०७१-WO-०४१३, उ ेषण /
िज ला अदालतको िमित २०६९।११।२० को परमादेश, तामन राई िव. नेपाल सरकारसमेत
फै सला सदर हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत,
कानून ारा गिठत िनकायको अ य तथा
बटु वलको िमित २०७०।०९।०१ को फै सला िमलेकै सद य पदको िनयिु कानून ारा नै तोिकएको त रका
देिखँदा सदर हने ।
एवम् समयाविधको लािग हने र यसको स चालन
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
यव थापन र अ य काय णाली कानून ारा
क यटु र: उ रमान राई
नै यवि थत र िनयिमत हने कुरामा िववाद हन
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् । स दैन । रा यको येक िनकाय वा पदािधकारीले
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कानूनबमोिजम नै आ नो काम गनपन
ु ह छ । शासन (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ३(३) बमोिजम ४
िविधको हनपु दछ, यि को होइन भ ने नै िविधको वषको लािग िनयिु ग रएकोमा िनजलाई हटउनपु ूव
शासनको मूलभूत िस ा त हो । कानूनबमोिजम हटाउनक
ु ो कारण खोली प ीकरण सो नपु न
नभएको वा कानूनको उिचत ि या पूरा नगरी ग रएको ह छ । प ीकरण नमागी, सनु वु ाइको मौकासमेत
काय वा िनणय बदरभागी हने ।
निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत हने गरी
िनयिु िदँदा नै कायकारी िनदशकको िनज िनवेदकलाई अ य पदबाट हटाइएको देिखए
पदाविध ४ वषको हने भनी िकटान गरेको अव थामा तापिन िनज िनवेदक त कालीन संघीय मािमला,
सो पदाविध समा त नहँदै वे छाचारी पमा संिवधानसभा, संसदीय यव था तथा सं कृित
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत अवकाश िदने म ालयले िमित २०६८।९।२८ देिख लागू हने गरी
गरी भएको माननीय मि तरीय िनणय हलेसी ४ वषका लािग िनयिु िदई यस अदालतबाट िमित
महादेव थान िवकास सिमितको गठन आदेशको दफा २०७१।८।१९ मा अ त रम आदेश जारी भई सेवारत
३(३) िवपरीत ह छ । सावजिनक पदािधकारीलाई भएपिन हाल िनजको पदाविध नै समा त भएकोले
िनयिु कताको इ छाअनक
ु ू लको समयस म वहाल आदेश जारी गनपन
ु अव था नै यितत भइसके कोले
रा ने र इ छाअनक
ु ू ल नभए हटाउन ह छ भ न रट जारी गनपन
ु औिच यता नै नदेिखँदा रट िनवेदन
िम दैन । िविधको शासनमा विृ गौण र प ित धान खारेज हने ।
ह छ । कानूनले खास अविध तोिकएको अव थामा सो इजलास अिधकृतः य साद भ राई
िकटानी तोिकएको पदाविधस म िनजले कामकाज गन क यटु र: उ रमान राई
पाउने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् ।
िनवेदक ४ वषका लािग िनयिु भएको
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०४१३, उ ेषण
अव था छ । सो अविधभ दा अगावै हटाउन
/ परमादेश, गोपालकृ ण दाहाल िव. नेपाल
कानूनबमोिजम िनि चत ि या अपनाउनपु न
सरकारसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
ह छ । नेपाल सरकारलाई पदािधकारी हेरफे र गनस ने
फै सला भएको छ ।
अिधकार वे छाचारी र िनरंकुश कारको हन स ै न
र कानूनको म सद पिन सो होइन । कानूनबमोिजमको
इजलास नं. १०
ि या नै नअपनाई हलेसी महादेव थान िवकास
सिमितको कायकारी िनदशक पदबाट हटाउने गरेको
१
काय ाकृितक यायको िस ा तको प ितकूल मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
देिखयो । आव यकता र औिच यताको आधारमा िव भर साद े , ०६९-CR-०८५५, अपहरण
हटाउनस ने अव थामा सो कुराको पिु हनस नपु न तथा शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव. काश
र यसरी औिच य पिु भएको अव थामा पिन भुजेलसमेत
कानूनबमोिजमको ि या अपनाउनपु न हँदा िलिखत
ितवादीह काश भज
ु ेल र माधव भज
ु ेल
जवाफमा िलइएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । दईु जनाको वारदातमा संल नता रहेको अव था
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट छ । दईु जना ितवादीह सहभागी भई वारदात गरेको
यी िनवेदकलाई हलेसी महादेव थान िवकास सिमित अव थामा समेत थप २ वष कै द हनपु न कानूनमा प
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यव था हँदाहदै सो नगरी िनज ितवादीह लाई िनवेदनको मागबमोिजम िश क सेवा आयोगको िव.नं.
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीरब धक रा नेको १०४७/०७१-०७२ को िलिखत परी ा र अ तरवाता
महलको ७ नं.बमोिजम थप २ वष कै दसमेत गनपनमा
नितजालगायतका सोसँग स बि धत स पूण काम
ु
सो ऐनको दफा ३ नंबमोिजम ४ वष मा कै द गरेको कारबाहीह उ षे णको आदेशले बदर हनपु न देिखन
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला सो हदस म नआउँदा उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु नदेिखने ।
िमलेको देिखन नआउने ।
िनवेदकले दरखा त िदएको िव ापन नं.
अतः मािथ िववेिचत आधारमा सु काठमाड १०४७/०७१-०७२ को िलिखत परी ाको अि तम
िज ला अदालतको िमित २०६८।७।२९ को फै सला नितजा काशनको ममा अ तरवाताको लािग सूचना
उ टी हने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको काशनसमेत भएको देिखई थप ि याको काम बाँक
िमित २०६९।०८।५ को फै सला के ही उ टी भई रहेको देिखँदा िनज िनवेदकलाई िश क छनौटको सबै
यथ ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा ि यामा समावेश गरी कानूनबमोिजम गरी नितजा
शरीर ब धक रा नेको महलको दफा ७ नं. बमोिजम काशन गनु भनी िवप ी िश क सेवा आयोगसमेतको
थप कै द वष २ समेत हने ।
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
क यटु र: याम साद रे मी
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभु म् । इित संवत् २०७४ साल जेठ ०९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा.
इजलास नं. ११
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०३३६, ०७२FN-०५४९, उ ेषण, गुलाव च चमार िव. िश ा
१
म ालयसमेत
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िवप ी िश क सेवा आयोगको िलिखत मीरा खड् का, ०६७- CR-१११७, कत य यान,
जवाफबाटै िनवेदकले दिलततफ आवेदन गरे पिन थमनिसँह कवर िव. नेपाल सरकार
िनजको नाम दरखा त संकलनको ममा दिलततफ
छोराले बहु ारी मतृ कलाई कुटिपट गरेको
नभई िपछिडएको े मा समावेश हन पगु ी ग ती भएको कारणले वारदात घट् न गएको भनी बाबल
ु े जाहेरी
वीकार गरेको र िनवेदकले िश ा सेवा आयोगमा िदएको, सो यहोरालाई समथन गन गरी आमाले आ नै
िदएको िनवेदनउपर छानिबन गरी अ तरवातासमेतका छोराका िव
वारदात हँदाका अव थासमेतलाई
ि यामा सहभागी हनको लािग सूचनासमेत काशन िव ेषण गरी उि लिखत कुरालाई ितवादीले अ यथा
गरेको देिखएको अव था छ । िवप ीह ले भल
ु वश ग ती हो भनी भ न नसके बाट मतृ कको मृ यु ितवादीले नै
भएको वीकार गरी िनवेदकको नाम िलिखत परी ाको गरेको कुटिपटको कारणबाट हन गएको मािणत हँदा
नितजामा समावेश गरी अ तवाताको लािग सूचनासमेत सजाय गन गरेको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु अव था
काशन गरेबाट िनज िनवेदकको हकह मा ितकूल देिखन नआउने ।
ग भीर असर परेको अव था िव मान रहेको नदेिखई
िमिसल संल न रहेको मािथ उि लिखत
िनवेदकको माग पूरा हने ममा रहेको देिखएकोले िज ला हरी कायालय, स यानमा भएको िमलाप ,
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जाहेरवालाको जाहेरी, ितवादीको आमाले ग रिदएको िब गरेको, राम कुमाल िव. नेपाल सरकार
कागजबाट समेत ितवादीले िणक आवेगमा आई
अनस
ु धान अिधकारी तथा सु मु ा हेन
चोट छाडेको रहेछ भ ने देिखँदैन । चोट हार गरेप ात्् िचतवन राि य िनकु ज कायालयमा गरेको बयानमा
मतृ क पीिडतलाई वारदात थलमा नै छाडी वा ता, ितवादीह ले आफूले कसरु गरेको भनी वीकार
औषिध उपचार र हेरिवचार नगरी ितवादी अ य गरेको िमिसल संल न िनजह ले गरेको बयानबाट
गई बसेको भ ने देिख छ । ितवादीले भनेज तो देिख छ । गडा मान जाँदाको बखत आफूह ले
िणक आवेगमा आई कुटिपट गरेप ात् सो आवेग कम िनवाह गरेको भूिमका उ लेख गद एकआपसलाई
भइसके पिछ आ नो ीमतीलाई कुटिपट गरेको कुरामा पोल गरी बयान गरेको देिख छ । गडा मरेको र
प ाताप गरी वारदात थलमा गएको र मतृ कको बारेमा गडाको शरीरमा खाग नभएको कुराको घटना थल
कुनै वा ता गरेको नदेिखँदा उ िजिकरसँग सहमत लास कृित मचु ु काबाट देिख छ । वारदातमा योग
हन सिकएन । ितवादीले सजायमा छुट पाउन कुनै भएको ब दक
ु बरामद गदा रोहवरमा बसी कागज गन
आधार कारण पेस गरी आ नो िजिकर मािणत गन मािनसह कायालयमा उपि थत भई बकप गदा ियनै
नसके बाट पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट भएको ितवादीह गडा मान िनकु जमा घमु ी िहँड्ने गरेका
फै सला अ यथा गनपन
िथए भनी उ लेख गरी िदएको त य माणबाट र अ य
ु नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, आधार, कारण र मािथ उि लिखत माणह बाट सु िचतवन राि य
माणबाट लो ने वा नीबीचको झैझगडाका कारण िनकु ज कायालयले गरेको िमित २०६७।३।४ को
ितवादीको पटकपटकको हारको चोट पीडाबाट फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाले
मतृ क च कली कवरको मृ यु हन गएको भ ने गरेको फै सला प रवतन गन पन देिखन आएन ।
मािणत भएको अव थामा ितवादी थमनिसंह सहअिभयु को पोलको आधारमा मा आफूह लाई
कवरलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको कसरु दार ठह याएको भ ने पनु रावेदक ितवादी िशव
ठह याई िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको चौधरीको पनु रावेदन िजिकर मािथ विणत बदुँ ाबाट
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सहमत हन नसिकने ।
हने ठह याएको सु स यान िज ला अदालतको
ितवादी लेखबहादरु भ ने राजु कुमालले
िमित २०६७।१२।८ को फै सलालाई सदर हने आफू अक यि भएको र वारदात भएकोभ दा पिहले
ठह याई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित नै कामको खोजीमा िवदेश भारत गइसके को भनी
२०६८।०९।११।२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा िजिकर िलएको भए पिन उ िजिकरलाई मािणत
सदर हने ।
गन दईु यि फरक रहेको भ ने कुनै माण िदएको
इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
पाइँदैन । ज म िदने आमाले समेत आ नो छोरा
क यटु र: सिबना अिधकारी
लेखबहादरु भ ने राजु कुमाल भएको भनी उ लेख
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभु म् । ग रिदएको कुरा ितवादीका िव मा माणमा
२
िलन िम छ । मु ाको प ले कुनै त यको स ब धमा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा िजिकर िल छ भने सो िजिकरलाई व तिु न माणको
खड् का, ०६७- CR -११६५, ०६७- CR -१२९५, आधारमा मािणत गन भार पिन उसमा नै रहेको
संरि त व यज तु गडालाई गोली हािन मारी खाग ह छ । के वल िजिकर िलँदैमा पया हने होइन । यस
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अव थामा पनु रावेदक लेखबहादरु भ ने राजु कुमालले कृतीको अपराधमा राखेको पाइ छ । यायकताले
िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन सजाय िनधारण गदा कसरु गदाको अव था, प रि थित,
नस ने ।
संल नता, कसरु गदाको तौरत रका आिद प लाई
गडाको खाग बरामद नभएको अव था यान िदई िनधारण गनपन
ु ह छ । ततु मु ामा पिन
भएपिन गडा मरेको त यमा कुनै िववाद नरहेको तथा योजनाव पमा आपसमा सरस लाह गरी ब दक
ु
ितवादीह को भनाइ एकै नासको नदेिखए पिन िमिसल याई जङ् गलमा गई सो ब दक
ु ले फायर गरी गडा
संल न त यबाट मालाकार कडीको पमा रहेका मािथ मारी गडाको खाग काटी िब गन िदई सो िब गरी
उि लिखत माणह बाट ितवादीह ले गरेको काय आएको रकम सबैले बाँडी खाने योजनाअनस
ु ार गडा
समान देिखई समान पले दाबीबमोिजमको कसरु मान र खाग िब गन काय भएको र गडा मान योग
गरेको मािणत भएको िमिसल संल न माणह ले भएको भ वा ब दक
ु ाएको
ु लाई खा डो खनी लक
पिु गरेको पाइ छ । कसरु को बारे उ लेख गरेको भनाइ भ ने देिखएबाट कानूनले िनधारण गरेको उप लो
फरक पन गएको भ ने आधारलाई माणको पमा हदको सजाय िनधारण गरेको कायलाई अ यथा भ न
हण गन निम ने ।
नसिकने ।
सजायको मा ा िनधारण गदा ितवादीह ले
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह को
वारदात घटाउँदा गरेको काय, तयार गरेको योजना, आधारमा गडा मान कायमा यी ितवादीह िशव चौधरी
योग गरेको साधन (ब दक
ु ) र िमिसल संल न र लेखबहादरु भ ने राजु कुमालको समान पले कसरु
माणसमेतलाई हेरी िनधारण गनपछ
ु । यसरी सजाय गन संल नता रहेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई
िनधारण गदा ितवादीह को काय फरकफरक रहेको व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क), (ज)
देखी मािणत भएको ि थितमा सजाय बढी घटी तथा १९(१) बमोिजमको कसरु मा दफा २६(१)
हनस छ । वारदात गदा िमिसल संल न िनजह को बमोिजम जनही १५ वष कै द र . १,००,०००।–
बयानमा उि लिखत यहोरा र अ य त यबाट ज रवाना हने हने तथा मौकामा बरामद भई आएको
ितवादीह ले गरेको कसरु सामूिहक पले समान भ वा ब दक
ु -१ सोही ऐनको दफा २८ बमोिजम जफत
िकिसमको काय गरेको देिखन आएको अव थामा हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु िचतवन राि य
कसैलाई बढी र कसैलाई कम गन िम दैन । िमिसलबाट िनकु ज कायालय, कसराबाट िमित २०६७।३।४ गते
गडा मान कायमा ितवादीह ले गरेको ि या समान भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
िकिसमको भई समान पले मान कायमा संल न रहेको हेट डाले गरेको िमित २०६७।१०।११ को फै सला
देिखँदा ितवादीह लाई समान पले सजाय गन िमलेकै हँदा सदर हने ।
गरेको फै सलालाई अ यथा गनपन
इजलास अिधकृत: स देश े
ु नदेिखने ।
राि य िनकु ज ऐनले नै गडालगायतका सात क यटु र: याम साद रे मी
िकिसमका व यज तहु लाई अित दल
ु ो इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभु म् ।
ु भ व यज तक
सूचीमा राखेको र अ य व यज तहु लाई छु ै सूचीमा
३
राखेको अव था छ । अपराधको ग भीरताको िहसाबले मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
हेदा गडा मारेको, ओसारपसार गरेको, ख रद िब
धान म ल, ०७२- WO-०५१४, परमादेश, कि पत
गरेको, ओखटोपोहार राखेको आिद कायलाई ग भीर पराजुली िव. नेपाल सरकारसमेत
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मल
ु क
ु मा सशु ासन र सदाचार कायम रा नु यो यता एवम् तलब सिु वधाको बारेमा कानून बनाई
लोकक यणकारी रा यको दािय व हो । कानून कानूनी यव थाको अधीनमा रही उपयु काय हन
बनाउने भ ने कुरा रा यले आव यकता महसस
ु गरे मनािसव देिखएकोले रा यका मह वपूण ओहोदामा
बनाउने िवषय हो । कुनै िवषयमा क तो कानून बनाउने ब ने रा पित, उपरा पित, धानम ीलगायतका
वा नबनाउने भ ने कुरा यव थािपका संसदको
पदािधकारीह ले आ नो िनजी सिचवालयमा रा ने
्
े ािधकारको िवषय हो । सरकारले आव यक ठानेका वक य सिचव, स लाहकार समूह के कित आव यक
िवषयमा कानून बनाउन यव यािपका संसदसम
पन हो ितनीह को सं या, यो यता एवम् तलब
्
िवधेयक पेस गनस ने नै हँदा कायपािलका तथा सिु वधाको बारेमा के क तो कानून बनाउनपु न हो
यव थािपकाको अिधकार े मा असर पन गरी ततु अ ययन गरी पा र िमक सिु वधा तथा सेवाका अ य
रटको मा यमबाट ह त ेप गन उपयु पिन नदेिखने । सतस ब धी आव यक ऐन, बनाई काया वयन गनु
धानम ी तथा मि प रषद् कायालय भनी िवप ीह को नाममा िनदशना मक आदेश जारी
अ तगत हने काम कारबाहीलाई भावकारी पले हने ।
यवि थत पमा काय स पादन गन कायालयमा इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
स लाहकार समूह, वक य र िनजी सिचवालयलाई क यटु र: याम साद रे मी
एउटै छातामिु न याउन काय णाली पेस गन इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभु म् ।
धानम ीबाट वीकृित ा भएकोले नेपाल सरकार
४
(काय संपादन) िनयमावली २०६४ को अनस
ु ूची मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
१ को िवषय सं या ४१ बमोिजम ताव पेस भई पु षो म भ डारी, ०६९- WO-१०४०, उ ेषण,
वीकृत भई सो कायिविधबमोिजम स लाहकार समूह वणकुमार िम िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
बनाई काय स चालन गद आएको देिखएको र यसरी कायालयसमेत
काय स चालन गन िनदिशका लागू भई सोहीबमोिजम
िनवेदकले आफू अ ययन गन जानभु दा
स लाहकारह को िनयिु हने नै हँदा र िनवेदकले पूव िदएको िनवेदनमा िनज अ ययन ग रसक फकर
आ नो िनवेदनमा स लाहकार रा न नपाउने भनी आएपिछ मा नेपाल सरकारबाट िबदा वीकृत भएको
भ नसके को अव थासमेत नहँदा मागबमोिजमको एकाितर देिख छ भने अक ितर एक कारको िबदा
परमादेशको आदेश जारी गन िम ने देिखएन । ततु माग गरेकोमा अक कारको िबदा वीकृत भएको
रट िनवेदन हने ।
जानकारी िदएको देिख छ । नेपाल सरकार वा य
य िप रट िनवेदकले रा य कोषबाट तथा जनसं या म ालयको िलिखत जवाफमा नेपाल
हने ययभार पारदश हनपु न, रा यले गन खच वा य सेवा िनयमावलीको िनयम ५३ बमोिजम
कानूनबमोिजम हनपु न भ ने माग दाबी उपयु
अ ययन िबदा पाउनको लािग स बि धत कमचारीले
एवम् मनािसब देिखएकोले रा यका मह वपूण उ िनयमावलीले िनिद गरेका सबै यो यता पूरा गन
ओहोदामा ब ने रा पित, उपरा पित, धानम ी, आव यक ह छ । िनजले उ िनयमावलीको िनयम
म ीलगायतका पदािधकारीह ले आ नो िनजी ५३(६) बमोिजम दगु म र अित दगु म े मा गनपन
ु
सिचवालयमा रा ने वक य सिचव, स लाहकार सेवा नगरेको कारणबाट िनजलाई सो िनयमबमोिजम
समूह के कित आव यक पन हो ितनीह को सं या, अ ययन िबदा िदन किठनाई परेकोले िनयम ५४(३)
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(ख) बमोिजम असाधारण िबदा वीकृत भएको भ ने बमोिजम ५ वष सेवा अविध नपगु ी कुनै कमचारीले
यहोरा उ लेख भएको पाइ छ । यसबाट नेपाल असाधारण िबदा पाउने छै न भ ने िनयमावलीको
सरकार वा य म ालय आफै ँले अ ययनको लािग यव थािवपरीत िनवेदक ५ वष सेवा अविध नपगु ी
छा विृ मा छनौट गन र अक तफ अ ययन गन रहेको अव थामा के कुन आधारबाट असाधारण िबदा
पठाइसके पिछ मागै नभएको असाधारण िवदा वीकृत वीकृत भएको हो िलिखत जावाफबाट ट खु न
गरेको मनािसब देिखन नआउने ।
आएको देिखँदैन । उ िनयमावलीअनस
ु ार असाधारण
िनवेदकलाई अ ययन गन पठाउने िनणय िबदा वीकृत हनस ने अव थासमेत नदेिखने ।
गदाकै अव थामा यी िनवेदकले अ ययन िबदा पाउन
सािधकार िनकायले छा विृ मा छनौट
स ने हो होइन भ ने स ब धमा समयमा नै िनणय गरी गदाकै अव थामा स पूण ि या पूरा गरी ऐन,
यो यस कारणबाट अ ययन िबदा िदन नसिकने भनी िनयमको प रिधिभ रही छनौट गनपनमा
सो नगरी
ु
कारणसिहत िनणय गरी समयमै िनवेदकलाई जानकारी िनवेदकले िदएको िबदास ब धी िनवेदनउपर समयमै
िदनपु न दािय व स बि धत िनकायमा रहन जाने कुन िबदा पाउने हो िनणय गरी िनकासा िदनपु नमा
ह छ । िनवेदकले आ नो वइ छाले आ नो खचमा िनवेदकले छा विृ
ा गरी अ ययन समा गरी
िबदा माग गरी अ ययन गनको लािग गएको नभई नेपाल आई पनु : काममा लािगसके को अव थामा िनवेदन
सरकारको छा विृ मा छनौट भई गएको र यसरी मागअनस
ु ार नगरी िनयमले िदन निम ने िबदा वीकृत
छा विृ कोटामा छनौट गदाकै अव थामा ि या गरेको जानाकारी िदएको कानून िनयमसङ् गत
पूरा भएको छ छै न, यसरी छनौट गनलाई यो यता देिखएन । वयम् सं थाले छा विृ मा छनौट गरी
पु छ वा पु दैन, छनौट हने कमचारीको स पूण ि या अ ययन गन पठाएको देिखँदा अ ययन िबदा िदन
पगु को छ वा छै न ? पढाउने िवषय कानूनले िम ने हो निम ने भ ने भनाईसँग सहमत हन नसिकने ।
वा होइन ? भ ने स पूण कुरामा िवचार गरी छनौट
तसथ यी िनवेदकलाई िमित २०६७।४।१२
गनपन
ु ह छ । यसरी असाधारण िबदा िलएर जानपु न देिख २०६९।१।४ गतेस म असाधारण िबदा वीकृत
अव थाको िथयो भने िनवेदकलाई पूव जानाकारी िदई गरेको नेपाल सरकारको िमित २०६९।३।२४
म जरु ीसमेत िलई छनौट गनपनमा
सोसमेत नगरी को िनणय, िमित २०६९।४।५ को िनणय, िमित
ु
तलबीसिहतको अ ययन िबदा नपाउने ि थितको २०६९।५।१२ को िनणय, िमित २०६९।११।९ को
स ब धमा पिहलेनै िनणय नगरी छा विृ मा पठाई िनणय र सो िनणयबमोिजम भएका िविभ न िमितका
अ ययन गरी फिकसके पिछ एउटा िबदा माग गरेकोमा प ह उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । साथै
िनवेदकलाई ितकूल असर पन गरी तलबीसिहतको िनवेदकको मागबमोिजम िमित २०६७।४।१२ देिख
िबदा िदन इ कार गरी असाधारण िबदा िलनपु न भनी २०६९।१।५ स म िनवेदकको तलबी अ ययन िबदा
धेरै समयपिछ गरेको िनणय वभािवक ि या सङ् गत वीकृत गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
तथा तकपूण यायोिचत िनणय भएको भनी मा न आदेशसमेत जारी हने
सिकने अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
असाधारण िबदा वीकृत हनको लािगसमेत क यटु र: याम साद रे मी
वा य सेवा िनयमावली २०५५ को िनयम ५४ (३) इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् ।
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५
भएकाह लाई स कोसी बाढी पीिडतलाई राहत तथा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी ितपूित उपल ध गराउने र सो िमितप ात् ज गाधनी
पु षो म भ डारी, ०६९- WO-१३७९, उ ेषण, कायम भएकाह लाई ितपूित तथा राहत उपल ध
सर वती देवी पाठकसमेत िव. धानम ी तथा नगराउने भनी भएको नेपाल सरकार गहृ म ालय
मि प रषद्को कायालयसमेत
(सिचव तर) को िमित २०६९।१२।७ को िनणयबाट
जनु समयमा ित भएको िथयो सो समयमा िनवेदकह को संवैधािनक हकमा आघात पगु ेको
िनवेदकह को नाममा ज गाको हक वािम व नै नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गन िमलेन ।
नभइसके को कुरा िनवेदकह ले दाबी िलएको
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
देिख छ । हक वािम वमा आउनभु दा पूव ित भएको इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
स ब धमा दाबी िलएकोलाई यायोिचत पबाट दाबी क यटु र: याम साद रे मी
िलएको भ न िम ने अव था देिखएन । ित ा इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् ।
गनलाई आ नो हकमा िथयो भनी भ न नसके को र
य तो हकै नपगु ेको अव थामा स पि स ब धी हकमा
इजलास नं. १२
असर परेको भनी मा न सिकने अव था नदेिखने ।
के क तो अव थामा के कित ितको िनधारण
१
गन कुन िमितस म हक ा भएको स पि मा ित मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान
िदनपु न हो दैवी कोपबाट भएको ितलाई राहत व प िसंह राउत, ०६८-CR-१२२९ र ०६८-CRरा यले सहयोग सहायता दान गदा नीितगत पबाट १२३८, कत य यान, रामधनी महतो िव. नेपाल
िनणय गरी किहलेदेिख किहलेस मको के कुन आधारमा सरकार र नेपाल सरकार िव. रामधनी महतोसमेत
किहलेस म हक पगु ेको कुरामा ित िनधारण ग रनु
अनस
ु धान अिधकारीसम कागज गनह ले
पन हो सो सरकारको नीितगत िवषयको कुरा भएको पिहले आफूले भनेको भनाईको िवपरीत हने गरी गरेको
र नीितगत िनणय हँदा २०६५ साल भा २ गतेस म बकप को आधारमा मा ितवादीलाई सफाइ िदँदै
ज गाधनी कायम भएका ज गाधनीलाई ज गाधनी माण जाँदा सरकारवादी मु ामा वादी प का सा ीह उपर
पज
ु ासमेत आधारलाई हेरी ित पु नभु दा अगािड अनिु चत भाव र दबाब पान स ने, अपराधीह ले
दता े ता कायम भई ज गाधनी िनि त भइसके का किह यै पिन सजाय नपाउने भई द डहीनताको
नाग रकलाईस म ितपूित िदने िनणय भएको र अव थामा िसजना हन जा छ । अपराध गद जाने,
बाढीले ित गरेर पिछ कायम हन आएका ज गाधनीको हरीमा सािबती हने र पिछ अदालतमा इ कारी
हकमा ितपूित िदने नीितगत िनणय भएको देिखँदनै । बयान िदएकै आधारमा मा कसरु बाट सफाइ िदँदा
जनु नीितगत िनणयबाट ितपूित िदने िनणय भएको अपराधसँग स बि धत मह वपूण अनस
ु धान तथा
छ । नेपाल सरकारको नीितगत िनणयभ दा बािहर गई सबदु माण संकलनका साथै हरीले अनस
ु धानको
पिछ ज गाधनी कायम भएकालाई समेत पूविनणयमा
ममा िलने बयानसमेत िन योजन हन जाने ।
समावेश हने गरी ह त ेप गनु कानूनसङ् गत नदेिखने ।
ितवादी रामधनी महतोको कत यबाट
अतः नेपाल सरकारको िनणयबमोिजम िव दे ार महतोको मृ यु भएको भ ने अ य मालाकार
२०६५ साल भा २ गतेस म ज गाधनी कायम माणह बाट समेत कसरु पिु भइरहेको अव थामा
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वादी प बाट अदालतमा माणको पमा पेस ग रएको सािबत भई िनजह लाई पोल गरेकोस म देिख छ ।
यि ले ितकूल भनाइ राखेकै आधारमा मा तर यी ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा आफू
फौजदारी यायको उ े यलाई अनदेखा गन िमलेन । कसरु मा ई कार भई बयान गरेको देिख छ भने िनजको
इ कारी बयान र ितकूल भनाइकै आधारमा आरोिपत बयानलाई िनजह को सा ीह ले समेत समथन गरी
कसरु बाट उ मिु िदँदा कानून तथा यायिवपरीत बकप गरेको देिख छ । अनस
ु धानका ममा कागज
समेत हन जाने ।
गन जहरी देवी, इ ाइस कवारी, मोसिलम कवारी, अजनु
अनस
ममा अिधकार ा महतो, हिलम अ सारी, रामनारायण महतोसमेतले पोल
ु धानको
अिधकारीसम गरेको कागजलाई ई कार गरी गरे पिन वादी प ले अदालतमा उपि थत गराई बकप
अदालतमा बकप गरे तापिन वारदात भएको कुरालाई गराउन सके को नदेिखँदा ितनीह को अनस
ु धानका
वीकार गरी यी वादीका दईु जना ितकूल सा ीह को
ममा गरेको कागजलाई माण ऐन, २०३१ को दफा
भनाई, मतृ क िव दे र महतोको घटना थल तथा लास १८ ले माणमा िलन िम ने देिखन आएन । अतः
जाँच कृित मचु ु का एवम् शव परी ण ितवेदन, अिभयु को पोललाई वादी प ले अ य माणह बाट
मतृ कको प नी अमे रकला देवीको िकटानी जाहेरी पिु गन नसके को अव थामा िनज ितवादीह उपर
र बकप बाट मतृ कको टाउकोमा गोली हािन ह या कत य यानको कसरु मा गढाउ गन निम ने ।
ग रएको भ ने कुरा पिु भइरहेको आधार माणह
ितवादीह
अ णकुमार महतो र
समेतबाट ितवादी रामधनी महतोले अनस
ु धानको राजकुमार महतोउपर चोरीको अिभयोग दाबीतफ
ममा गरेको सािबती बयानलाई समथन नै ग ररहेको हेदा िनजह बाट चोरी भएको भिनएको मालसामान
देिखँदा िनज कसरु दार नै भएको पिु भइरहेको तथा नगद िनजह बाट बरामद हनसके को छै न ।
अव थामा िनज ितवादी रामधनी महतोको पनु रावेदन जाहेरवालीले जाहेरी दरखा त तथा अदालतमा
िजिकर तथा िनजको कानून यवसायीको बहस बकप गदा यी ितवादीह को नाम उ लेख गरेको
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
नदेिखनक
ु ा साथै यी ितवादीह आरोिपत कसरु मा
ितवादी रामधनी महतोबाट चोरीको माल इ कार भई अदालतमा बयान गरेको र सो इ कारी
सामान बरामद नभएको र िमिसल संल न अ य बयानलाई िनजको सा ीह को बकप बाट समेत पिु
माणह बाट समेत िनज ितवादीले चोरीको कसरु भएको देिखँदा मतृ क िव दे र महतोको मोटरसाइकल
गरेको भने पिु हनसके को नदेिखँदा ितवादी रामधनी र किपलदेव साहको मोबाइल र नगद लटु ी खोसी चोरी
महतोलाई चोरीको कसरु मा पिन सजाय ग रपाउँ भ ने गरी लगेको कुरा वत एवम् ठोस माणबाट पिु
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसके कोले िनजह उपरको चोरी तफको दाबी
हन नसिकने ।
िजिकरसँग पिन सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह अ णकुमार महतो र राजकुमार
अतः ितवादी धनीकलाल महतो भ ने
महतोको जाहेरी दरखा तमा िनजह को नाम उ लेख रामधनी महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
नहनक
ु ा साथै जाहेरवालीले अदालतसम बकप गदा महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
पिन िनजह को नाम उ लेख गनसके को देिखएन । हने गरी तथा अ य ितवादीह अ णकुमार महतो र
सहअिभयु रामधनी महतोले अनस
ु धानको ममा राजकुमार महतोलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा आफू कसरु मा गरी र चोरीको अिभयोग दाबीबाट सबै ितवादीह लाई
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सफाइ िदने गरी िमित २०६७।३।८ मा भएको धनषु ा मिु का देवी राय अमातलाई ठहर भएको कै दको नाममा
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन आफूलाई थनु ामा राखेको गैरकानूनी छ भ ने िजिकर
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।३।१ गतेको िलएको देिखए तापिन पनु रावेिदकाको पितको नाम,
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वतन र एउटै प रवारको यि देिखएको अव थामा
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
पनु रावेिदकाले िलएको िजिकर पिु हन नआएको हँदा
क यटु र: उ रमान राई
पनु रावेिदकालाई राखेको थनु ालाई गैरकानूनी भ न
इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभु म् । निम ने भनी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट रट
२
खारेज गन गरी भएको िमित २०७३।३।२६ को आदेश
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िसंह राउत, ०७३-CR-०५९७, ब दी य ीकरण, इजलास अिधकृतः सदु ीपकुमार भ राई
मिु का देवी राय अमात िव. सनु सरी िज.अ. इन वा क यटु र: उ रमान राई
सनु सरीसमेत
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् ।
कत य यान मु ाका ितवादी मिु का
३
देवी राय अमातका नाउको ७० िदने यादी पज
ु िनज मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान िसंह
ितवादीका ससरु ा नाताका क ले र राय अमातले राउत, ०६९-CI-०१६७, उ ेषण, महािवर मि लक
बझ
ु ेको देिखयो । पनु रावेदकले मिु का देवी राय िव. के शो अिन वित मा.िव., राजिवराजसमेत
अमात नाम गरेको यि अमडुवा गा.िव.स. वडा नं.१
िनवेदक महावीर मि लक के शो अिन वती
मा अ पिन छन भनी रट िनवेदनमा उ लेख गरे मा.िव. राजिवराजको िव ालय यव थापन सिमितको
तापिन अमडुवा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने रामिकसनु अ य लगायत ३ सद यको छनौटका लािग िमित
राय अमातको ीमती आफूबाहेक मि का देवी २०६८।९।१९ मा भएको अिभभावक भेलामा आफै ँ
राय अमात पिन छन् भनी देखाउन सके को पाइँदैन । उपि थत भई ह ता रसमेत गरेको देिखएको र उ
पनु रावेदकले मेरो पितको नाम रामिकसनु राय अमात अिभभावक भेलाले महामाया साद िसंहलाई उ
हो भनी उ लेख गरेकोमा पित भनी उ लेख गरेका िव ालयको अ य पदमा िनिवरोध िनवािचत गरेको
यि िनज रामिकसनु राय अमात र ततु कत य िमिसल संल न माण कागजातह बाट देिख छ । उ
यान मु ामा अिभयोग लागेका रामिकसनु राय अमात माण कागजातलाई रट िनवेदकले अ यथा हो भनी
अलगअलग यि हन् भनी यी पनु रावेिदकाले भ न भ नसके को अव था पाइँदैन । तसथ आ नोसमेत
नसके समेतबाट कत य यान मु ामा अिभयोग लािग उपि थितमा भएको िनणयमा िलिखत पमा समथन
कसरु दार ठहरेका यि मि का देवी राय अमात यी जनाई िव ालय यव थापन सिमितको अ य चयन
पनु रावेिदका नै भएको पिु हन आयो । अदालतको गन कायलाई वीकार ग रसके पिछ पनु : सोही कायका
फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द असल
ु गन िसलिसलामा िव मा उजरु ी गनु उपयु देिखन नआउने ।
प ाउ गरी कानूनबमोिजम रट िनवेिदकालाई थुनामा
िश ा ऐन, िनयमको प रिधिभ रहेर िवप ी
राखेको देिखँदा सो थनु ालाई गैरकानूनी थनु ा भ न महामाया साद िसंहलाई िव ालय यव थापन
िम ने नदेिखने ।
सिमितको अ य मा छनौट गरेको देिखँदा रट
अत: पनु रावेिदका मिु का देवी राय अमातले िनवेदकको मागबमोिजम गैरकानूनी पमा अ य
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छनौट गरेको देिखन नआएबाट रट िनवेदन खारेज हनपु ूव नै पेस गरेको देिखँदा िनज ितवादीको हकमा
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला त काल चिलत ाचार िनवारण ऐन,२०१७ को
िमलेको देिखन आयो । तसथ: पनु रावेदन अदालत, कानूनी यव था नै आकिषत हने ।
राजिवराजले उ ेषणको रट खारेज हने ठह याई िमित
तसथ मािथ िववेचना ग रएका आधार कारण
२०६८।१२।१९ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा र माणह समेतबाट ितवादीले न कली माण
सदर हने ।
प पेस गरेको भ ने आरोपप माग दाबी पिु भएको
इजलास अिधकृत : सदु ीपकुमार भ राई
देिखँदा िनज ितवादी र नहजरु सेनले त काल
क यटु र: उ रमान राई
चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् । १२को कसरु गरेको ठह याई सोही ऐनको दफा १२ र
४
२९(२) अनस
ु ार .५००।- (पाँचसय) ज रवाना हने
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादरु ठह याएको सु िवशेष अदालत काठमाड को िमित
के .सी., ०७१-CR-०५८२, झु ा माण प पेस गरी २०७०।३।३१ को फै सला िमलेकै देिखँदा यथ
ाचार गरेको, र नहजुर सेन िव. नेपाल सरकार
िझकाउनु परेन । िवशेष अदालत काठमाड को फै सला
ितवादी र नहजरु सेनले आफूले पेस गरेका सदर हने ।
शैि क यो यताका माण प यि गत फाइलबाट इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
हटाई पाउँ भनी िमित २०५७।३।२२ मा िनवेदन िदएको क यटु र: रामशरण ितमि सना
अव था िमिसलबाट देिखँदा िनजले पिहला पेस गरेको इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज २ शभु म् ।
शैि क यो यताका माणह िनज आफै ँ ले न कली
५
रहेको वीकार गरेको देिखन आउँछ । पटक-पटक मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी पु षो म
माणीकरण गन पठाउँदा शैि क यो यताको माण प भ डारी, ०६७-CI-१५२५, ०६७-CI-०५४१,
गलत भ ने त य माणीकरण भई आएको देिखनक
ु ा ०५४२, ०६७-CI-०५४३, फै सला िनणय बदर,
साथै उ यहोरालाई ख डन हने कुनै ठोस माण दता बदर दता कायम, िव णु े िव. मदन साद
यी ितवादीले पेस गन सके को नदेिखएको अव थामा दाहालसमेत, वीर साद िल बूसमेत िव. मदन साद
िनजले पेस गरेको इ टरिमिडयट परी ा उ ीण गरेको दाहालसमेत र नरबहादुर राईसमेत िव. मदन साद
भ ने शैि क यो यताको माण प न कली नै रहेको दाहालसमेत र भीमा राईसमेत िव. मदन साद दाहाल
पिु हन आउने ।
पथृ कपथृ क नह रहेको अव थामा
ितवादी उपर सािबक ाचार िनवारण ऐन, उ
नह मा जो माण बझ
ु ी िनणय गन अिधकार
२०१७ को दफा १२ र चिलत ाचार िनवारण ऐन, पनु रावेदनको रोहमा इ साफ जाँच गन अदालतको
२०५९ को दफा १६(१) अ तगतको कसरु कायम नभई सु अदालतको अिधकार े मा पदछ । य ता
गरी सजायको दाबी िलएको देिख छ । कसरु हँदाका कृितका िववादमा पनु रावेदन सु ने अदालतले
बखत चलनमा रहेको कानूनबमोिजम सजाय हने पनु रावेदनको रोहमा माण बझ
ु ी िनणय गरेमा संकलन
यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को भएका सबतु माणको ख डन गरी पनु रावेदन गन
धारा २४(४) ले गरेको र ितवादीले सन् १९९७ को पाउने हक अिधकारबाट प वि चत हन पु दछ ।
माण प चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ लागू पनु रावेदनको रोहमा त लो अदालतको इ साफ जाँच
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गदा य तो ि थित देिखन आएमा उपयु याय शासन
ऐन, २०७४ को दफा १४ को देहाय (घ) बमोिजम
इजलास नं. १३
इ साफ गन छुटाएका बाँक नह मा िनणय गन सु
१
े ािधकार रहेको अदालतमा पठाउनस ने अिधकार
पनु रावेदनको रोहमा इ साफ जाँच गन अदालतलाई मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
रहेको पाइने ।
खितवडा, ०७३-WH-०००६, ब दी य ीकरण,
उपयु त यह र कानूनी यव थाको राजन के सीको हकमा गीतादेवी थापा िव. के ीय
आधार र कारणबाट सु सनु सरी िज ला अदालतले कारागार कायालय, जग नाथ देवलसमेत
वादी दाबीबमोिजम सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित
ई वरी के .सी. िनवेिदकासमेतबाट छु ी
०५९।१।२३, पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िभ न भएको माण िमिसल संल न रहेको देिखँदैन ।
िमित ०५९।७।५ मा भएका फै सलाह र यस रट िनवेदनसाथ महाल मी नगरपािलका अ तगतको
अदालतबाट िन सा दान गन निम ने भनी िमित वडा कायालयको िसफा रस प पेस गरेको
२०६०।१०।१४ भएको आदेश र वादीको हजरु आमा देिख छ । उ िसफा रस प मा राजनकुमार के .सी.
न दकुमारीको दाता कोमलकुमारीको िजमीदारीिभ का िमित २०७१।१।७ देिख िमित २०७३।३।३० स म
दाबीका िक.नं. हदब दी मु ामा रा न पाउने हदभ दा घरमा नरहेको भ ने यहोरास म उ लेख भएको
बढी भएको भनी नेपाल सरकारले भूिमस ब धी ऐन, देिख छ । यसमा िववािदत याद बिु झिलने ई री
२०२१ बमोिजम ा त गरी िब िवतरण गन गरी के .सी. र राजनकुमार के .सी. छु ी िभ न भएको कुरा
भूिमसधु ार कायालय काठमाड बाट िमित २०३७।१।४ उ लेख भएको देिखँदनै । घरमा नब नु र छु ी िभ न
मा भएको िनणय बदर हने नहने के हो भ नेसमेतका हनु फरकफरक कुरा हने ।
नह तफ िमित २०६४।१।४ मा फै सला गदा
ई री के .सी. ले बझ
ु ेको उ याद हेदा
प बोली फै सला गरेको नदेिखई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. ले िनधारण गरेको कानूनी
१९२ नं.को िु ट रहेको देिखँदा िज ला अदालतको यव थाबमोिजम २ जना थानीय भलादम् ी सा ी
उ फै सला सदर कायम रािखपाउँ भ ने पनु रावेदक रािख महाल मी नगरपािलका वडा नं. १५ का वडा
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न स ने सिचवको रोहबरमा तामेल गरेको देिख छ । एकाघर
नदेिखने ।
प रवारका यि लाई बझ
ु ाई कानूनले तोके को ि या
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट सु पूरा गरी तामेल गरेको याद सूचनालाई पिन बेरीतको
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित २०६४।१।४ मा भ दै बदर गद जाने हो भने याद तामेल ि या एकदमै
भएको फै सला बदर गरी उपि थत प लाई सु को जिटल ब न जाने अव था उ प न ह छ । यसतफ पिन
तारेख तोक र अनपु ि थत प लाई िझकाई जो जे यस अदालतले हेनपन
ु ह छ । यसथ कानूनबमोिजम
बु नपु छ बझ
ु ी फै सला गनु भनी पनु रावेदन अदालत, एकाघर प रवारको नामबाट तामेल भएको यादलाई
िवराटनगरबाट िमित २०६६।९।३० मा भएको फै सला बेरीतपूवक तामेल भएको मा न मनािसब नहने ।
िमलेको हँदा सदर हने ।
अतः मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
रीत र ि या पूरा गरी याद तामेल भई सो यादमा
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभु म् । हािजर नहने ितवादी / िनवेदकको हकमा िनयिमत
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ि याबाट ठगी मु ामा कारबाही भई फै सला
भइसके पिछ सो फै सलाअनु प रहेको थनु ालाई
इजलास नं. १४
गैरकानूनी थनु ा भ न निम ने देिखँदा यस अदालतबाट
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने हँदा
१
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
ी अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०२९५,
क यटु र: मि दरा रानाभाट
उ ेषण, सुदशन देउजा िव. नेपाल आँखा अ पताल,
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभु म् । ि पुरे रसमेत
२
म ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले “ ित ान
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादरु भ नाले कुनै उ ोग, यवसाय वा सेवा स चालन गन
के .सी., ०६९-WO-१०८९, परमादेश, िदनानाथ उ े यले चिलत कानूनबमोिजम थािपत दशजना
पोखरेलसमेत िव. स माननीय अ य , अ त रम वा सोभ दा बढी कामदार वा कमचारी कायरत रहेको
चनु ावी मि प रषदको
कुनै क पनी संगठन, सं था, फम वा ितनको समूह
् कायालयसमेत
िनवेदकह को उ मेदवार हन पाउँ भ ने स झनपु छ..” भनी सं थालाई पिन ित ानकै पमा
िव ापनमा िनजह लाई थायी ब न उ मेदवार ब न प रभािषत गरेको पाइ छ । ित ानमा कायरत
एक पटकको लािग उमेरको हक नला ने यव था कामदार वा कमचारीको हकमा म ऐन, २०४८ मा
भएको र िनवेदकह ले िनवेदन िलई आएको िव ापन वैकि पक उपचारका यव थाह रहे भएकै देिखन
अनु पको कायसमेत सस
ु प न भई अ थायी आएको छ । म ऐन, २०४८ को दफा ५८ मा “ यो ऐन
िश कको सम या संवोधन गन नेपाल सरकारले वा यस ऐनअ तगतको िनयममा यव था ग रएकोमा
िश ा ऐन, २०२८ मा आठ संशोधन गरी थायी बाहेक यस ऐनअ तगत बनेको िनयमको िवपरीत कुनै
पदमा िनयिु का लािग कािशत हने िव ापनमा काम कुरा भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही म
उ मेदवार ब न पाउने यव था ग रसके को देिखँदा िवभागको आदेशले बदर हनेछ” भ ने यव था रहेको
रट िनवेदकह को अ थायी िश कह को हकमा देिख छ भने सोही ऐनको दफा ६० को ख ड (ग) ले
छु ै यव था गरी आ त रक ि या पु याई थायी यव थापक वा अ य अिधकारी वा कायालयले गरेको
गन तथा कािशत िव ापनमा ित पधामा सहभागी सजाय र आदेशउपर स बि धत म अदालतमा
हन उमेर हदको ब देज नला ने यव था होस् भ ने पनु रावेदन ला ने यव थासमेत गरेको देिख छ । यसरी
मागको स बोधन भइसके कोले िनवेदन मागबमोिजम वैकि पक उपचारको उपल धता रहेको अव थामा
िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गनपन
यस अदालतको असाधारण अिधकार े िभ वेश
ु
अव थाको िव मानता देिखन आएन । ततु रट गरी उपचारको माग गन िम ने अव थासमेत नदेिखने ।
िनवेदन खारेज हने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट नेपाल
इजलास अिधकृत: मक
आँखा अ पतालको िनयमावली, २०६३ बमोिजम
ु ु द आचाय
क यटु र: देवीमाया खितवडा
यी िनवेदकलाई सेवाबाट बखा त गन गरी भएको
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् । िनणयबाट संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन भएको
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मा न िम ने अव थासमेत नभएको र वैकि पक उपचार
३
नअपनाई ततु रट िनवेदन दायर गरेको देिखँदा मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु पन काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०५५९, िनषेधा ा,
देिखएन । िनवेदकको रट िनवेदन खारेज हने ।
रामिबहारी चौधरीसमेत िव. ा ती देवी
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
िमिसल संल न ज गाधनी दता, माण
क यटु रः मि जता ढुंगाना
पज
ु ाबाट िज ला बारा, फ ेपरु गा.िव.स. वडा नं.
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
६, िक.नं. १११ को ज.िव. १-१२-० र ऐ.ऐ. िक.नं.
२
११३ को ज.िव. १-५-० ज गा यथ ा तीदेवीका
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. नाउँमा दता े ता कायम रहेको न बरी ज गा
ी काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१०२२, देिख छ । यस िवषयमा यी पनु रावेदकह ले समेत
िनषेधा ा, ई री े िव. रामलाल मान धर
िववाद उठाउन सके का छै नन् । िमित २०७०।१२।२२
िववािदत िक ा नं .११४ ज गाको बारेमा गते गाउँबासीह को भेला बसी सडक िनमाण सिमित
िनवेदक र यथ ह को बीचमा यही िववािदत गठन गन िनणय भएको देिख छ । उ भेलामा यी
िक ामा ज गा िखचोला मु ा परी सबदु माण बझ
यथ ा ती देवी उपि थत भई सिहछाप गरेको
ु ी
फै सलाह भइरहेको देिखयो । सोही ज गा िखचोला देिखँदनै भने पनु रावेदकह ले समेत यथ ा ती
मु ाबाट नै पनु रावेदकलाई कानूनी उपचार ा त देवीले िलिखत सहमित िदएको भनी उ लेख गनसके को
हने र वैकि पक उपचारको साधारण अिधकार े अव था देिखँदैन । यसरी ा ती देवीको नाउँमा दता
हण भई अदालतबाट फै सलासमेत भइसके को रहेको ज गामा िनजको म जरु ी सहमितबेगर िनवेदकको
देिख छ । ज गामा रहेको हकबेहकस ब धी नमा उ ज गामा बाटो िनमाण गदा स पि स ब धी
ज गा िखचोला मु ाबाट नै िववादको िदगो समाधान अिधकारमा आघात पु न जाने ह छ । अत: िनषेधा ा
हने ह छ । सो ज गा िखचोला मु ामा जे ठहर ह छ जारी गन गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
िववािदत ज गाको स ब धमा सोही कायम हने भई २०७१।३।२५ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा यता पाउने हने ह छ । ज गा िखचोला मु ा परी इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
फै सला भइसके को ि थितमा सोही िवषयको ततु क यटु रः हक माया राई
िनषेधा ाको आदेशले िनवेदकलाई ताि वक असर पन इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
जाने अव था देिखन नआएकोले िनषेधा ाको आदेश
४
जारी गद वा नगदमा िनवेदकलाई असर नपन हँदा मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िवप ीह को नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०१३२, िनषेधा ा
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई / परमादेश, म सु ल हक िसि क िव. ईलाका हरी
पनु रावेदन पाटनको िमित २०७०।८।१२ को आदेश कायालय, िसमरासमेत
सदर हने ।
यथ को िलिखत जवाफ साथ पेस भएको
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
िनवेदकले यथ कायालयमा िमित २०७०।५।१३
क यटु रः हक माया राई
मा पेस गरेको कागज हेदा िवप ीसँग मेरो छलफल हँदै
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । गरेकोले हाललाई हलाकबाट पठाएको ठगी मु ाको
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जाहेरी दखा त दता गनपन
ु अव था नपरेको भ ने रौतहट िज ला अदालतबाट िमित २०६५।५।७ को
यहोरा उ लेख भएको छ । िनवेदकले हलाकबाट जायजात मचु ु कामा उ िक.नं. ४५६/४४५ को
पठाएको जाहेरी दखा तलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ज गा ितक ा .२,१०,०००।- एवम् २०६५।७।१८
ब दोब तको महलको ९० नं. अनस
ु ार सनाखत गन मा कायम मू य मचु ु कामा ितक ा .२,२०,०००।बोलाई जाहेरी दखा त दता गन ि या यथ ले मू याङ् कन गरेको पाइ छ । सोही कायम मू यका
अवल बन गरेको देिखयो । सो अ.बं. ९० नं. को आधारमा २०६७।३।१३ मा भएको डाँक िललाम
ि या अवल बन गरी िनवेदकलाई बझ
ु ेकोमा आफूले कसैले सकार नगरेपिछ २०६७।४।१० मा उ िक ा
िदएको ठगीको जाहेरी दरखा त दता गनु परेन भनी ज गाम ये ०-१-९ ज गा .३,२०,६२३।८२ मा
कागज गरेको हँदा िनज िनवेदकले नै कारबाही नगनु िललाम सकार गरेको भ ने देिख छ । यसरी दईु वष
भनी यथ कायालयमा गरेको कागजलाई अ यथा पिहले कायम प चिकत मोललाई नै आधार मानी गरेको
भ न सिकएन । हलाकबाट ा जाहेरी दरखा त डाक िललामको काय उ िनयम ७५(५) र ७५(७)
यथ ईलाका हरी कायालय बाराले अ.बं. ९० को समेतको आधार हण गरी भएको भनी मा न निम ने ।
ि या अवल बन गरी वयम् जाहेरवालाले सो जाहेरी
लेनदेन मु ाले ठहर गरेको साँवा याज तथा
दता गरी कानूनी ि या अिघ बढाउन वयम्ले ई छा कोट फ समेत िमित २०६७।११।६ मा दािखला
य नगरी दता गनपन
ु अव था नपरेको भनी ईलाका भइसके को भ ने िमिसल संल न रौतहट िज ला
हरी कायालयमा कागज गरेको हँदा मागबमोिजम अदालतको धरौटी रिसदबाट देिखएको अव थामा
परमादेशको आदेश जारी हने नठहन गरी पनु रावेदन िववादा पद डाँक िललामलाई कायम रा नक
ु ो
अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।८।१२ मा भएको औिच यसमेत पिु हन नसके को अव थामा य तो
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आदेशलाई बदर गरेको रौतहट िज ला अदालतको
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
िमित २०६७।११।६ को आदेशलाई बदर गरी उ
क यटु र: मि जता ढुंगाना
िललामलाई यथावत् कायम राखेको पनु रावेदन
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । अदालत, हेट डाको िमित २०६७।१२।२४ को आदेश
िु टपूण देिखन आउने ।
इजलास नं. १५
तसथ रौतहट िज ला अदालतबाट
िललामस ब धी काय बदर गन गरी भएको आदेशलाई
१
बदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी २०६७।१२।२४ को आदेश उ ेषणको आदेशले
अिनलकुमार िस हा, ०६७-WO-१०४१, उ ेषण, बदर ह छ । अब रौतहट िज ला अदालतको िमित
महमद सग र िमयाँ िव. पुनरावेदन अदालत, २०६७।११।६ को आदेशबमोिजम गनु भनी रौतहट
हेट डासमेत
िज ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेशसमेत
मालपोत कायालय रौतहटबाट आ.व. जारी हने ।
२०६७/०६८ को लािग कायम ग रएको यूनतम इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
मू याङ् कन हेदा िववािदत िक.नं.४५६ को ज गाको क यटु रः मि जता ढुंगाना
ितक ा .६,००,०००।- भएको पाइ छ । तर इित संवत् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् ।
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२
तसथ रौतहट िज ला अदालतको िमित
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी २०६४।१२।४ को लेनदेन मु ाको फै सलाबमोिजम
अिनलकुमार िस हा, ०६७-WO-१०३९, उ ेषण / िबगो असल
ु गन स दभमा २०६५।९।९ मा भएको
परमादेश, महमद सग र िमयाँ िव. पुनरावेदन अदालत, जायजाती मचु ु का, िमित २०६५।११।२१ मा भएको
हेट डासमेत
प चिकत मोल मचु ु का, एवम् २०६७।४।१२ को डाक
मालपोत कायालय रौतहटबाट ०६७/६८ िललाम तथा सो आधारमा मालपोत कायालयलाई
मा जारी यूनतम मू याङ् कन पिु तका हेदा सवगडा २०६७।९।८ मा लेिखएको दा.खा.प एवम् सो
गा.िव.स.को गौर च.परु सडकबाहेकका ज गाह को आधारमा भएको दा.खा.लगायतका काम कारबाही
यूनतम् मू याङ् कन .६०,०००।- ित क ा तथा रौतहट िज ला अदालतको िमित २०६७।९।१६
तोके को पाइ छ भने प चिकत मू याङ् कनले गौर को आदेश तथा पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
नगरपािलकाको ज गाको .२७०००।- एवम् सोही २०६७।१२।७ को आदेशसमेत कानूनअनक
ु ूल
ज गाको जायजाती मचु ु कामा उ ज गाको मू य नदेिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर ह छ । अब
.२५०००।- भनी मू य कायम गरेको देिखयो । कानूनको ि या पूरा गरी िबगो भरी भराउ गनु गराउनु
यसरी मोल कायम गदा के कुरालाई आधार िलएको भनी रौतहट िज ला अदालतका नाममा परमादेशको
हो भ ने पिन के ही खु न आएको अव था देिखँदैन । आदेशसमेत जारी हने ।
डाक िललाम ग रएको ज गा खोलो पिहरो लागेको इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
कै िफयतवाला ज गा हो भ ने पिन खु न आएको क यटु रः मि जता ढुंगाना
छै न । य तो अव थामा िबना कुनै आधार कारण इित संवत् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् ।
हचवु ाको भरमा मालपोत कायालयले कायम गरेको
३
यूनतम मू यभ दा अ वाभािवक पमा घटी कायम मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
भएको प चिकत मू याङ् कन एवम् जायजाती डा. आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-०८५१,
मचु ु काले कायम गरेको मू यलाई मा भर गरी परमादेश, च मणी उपा याय नेपाल िव. महानगरीय
भएको डाक िललामलाई कानूनबमोिजम भएको मा न हरी प रसर, काठमाड समेत
निम ने ।
संिवधानले दान गरेको स म अदालत वा
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को याियक िनकायबाट व छ सनु वु ाइ गन पाउने मौिलक
िनयम ७५ को उपिनयम (७) ले एकपटकमा िललाम हकको र ाको लािग सव थम मु ाको उठान हने
हन नस ने प रि थितको क पना गरी दो ो पटक िनकायबाट आ नो कत य पालन गरी सव थम जाहेरी
मू याङ् कन एवम् िललामीको ि यामा जान सिकने तथा उजरु ी िलई आव यक अनस
ु धान गरी मु ा च ने
कानूनी यव था गरेको अव थामा डाक िललामको वा नच ने स ब धमा टुङ्गो लगाउनु पन ह छ । मु ा
िवषयमा एकै पटकमा िललाम सकार हँदा नै हचवु ाको अदालत तथा याियक िनकायसम आएपिछ मा
भरमा भएको प चिकत मू याङ् कन, जायजाती याियक ि यामा जाने र याय ा गन अव था
मचु ु का एवम् सोको आधारमा भएको डाक िललाम िसजना ह छ । यस अव थास म आउनेबाटोको
एवम् सोसँग स बि धत काम कारबाहीह ले मा यता सु वात भनेको जाहेरी दरखा त तथा उजरु ी िनवेदन
पाउनस ने नदेिखने ।
नै हो तर य तो उजरु ी िलने अिधकार रहेको िनकायले
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उजरु ी िलन नै इ कार गनलाई
ु नाग रकको मौिलक (७), नेपालको संिवधानको धारा ११ को उपधारा
हक ित संवेदनशील नभएको अव था देिखने ।
(७) र नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
रा यको तफबाट नाग रकले
ा ५(२) समेत अनस
ु ार अङ् गीकृत नाग रकता पाउने
गनपन
ु हक अिधकारको र ाको लािग कानूनले तोके को देिख छ । यसरी अङ् गीकृत नाग रकता पाउन स ने
आ नो दािय वको पालना गनु स बि धत िनकाय तथा संिवधान तथा नाग रकतास ब धी ऐनअनस
ु ारको
पदािधकारीको कत य नै ह छ । स बि धत िनकायले यो यता तथा सत पूरा भएको यी िनवेदकलाई िनजको
जाहेरी तथा उजरु ी नै निलई घटनाको अनस
ु धान नै बाबु िवदेशी नाग रक भएकोमा आधारमा नाग रकता
नगरी आ नो कत यबाट िबमख
ु भएमा नाग रकको पाउन नस ने भनी भ न नसिकने ।
हक अिधकारमा आघात पु न जा छ । नाग रकलाई
कुनै पिन यि ले आ नो आमा वा बाबक
ु ो
सरु ा दान गनु रा यको मख
ु दािय व नै हो । नाग रकता भएको देश तथा बसोबास भएको देश
िवप ीह ले िनवेदकले स बि धत कायालयमा जाहेरी अथात् राि यता रहेको देशबाट कानूनमा उ लेख
िदएको भनी सोको ितिलिप िनवेदनसाथ संल न भएअनस
ु ार नाग रकता पाउनु यि को आधारभूत
गरेको देिखएबाट याएको उजरु ी दता नगरी आ नो मानव अिधकारको िवषय हो । नाग रकताको माण
कत यको पालना गरेको अव था नदेिखँदा अब ततु प ले नै यि लाई कुन देशको नाग रक हो भ ने
आदेशको जानकारी पाएको िमितले ७ िदनिभ जाहेरी पिहचान गराउँदछ र उ देशको कानूनअनस
ु ार
दरखा त िदन आए िलई कानूनबमोिजम दता गरी जो पाउने हक अिधकारको िवषयह उपभोग गन
जे अनस
ु धानको काय गनपन
ु हो गनु गराउनु भनी स म बनाउँछ । नाग रकतािबना यि आ ना
िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने । मानव अिधकारअ तगतका आधारभूत नाग रक
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
र राजनीितक अिधकारलगायत अ य आधिु नक
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । लोकक याणकारी रा यले दान गन सेवा सिु वधा
तथा हकािधकारबाट समेत वि चत रहनु पन
इजलास नं. १६
ह छ । यसैले नाग रकता यि को यि गत एवम्
राि य पिहचानसँग जोिडएको अ य त संवेदनशील
१
िवषय हँदा कुनै पिन यि लाई नाग रकता िविहनताको
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी ि थितमा रािखनु हँदनै । नाग रकताको यसै
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-००३३, परमादेश, संवेदनशीलतालाई आ मसात् गरी एक देशको नाग रक
आिद य गु ा िव. गृह म ालयसमेत
पु ष वा मिहलाले अक देशको नाग रक पु ष वा
िनवेदक िवदेशी नाग रकसँग िववाह गरेक मिहलासँग िववाह गरी ज मेको स तानह ले आ नो
नेपाली मिहलाबाट नेपालमा नै ज मेको भई नेपालमा थायी बसोबास भएको बबु ा वा आमाम येको जसको
पठनपाठन गरी नेपालमा नै थायी बसोबास गद पिन नाग रकता रहेको देशबाट नाग रकता पाउने गरी
आएको देिख छ । साथै िनजले बाबक
ु ो नाग रकताको अङ् गीकृत नाग रकताको यव था ग रएको पाइने ।
आधारमा भारतको नाग रकतासमेत िलएको
समान वंशीय हकिभ वंशजको उ रािधकार
देिखएको छै न । य तो अव थामा िनजले नेपालको र सो आधारमा पिहचानको समान हकसमेत पदछ ।
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा यसका आधारमा समेत यी िनवेदकक आमाले आ नो
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वंशजको उ रािधकारीको नाग रकता आ नो नामबाट सिमितको कायालय, जोरपाटी काठमाड (हालको
बनाउन पाई आ नो आधारमा आ नो छोराको पिहचान गोकण वर नगरपािलका वडा नं.१५ को कायालय)
गराउन पाउने नै देिखन आउँछ । िनवेदकलाई आमाको र ऐ.का सिचवका नाममा र सो िसफा रसलगायतका
नामबाट नाग रकता िदनबाट वि चत गदा िनवेदकको कागजप को आधारमा कानूनबमोिजम आव यक
आमाको नामबाटसमेत नाग रकता पाउने त कालीन ि या पूरा गरी िनजलाई नाग रकताको माण प
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ तथा वतमान दान गनु भनी नेपाल सरकार गहृ म ालय र िज ला
नेपालको संिवधानअनस
ु ारको संवैधािनक हक, मौिलक शासन कायालय, बबरमहल काठमाड का नाममा
हकको पमा रहेको त कालीन संिवधानको धारा ११ परमादेशको आदेश जारी हने ।
तथा वतमान संिवधानको धारा १८ को समानताको इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
हक र िनवेदकक आमाको समेत वतमान नेपालको क यटु र: िसजन रे मी
संिवधानको धारा ३८ को उपधारा (१) ारा द इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् ।
मिहलाको हकअ तगत येक मिहलालाई लैङ्िगक
२
भेदभाविबना समान वंशीय हक हने यव थामा समेत मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अनिु चत ब देज ला न जाने ह छ । य तो अव थामा अिनलकुमार िस हा, ०७३-MS-०००८, परमादेश,
िनवेदकको उ हकह
चलनको लािग यस
हाद योगीसमेत िव. काश शाहीसमेत
अदालतबाट आव यक र उपयु आदेश जारी गनपन
अदालत व छ, वत याय स पादनका
ु
नै देिखने ।
लािग िवकास भएको रा यको एक सं था हो । अदालत
िनवेदकले नेपालको संिवधान तथा भ ने श दिभ के वल याियक संरचना तथा यसिभ
नाग रकतास ब धी चिलत कानूनअनस
ु ार आमाको कायरत जनशि मा नपरी स पूण याियक ि या,
नामबाट नेपालको अङ् िगकृत नाग रकता पाउने सो ि यामा सहभागी रहने सेवा ाही, कानून
अव था प पमा देिखएकोले िनजलाई स बि धत यवसायी, सरकारी विकलसमेत पदछन् । यी य ता
गा.िव.स.ले नाग रकता ाि कोलािग िसफा रस िदनपु न िवषयह हन् जसलाई अल याउन खो दा अदालतको
र सोको आधारमा िज ला शासन कायालयले नेपाली पूण व पमािथ नै न उठ् दछ । अथात् अदालतको
नाग रकताको माण प िदनपु न नै ह छ । नाग रकता काम कारबाहीसँग कुनै न कुनै पमा स ब ध तथा
िदने काय तथा यसको ि यासँग स बि धत काय गन सरोकार रा ने स पूण िवषयह य तो स ब ध तथा
इ कार तथा आलटाल गन निम ने ।
सरोकार राखेको हदस म अदालतको दायरा तथा
अत: िनवेदक आिद य गु ताको आमा स रता प रिधिभ पदछन् । यसैले अदालतिभ अदालतको
धानले नेपाली नाग रकता िलई िनज ज म हँदाको संरचनागत प , संगठना मक प , यसको ि यागत
बखत नेपाली नाग रक नै रहेको र यी िनवेदकको एवम् कायगत प र सोमा संल न हने स पूण यि
नेपालमै ज म भई नेपालमा नै थायी बसोबास गरेको अदालतको कायमा संल न हँदास म सम पमा
भ ने मािणत भएको र यी िनवेदकले आ नो बबु ाको अदालतको प रभाषािभ पन जाने ।
नाग रकताको देश भारतबाट समेत नाग रकता िलएको
अदालतको एक मा अिभ ट याय
भ ने ि थितसमेत नहँदा िनजले कानूनअनस
ु ार हो । याय स पादनको िज मेवारी वहन गन वत
नेपालको अङ् िगकृत नाग रकता पाउने नै देिखने हँदा यायपािलकाको अवधारणा िवकास भएको हो ।
िनजलाई नाग रकता माण प ा त गनको लािग सोअनस
ु ार यायपािलकाले आ नो याय स पादनको
िसफा रस दान गनु भनी िवप ी सािबक गाउँ िवकास िज मेवारी बहन गन नस ने प रि थित िसजना भएमा
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वा यायपािलकाको िनणय र आदेशह को पालना पाएमा वा अदालतका ि याह सचु ा पले अगािड
नहने ि थित िसजना भएमा िविधको शासन ढलमलाउन बढ् न पाएमा मा अदालतले जनतालाई याय दान
गई समाजको शाि त, सरु ा र गितमा समेत ठूलो गन स छ । यसो भएमा मा अदालत ित जनताको
असर पदछ । य तो व छ र िन प पमा याय िव वास र भरोसा अिभविृ हन जाने ।
स पादन गनस ने तथा आ नो िनणय तथा आदेशह
समय, स दभ तथा प रि थितअनस
ु ार
प रपालना हने वातावरणको िसजना गनका लािग आ नो याय स पादनको कायमा कुनै िकिसमले बाधा
याियक िनकाय तथा अदालतलाई आ नो व छता, अवरोध पु याउनस ने भनी तािकक पमा अदालतले
िन प ता तथा िनिभकतापूवक याय स पादनको महसस
ु गरेका कायह लाई अदालतले अवहेलना
कायमा बाधा अवरोध पु याउने र आ ना िनणयको ठह याई सजाय गनस ने ।
अव ा गन कायलाई रो न अदालतको अवहेलनाको
मु ाका प ह , सा ीह तथा कमचारीलाई
अवधारणा िवकास भएको हो । अदालतले आ नो आ ना कायमा बाधा िवरोध ग रएमा तथा िनजह ले
वत , िन प र व छ पमा याय स पादन गन आ नो अदालती कायको स ब धमा सरु ाको पूण
कायमा कसैले कुनै त रकाले बाधा अवरोध गन गरी अनभु ूित गन नपाएमा याय ा त गन उिचत वातावरण
कुनै काय गरेमा वा अदालतको आदेश तथा िनणयको िसजना नहने भई यायको म सद नै पूरा नहने ।
अपमान तथा अव ा गन गरी काय गरेमा यसले य ता
अदालतमा आएको यि मािथ अदालतिभ
कायलाई आ नो अवहेलनाको पमा िलने ।
तारेख िलँदाको अव था तथा याियक ि यामा
वत , िन प र व छ पमा याय सहभागी भइरहँदाकै अव थामा कालोमोसो द ने
स पादनको कायमा कही ँकतैबाट बाधा अवरोध भएमा कायबाट अदालतको प रसरिभ मु ाको प ले सरु ा,
यायपािलकाको याय स पादनको अिभ ट पूरा हन व छता, िन प ता ज ता याियक मू य मा यताको
स दैन । यसैले याियक ि यामा कुनै तरहले पिन अनभु ूित गन नस ने अव था िसजना ह छ । यसबाट
आँच पु याउने वा आँच पु याउनस ने सबै कुराह लाई यायका उपभो ाह ले समेत असरु ा महसस
ु गन
िन सािहत पान वयम् अदालतलाई य तो काय भई अदालतको काम कारबाही तथा अदालत ितको
गनउपर अदालतको अपहेलना गरेको िवषय मानी जनआ थामा समेत भािवत हन पु छ । मु ाका
कारबाही र सजाय गन अिधकार दान ग रएको प ह लाई अदालतको काम कारबाहीका स ब धमा
ह छ । अदालतको अवहेलना यसको संरचनागत बाधा िवरोध गन, कुनै काय ारा अदालती कारबाहीमा
प तथा यायाधीशको यि गत सरु ाको लािग ह त ेप गन, याय स पादन गन वा यायको माग
मा िवकिसत अवधारणा नभई मूलतः याय ा त गन वा यसमा कानूनबमोिजम सहयोग वा सि य
गन जनताको आधारभूत हकको संर णको लािग रहने कायमा बाधा अवरोध वा अनिु चत भाव पान
भएको हो । अदालतले िनवाध पमा याय दान कायलाई यस अदालतले अदालतको अवहेलना मानी
गन सकोस् र सोको उिचत काया वयन हन सकोस् आएको देिख छ । नेपालको संिवधान, याय शासन
भनी अदालतलाई यो अिधकार दान ग रएको ऐन, र सव च अदालत ऐनमा रहेको यव थाअ तगत
हो । िनवाध याय स पादन गनका लािग यायाधीश, अदालतको अवहेलनाको दायरिभ पन जाने नै
कमचारी, कानून यवसायी र मु ाका प ह को देिखने ।
अथात् सेवा ाहीह को सरु ा हन अ याव यक
राजनीितक दल र सो स ब यि ह लाई
ह छ । अदालतका सबै सरोकारवालाह ले संिवधान र कानूनको प रिधिभ रही आ नो काय
अदालतसँग स बि धत काय िनवाध पमा स प न गन स चालन गन छुट छ । तर आ नो घोिषत काय मको
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काया वयन गन थल अदालत होइन । यो त यायको
मि दर हो । यायको पिव तामा आघात पु ने यायको
इजलास नं. १७
मागलाई अव गन तथा अदालत ित नै िवतृ णा
फै िलने काय कसैले पिन गनु हँदैन । सो गन छुट मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
राजनीितक दल र सो स ब यि ह लाई छै न । हा ो सपना धान म ल, ०७३-CR-०२५०, ाचार,
घोिषत नीितअनु प गरेका ह ; अदालतको अवहेलना िव णु साद भुतल िव. नेपाल सरकार
गन कुनै मनसाय िथएन भ ने कुराको कुनै अथ
ितवादी िव णु साद भतु लले अदालतमा
रहँदैन । ग रएको काय अवहेलनाजनक छ र कुनै तकको आई बयान गदा उजरु कता माया भ ने भागीरथी
आधारमा यसलाई उिचत ठह याउन खोिज छ भने भ डारीसँग कुनै रकम माग गरेको छै न । मलाई िचया
यसलाई अदालतले वीकार गन नस ने ।
खान जाउँ भनी मेरो पाइ टको ख तीमा हात हालेको
अवहेलनाको िवषय अदालतको िनवाध अव थामा यहाँ रहेका के ही यि ले बरामद गदा सो
याय शासनसँग जोिडएको िवषय भएको र िनवाध रकम रहेको थाहा भयो मलाई फसाउनका लािग मेरो
याय स पादनको िनि त यायाधीश, कमचारी, कानून ख तीमा जबरज ती रकम रािख बरामद ग रएको हो
यवसायी र मु ाका प ह को सरु ा अ याव यक भनी कसरु इ कार रही बयान गरे तापिन िनजलाई
पूवसतको पमा रहेको समेत हँदा याय िन पणको खु ा यापार गरी िहँड्ने मिहलाले फसाउनु पन
कायमा संल न वा सरोकार रहने प उपर ग रने कुनै पिन कारण के िथयो सो उ लेख गन स नु भएको छै न ।
कारको शारी रक आ मण वा बेइ जतीपूण कायलाई अनस
ु धानको ममा गरेको सािबती बयान बरामदी
अदालतले याय स पादनमा ग रने ह त ेपको पमा मचु ु का र सो बरामदी मचु ु काका मािनसह ले
बु नपु न ।
अदालतमा आई बकप गरी उ बरामदी यहोरालाई
कुनै उ े य राखेर वा कुनै योजनको लािग समथन गरी बकप समेत ग रिदएको अव थामा
अमूक यि लाई हामीले कालोमोसो दलेका ह , ितवादीको अदालतको इ कारी बयान मा सफाइको
अदालतको मानहानी गन हा ो मनसाय िथएन वा आधार ब न नस ने ।
अदालतिभ य तो घटना घट् न गएकोमा हामी दःु खी
ितवादीले घस
ु रसवतबापत .६०००।–
छ भ ने कुरा बयानमा उ लेख गदमा उ मिु भइहा छ माग गरेको भ ने अि तयारमा उजरु ी परेको
भ न िम दैन र यसलाई वीकार गन पिन सिकँ दैन । यस देिख छ । सो रसवत िदन भनी उजरु कताले
स दभमा िमिसल संल न कागजह हेदा िवप ीह को अि तयारबाटै नोटको न बर िटपी रकम बझ
ु ेर
ि याबाट यस अदालतको याय स पादनको कायमा लगेको देिखएको छ । सोही नोट अि तयार दु पयोग
अवरोध हन गई िनजह ले अदालतको अवहेलना अनस
ु धान आयोगको टोलीले ितवादीबाट बरामद
गरेको देिखयो । सो काय सव च अदालत ऐन, २०४८ गरेको र ितवादीले अनस
ु धानमा गरेको बयानमा
को दफा ७(१) तथा याय शासन ऐन, २०७३ को मलाई माया िददीले खशु ीराजीले िदएको हो भनी
दफा १७(१) को िवपरीत देिखँदा सोही दफा ७(१) र बयान गरेको र बरामद गन कमचारी र उजरु कताले
१७(४) बमोिजम िनज िवप ीह वल भ ने काश अदालतमा आई बकप गरी सबै घटना मलाई
शाही र च बहादरु बढु ालाई जनही १(एक) मिहना कै द यथाथ पमा बकप ग रिदइसके को अव थामा के वल
हने ।
अदालतमा इ कारी बयान आ ना सा ीह को भनाइ र
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
पनु रावेदनप मा िलएको िजिकरका आधारमा बिु झएका
इित संवत् २०७३ साल पस
य माणलाई अनदेखा गन सिकने अव था
ु २५ गते रोज २ शभु म् ।
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नरहने ।
देिख छ । उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार उ
उि लिखत आधार माणह बाट ितवादी महाशाखामा रािखएको िकताबमा भएको कुरालाई
िव णु साद भतु लले आरोिपत कसरु गरेको देिखएकोले माणमा िलनपु न ।
यी पनु रावेदक ितवादीलाई टाचार िनवारण ऐन,
िनवेदकलाई याद थप नगरी गैरकानूनी
२०५९ को दफा ३(१)(क) बमोिजम ७ िदन कै द थनु ामा रािखएको भ ने
छ सो स ब धमा
र सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम .६०००।– २०७४ सालको दश िबदा िमित २०७४।६।५ देिख
ज रवाना हने ठहर गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७४।६।१९ स म १५ िदन िबदा परेको
िमित २०७३।१।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा कारणले याद थप हन नसके को भ ने देिखयो । यी
सदर हने ।
िनवेदकलाई ठगी मु ाको िसलिसलामा अनस
ु धान
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
अिधकारीसम हने बयान कायको लािग महानगरीय
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
अपराध अनस
ु धान महाशाखा टेकुले िज ला सरकारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभु म् । विकल कायालय, काठमाड लाई िमित २०७४।६।१०
मा प ाचार गरेको समेत देिख छ । य तो अव थामा
एकल इजलास
याद थप नगराई गैरकानूनी थनु ामा रािखएको भ ने
िनवेदन िजिकरलाई वीकार गन अव था नदेिखने ।
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई, ०७४-WHवैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी
००२३, ब दी य ीकरण, रािधका च लागाइ िव. यी िनवेदकसमेतका
यि ह ले यमलाल
महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकु, काठमाड समेत थापामगरसमेतका यि ह बाट .२,७३,२००।–
िनवेदकलाई यमलाल थापामगरसमेतका ८ िलई ठगी गरेको भ ने िवषयमा जाहेरी परी सोही
जनाको िकटानी जाहेरी र को रयन राजदतु ावासबाट आधारमा अनस
ु धान सु भएको िवषयलाई यी
ा प को आधारमा िमित २०७४।६।८ मा प ाउ गदा िनवेदकसमेतका यि लाई प ाउ नगनु थनु ामा
कारणसिहतको प ाउ पज
ु िदई िनवेदकलाई ह ता र नरा नु भनी ह त ेप गन िम ने अव थासमेत
गराई सो प ाउको जानकारी गराएको देिख छ । यसरी देिखएन । सो िवषयमा मु ा च दाका बखत साधारण
प ाउ पनाको कारणसिहतको जानकारी िदइएको े ािधकार अ तगतको अदालतबाट िन पण हनस ने
देिखएकोले प ाउ पज
ु निदई थनु ामा राखेको भ ने नै देिखँदा हाल उ िवषयको औिच यमा वेश गरी
िनवेदकको भनाइलाई िव ासयो य मा न िमलेन । पनु रावेदन सनु ेको ज तो गरी रट े ािधकार अ तगत
प ाउ परेका यी िनवेदकलाई आफ तह सँग भेटघाट माण बु ने, माणको मू याङ् कन गनु उिचत र
गन िदएको भ ने महानगरीय अपराध महाशाखा रटस ब धी अवधारणाका अनक
ु ू ल हने नदेिखने हँदा
टेकुमा रहेको आग तक
ु भेटघाट पिु तकाबाट िनवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको भ न िम ने नदेिखँदा
देिख छ । यसरी आफ तलाई भेटघाट गन निदएको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
भ ने िनवेदन मागदाबी स दभमा कुनै सरकारी िनकायमा िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
िनयिमत पमा रािखएको खाताबही, िकताब वा अ य इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
े तामा जिनएको कुरा माणमा िलन हने कानूनी क यटु र: ेमबहादरु थापा
यव था माण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले गरेको इित संवत् २०७४ साल असोज १५ गते रोज १ शभु म् ।
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