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

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

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

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

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

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
४
३
१०
इजलास नं. १०
५
इजलास नं. १२
१५
इजलास नं. १३
१
इजलास नं. १४
१६
७
१
६२
ज मा
कूल ज मा ६२ + ७ = ६९

१
२
२
२

७

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

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
संयु इजलास

कत य
यान
जबरज ती
२.
करणी
लागु औषध
३.
( ाउन सगु र)
जबरज ती
४.
करणी
१.

श भु दनवु ार िव. नेपाल
सरकार
म ताज अंसारी िव.
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव.
बडकाउ खानसमेत
नेपाल सरकार िव.
जीवन िव

इजलास नं. १

५.

उ ेषण /
परमादेश

६.

उ ेषण /
परमादेश

७.

उ ेषण /
परमादेश

कत य
यान

९.
१
१
१०.
२
३

११.

४–६

िनरजराज मान धर िव.
राज व अनस
ु धान
िवभाग, ह रहरभवन
लिलतपरु समेत
रामकाजी राउतसमेत
िव. जनिवकास मा.िव.
वेशीसहर, लमजङ
ु समेत
र नमान
िव.
े
अ य , यव थापन
सिमित, जनिवकास
मा यिमक िव ालय
(मा.िव.)
ल जङ
ु
िज ला बेसीशहर न.पा.
वडा
नं.
७,
बेसीशहरसमेत

इजलास नं. २
८.

पृ
१–४

१२.
४
१३.
५

१४.

५

६ – १३

नेपाल सरकार िव.
रोशन खड् गी शाही

१५.

६
i

िदपे जंग थापा िव.
ब दी
मु य
रिज ार,
७
य ीकरण सव च
अदालत
रामशाहपथसमेत
वैदेिशक िधरज खड् का िव.
रोजगार नेपाल सरकार
७
कसरु
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
८
करणी
यमबहादरु साक समेत
नेपाल सरकार िव.
बिकङ कसरु
९
बाबल
ु ाल े
डा. खेमबहादरु काक
िव. धानम ी तथा
उ ेषण /
मि प रषद्को
९
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
एम.िव. क
सन
.िल.समेत
िव.
उ षे ण / सावजिनक
ख रद
१०
परमादेश अनगु मन
सिमित,
रेड स
माग
ताहाचलसमेत
जले र चौधरी िव.
हक कायम
ब दीलाल
साह ११
दता
हलवु ाईसमेत

उ ेषण /
१६.
परमादेश

१७.

उ ेषण /
परमादेश

राजे साद जोशी िव.
सदु ूरपि म
े ीय
सश
हरी बल ११
मु यालय
वै नाथ
बािहनीसमेत
राजे साद जोशी िव.
सदु रू पि म
ीय
सश
हरी बल १३
मु यालय
वै नाथ
बािहनीसमेत

इजलास नं. ३
१८.

१९.

२०.
२१.

२२.

२३.

१३ – १८

आगलागी नेपाल सरकार िव.
गोवधसमेत िव णबु हादरु कुँवर जोगी
यु नारायण यादव िव.
भ ने
लेनदेन भौसाई
बालगोिव द दास बैरागी
यान मान नेपाल सरकार िव.
उ ोग गौतम तामाङसमेत
वैदेिशक अनपु खनाल िव. नेपाल
रोजगार सरकार
कसरु
िमराकुमारी का लेसमेत
िव. धानम ी तथा
उ ेषण मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. ४

कत य
यान

िखचोला नइम राई िव. अिमन
२४. मेटाई चलन कबिडया
चलाई पाउँ
के शव साद
बाटोको ज गा
यौपानेसमेत
िव.
२५.
िखचोलासमेत
ई री साद यौपाने
नेपाल सरकार िव.
सवारी
२६.
यान
आ रफ खाँसमेत
जबरज ती झपु लाल िव.क. िव.
२७.
करणी
नेपाल सरकार
महेश िनरौलासमेत िव.
ठगी
२८.
नेपाल सरकार
यमबहादरु
िव.
उ ेषण / बढु ाथोक समेत
२९.
परमादेश िनवाचन
आयोग,
काि तपथसमेत
िललाम ताराच सनु ार िव.
फाइना स
३०. िनणय दता बटु वल
बदर
िलिमटेड
जबरज ती नेपाल सरकार िव. कुवेर
३१.
करणी
हमागाई
ऐतबहादरु िव.क.समेत
३२. माना चामल
िव. पा िव.क.
शंकरकुमार िवजु छे िव.
ठगी
३३.
नेपाल सरकार

१३

१४

१५
१६

१७

इजलास नं. ५

१८ – २८

नेपाल सरकार िव.
१८
ेमबहादरु मो ानसमेत

३४.

ii

उ ेषण

१९

२०

२०
२१
२२

२४

२४

२५
२६
२७

२८ – २९

िवनोद पौडेलसमेत िव.
यव थािपका संसद्
२८
सिचवालय, संसद् भवन
िसंहदरबारसमेत

इजलास नं. ७

३५.

ब दी
य ीकरण

उ ेषण /
परमादेश
सवारी
३७.
यान
३६.

३८.

लागु औषध
अिफम

३९. कत य यान
४०.

ज गा िखचोला
िनणय बदर

४१. अंश चलन

२९ – ३९

िटकाराम िघिमरे िव.
महानगरीय
हरी
प रसर,
टेकु,
काठमाड का
मख
ु
अिधकृ तसमेत
भवानी ख ी (खड् का)
िव. रामकुमार लामा
सरु ज साद बेलवासे िव.
नेपाल सरकार
धनीराम
शमा
जैसीसमेत िव. नेपाल
सरकार
िसता े (थापा) िव.
नेपाल सरकार
ढोइली रावल िव.
किवता िव.सी.समेत
राजिकशोर शाह िव.
रामकुमार शाहसमेत
िनता भगत िव.
कमलकुमारी कणसमेत

२९

३०
३१

३१

हाद पडु ासैनीसमेत
अब डा ज गा
िव.
रामच
४४.
ब डा ग रपाऊँ
पडु ासैनीसमेत
बेदनाथ लािमछाने िव.
मयथ
नेसनल क
सन
४५.
िनयिु
क पनी िलिमटेड नेपाल
जबरज ती सूयबहादरु थापा मगर
४६.
करणी
िव. नेपाल सरकार
अंश दपोट गंिगया कुमारी देवी
िनणय दता महतो िव. वतह महतो
४७.
बदर दता कोइरीसमेत
कायम
इजलास नं. ८

३२
३३

४८.

३३

घर, पखाल
हटाई, ज गा
खाली गराई,
४२. ज गाको क जा
३४
िखचोला मेटाई
चलन चलाई
पाऊँ
िलखत बदर िदनदयाल यादव िव.
४३. दता बदर दता ईनरदेवी यादवसमेत
३४
कायम

४९.

५०.

५१.

iii

३५

३६

३७

३८

३९ – ४५

ब ीकुमार रोका िव.
ब दी
िज ला हरी कायालय,
य ीकरण
धािदङवेसीसमेत
भाकर नरिसंह राणा
उ ेषण /
िव.
गणु ाधीश
परमादेश
राजभ डारीसमेत
रिव नाथ देव िव.
िज ला
वा य
उ षे ण /
कायालय,
फा लु
परमादेश
अ पताल सोलख
ु ु बक
ु ो
लेखा शाखासमेत
तारािसंह लामा िव.
कत य यान
नेपाल सरकार

३९

४०

४०

४१

मानव अपहरण
तथा ब धक
५२.
गरी कत य
यान र ठगी
जबरज ती
५३.
करणी

नेपाल सरकार िव. देव
गु
भनेर िचिनने ४२
अिभषेकराज िसंहसमेत

इजलास नं. १३

कृ ण था िव. नेपाल
४३
सरकार
जगु े र यादवसमेत िव.
५४. जालसाजी
४४
चु हाई यादवसमेत
इजलास नं. ९

उ षे ण /
५५.
ितषेध /
परमादेश

लेनदेन

४६ – ४७

जयराम ता ाकार िव.
४६
बैकु ठ साद गौतम

इजलास नं. १२
५७.

४५ – ४६

िवनय रावल िव. पयटन
सं कृ ित तथा नाग रक
४५
उड् डयन म ालय,
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पेस गन नसके को तथा िमिसल संल न त य एवं
कागजबाट यी पनु रावेदक / ितवादी आफूले गरेको
कामको प रणाम थाहा नपाउने गरी मानिसक पमा
अ व थ भएको भ ने नदेिखँदा िनजको पनु रावेदन
िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत त य एवं आधार माणबाट
पनु रावेदक / ितवादीले योजनाब पमा घरको क ी
िलएर गई राजु दनवु ार र घरका अ य सद यलाई समेत
हार गरेको र सोही चोटका कारण िनज राजु दनवु ारको
मृ यु भएको देिखँदा िनजलाई यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
तथा कुद ती दनवु ारको यान मान उ ोग गरेकोतफ
ऐ. महलको १५ नं. बमोिजम पाँच वष कै द हने ठहर
गरेको िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहछ भनी
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७३/५/२०
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त:- दगु ा साद खनाल
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल भा ३ गते रोज १ शभु म् ।
२
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७३-CR-१००४, जबरज ती
करणी, म ताज अंसारी िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अदालतमा बयान गदा कसरु
गरेकोमा अ वीकार गरी बयान गरेको देिखएको
र िनजले सो बयानको ममा पीिडत आ नो
कोठामा आउने गरेको कुरालाई वीकार गरेको
देिख छ । िनजले अनस
ु धानको ममा भएको बयानमा
आफूलाई सही गराइएकोले सो बयान बेहोरा आ नो
वे छाको होइन भने तापिन समयमै उ बयानलाई
अ यथा गनसके को िमिसल संल न माणबाट
देिखँदनै । िनजले अदालतमा बयान गदा घरधनीको
सािनमाको छोरासँग आ नो लेनदेन यवहार भएको
र आफूले पैसा मा दा ध क समेत िदएकाले फसाउने

संयु इजलास
१
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-१२५०, कत य
यान, श भु दनवु ार िव. नेपाल सरकार
ितवादी श भु दनवु ारले अनस
ु धानको
ममा ीमतीले आफूलाई वा ता नगरी ायः
मतृ ककै घरमा जाने ब ने गरेको हँदा रस उठी मान
नै मनसायले आ नो घरबाट खसी काट् ने क ी िझक
राजु दनवु ारको घरमा गई मतृ क राजु दनवु ारलाई तथा
कुद ती र मनकुमारी दनवु ारसमेतलाई हार गरेको र
सोही चोटको कारण राजु दनवु ारको उपचारको ममा
मृ यु भएको भनी बयान गरेको देिख छ । यसैगरी
िनजले अदालतमा बयान गदा आफू मानिसक पमा
िबरामी भएको र अनस
ु धानमा गरेको बयान बेहोरा
ठीक हो, घरबाट क ी िलएर राजु दनवु ार र घरका
अ य कुद ती र मनकुमारीलाई समेत हार गरेको
हँ । मानिसक पमा िबरामी भएको र आफूले गरेको
कामको बारेमा थाहा नहने भएकाले कसरु गरेको
हो भनी बरामदी क ीसमेत आ नो घरको हो भनी
सनाखतसमेत गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
भो न तयार छु भनी अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु मा
सािबत रही बयान गरेको देिखँदा राजु दनवु ारको मृ यु
िनज ितवादी श भु दनवु ारको हारबाट भएको पिु
हन आएको देिखने ।
च कर आई बेहोस भएको मािनसले घरबाट
फलामको हितयार क ी िलएर अ को घरमा गई
हितयार हार गरेको होला भनी िव ास गन स ने
अव था हँदैन । यसरी िनजले आफू मानिसक पमा
िबरामी भएको भनी िजिकर िलएको भएपिन के कुन
िकिसमको िबरामी भएको हो र आफूले गरेको कामको
प रणाम थाहा नपाउने अव थामा भएको भ ने माण
1
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उ े यले वारदात िसजना ग रएको हो भनी बयान
गरेकोमा उ भनाइलाई त ययु
पमा स माण
पिु गन सके को देिखँदैन । यसमा पिन जबरज ती
करणी ज तो मिहलाको इ जत, ित ा र मयादासँग
जोिडएको िवषयमा अ य नाता पन यि सँगको
लेनदेनको िवषयमा य तो ग भीर कृितको आ ेप
जसले आफै ँ लाई घात गन स ने अव थामा झु ा
वारदात िसजना गरेको होला भनी िव ास गन सिकने
अव था नरहने ।
जाहेरी दरखा तमा नै जाहेरवालाले
आ नी १७ वषक सु त मनि थितक छोरी भनी
उ लेख गरेको देिख छ । पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनमा Sexual Assault, Rape, pt-not
Mentally Fit भ ने उ लेख भएको देिखँदा िनजको
अपाङ् गताको प रचयप नभएको भ ने ज ता
आधारमा सु त मनि थितक होइनन् भ न सिकने
अव थासमेत देिखन आएन । यसरी िमिसल संल न
िकटानी जाहेरी दरखा त, पीिडतको वा य परी ण
ितवेदन, िनजको मौकाको बेहोरा र बकप , मौकामा
बिु झएका यि ले लेखाएको बेहोरा तथा िनजह ले
अदालतमा गरेको बकप , पीिडतको वा य परी ण
गन डा टरको बकप र ितवादीले कसरु वीकार गरी
अनस
ु धानको ममा गरेको बयानसमेतका त य एवं
माणह बाट ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु
भएकाले ितवादीलाई सजाय गन गरेको सु फै सला
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला िु टपूण भयो भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर तथा िनजको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत त य एवं आधार माणबाट
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु भएकाले िनज
ितवादी म ताज अंसारीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोिजम ६
वष कै द र पीिडत अपाङ् गता भएक मिहला भएकाले

सोही महलको ३क. नं. बमोिजम थप ५ वष कै दसमेत
११ वष कै द सजाय हने र पीिडतले ितवादीबाट
ितपूितसमेत भराई िलन पाउने ठहर गरी लिलतपरु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१/११/१९
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद खनाल
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०५६९ र ०७३CR-०८३१, लागु औषध ( ाउन सगु र), नेपाल
सरकार िव. बडकाउ खानसमेत र मोहमद ईराफ लारी
िव. नेपाल सरकार
ितवादीह बाट अलग अलग पमा लागु
औषध बरामद भएको िमिसल संल न माण कागजबाट
देिखएको र दवु ैजना ितवादीह बाट बरामद भएको
लागु औषध ( ाउन सगु र) को मा ालाई एकै ठाउँमा
गाभेर सजाय गदा यायोिचत र कानूनको ममअनु प
नहने भएकाले ितवादीह मोहमद ईराफ लारीबाट
१०० ाम र बड् कउ खानबाट १०० ाम लागु औषध
बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट देिखएकाले
दवु ैजनाबाट बरामद भएको लागु औषधलाई एकै ठाउँमा
गाभेर सजाय गनपछ
ु भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह बाट १००/१०० ाम लागु
औषध ( ाउन सगु र) बरामद हँदा तयार गरेको उ
िमित २०७१।४।७ को बरामदी मचु ु कामा हरी
िनरी क, .ना.िन. र हरी सहायक िनरी क दजाका
हरी कमचारीलाई रािखएको हँदा उ बरामदी
मचु ु का रीत नपगु ेको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः उ िववेिचत त य, माण एवं आधार
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कारणसमेतबाट सु बाँके िज ला अदालतबाट भएको
फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदक / ितवादी मोहमद
ईराफ भ ने मोहमद ईराफ लारी र बड् कउ खानलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(२) बमोिजम जनही १५(प ) वष कै द र
.२,००,०००।– (दईु लाख) ज रवाना हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित २०७३/२/२
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल भा ३ गते रोज १ शभु म् ।
४
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७१-CR-१४७२, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. जीवन िव
पीिडत िसमा कुमारीले मौकामा कागज गदा
ितवादी जीवन दाइले घु न जाउँ भनी साइकलमा
राखी वारदात थलमा लगी जबरज ती करणी गदा
मलाई धेरै दख
ु ेकोले न कराउन ला दा िकन रोएको
भ दै कुटिपट गरेको भनी लेखाई िदएको कागज
बेहोरालाई अदालतमा बकप गदा ितवादी जीवन
िव ले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको बेहोरालाई
समथन गरी बकप गरी िदएको पाइ छ । जाहेरवाला
अन त साद स यालले आ नो मौकाको जाहेरी
दरखा तलाई समथन गरी बकप गरेको देिखएको
छ । पीिडतको उमेर ९ वष रहेको देिख छ भने ितवादी
उमेर पगु ेको बय क मािनस भएकोले नाबािलकाको
योिनमा पूण पमा िलङ् ग वेश नभई आंिशक पमा
वेश भए पिन जबरज ती करणीको कसरु कायम हने
भनी ने.का.प. २०७३, अंक १, िन.नं. ९५१९, पृ
१ मा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तबमोिजम
ितवादी जीवन िव ले पीिडत िसमाकुमारीलाई घरबाट
साइकलमा राखी वारदात थलमा पु याई जबरज ती

करणी गरेको देिखन आउने ।
जाहेरी दरखा तमा अ ाकृ ितक मैथनु
भएको भ ने त य उ लेख हन नसके को, जाहेरवाला
अन त साद स याल आफू घटनाको य दश
नभएको र पीिडत भितजीले भनेको बेहोरा भनी जाहेरी
दरखा त िदएको देिख छ । पीिडत नाम प रवितत
िसमाकुमारीले मौका तथा अदालतमा बकप गदा
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गदा मख
ु
मैथनु गरेको भनी उ लेख गरेको नदेिखँदा य र
व तिु न माणको अभावमा अ ाकृितक मैथनु तफ
सजाय नगरी जबरज ती करणीतफ सजाय गन गरी
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
पीिडत ९ वषक नाबालक रहेको कुरा िमिसल
संल न माणबाट देिखएको र सो त यमा िववाद रहेको
देिखँदनै । यसका साथै सु िज ला अदालतको
आदेशानस
ु ार भई आएको अंश रो का मचु ु कामा िनज
ितवादी जीवन िव का नाममा र िनजको एकाघरको
प रवारमा कुनै कारको ज गा जिमन नरहेको भनी
उ लेख भएको देिख छ । पीिडत ९ वषक नाबालक
भएको र िनजलाई िदनपु न ितपूितबापतको रकम
िनजको लािग मह वपूण हने भएकाले ितवादीका
नाममा कुनै स पि नभएको अव थामा िनजलाई
ितपूित भराइिदने भनी फै सला हँदैमा वा तिवक याय
नहने र काया वयन हन नस ने ि थितमा फै सलाको
कुनै औिच य रहँदैन । बालबािलकाको िहतमा काम गनु
रा यको कत य हने भएकाले िनज पीिडत बािलकालाई
नेपाल सरकारबाट .२०,०००।- ितपूित भराई
िदने गरी भएको फै सलालाई अ यथा गनु पन अव था
देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत त य एवं आधार माणबाट
ितवादीले ९ वषक नाबािलकालाई जबरज ती करणी
गरेको देिखएकाले िनज ितवादी जीवन िव लाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय
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१ बमोिजम १० वष कै द हने तथा नेपाल सरकारबाट
पीिडतलाई ितपूितबापत .२०,०००।- भराई
िदने ठह याएको र सोही महलको ९क. बमोिजम थप
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी पु न नस ने गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१/११/२६
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
शाखा अिधकृतः दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७५ साल भा ३ गते रोज १ शभु म् ।

िनवेदन िदएको र यहाँबाट िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी नभएको अव थामा ततु रट िनवेदन
िलएर आएको देिख छ । यसका साथै राज व
अनस
ु धान िवभागबाट भएको िनणयउपर राज व
यायािधकरणमा पनु रावेदन ला ने यव था भ सार
ऐन, २०६४ को दफा ६२ मा कानूनी यव था रहेको
छ । तर यी िनवेदकले राज व यायािधकरणमा
पनु रावेदन गरेको देिखएको छै न । वैकि पक उपचारको
यव था भइरहेको अव थामा पिन सो बाटो अवल बन
इजलास नं. १
गन नस नक
ु ो कारण िनवेदकले खल
ु ाउन सके को
नदेिखएको अव थामा वैकि पक उपचारको अव था
१
िव मान रहेकै अव थामा यस अदालतको असाधारण
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
े ािधकार गहु ारेको िमलेको नदेिखने ।
श शेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०३०७, उ ेषण /
यसका अित र पनु रावेदन अदालत
परमादेश, िनरजराज मान धर िव. राज व अनस
ु धान पाटनबाट िनवेदकले िदएको रट िनवेदन खारेज
िवभाग, ह रहरभवन लिलतपरु समेत
भएप ात् राज व अनस
ु धान िवभागको िमित
वादी नेपाल सरकार भएको २०६८ सालको २०६८।१२।१२ को िनणयअनस
ु ार िववादको बा.२
१११।२०६८।०६९ भ सार चोरी पैठारी मु ामा ख. १०७८ नं. को बस िललाम भई पवु ली नं. १
राज व अनस
ु धान िवभागबाट िमित २०६८।१२।१२ ढुवानी सेवाले सकार गरी सो सं थाका ो. महे रलाल
मा दािखला हन आएको बा.२ च. १०७८ न बरको
े ले बस बिु झसके को कुरा राज व अनस
ु धान
बेवा रसे बस चोरी पैठारी ठहरी जफत गन िनणय िवभागको तफबाट यस अदालतमा पेस भएको िलिखत
भएको रहेछ । सो िनणय गनभु दा अगािड सो बस जवाफबाट देिखन आएकोमा िनज महे रलाल े लाई
फे ला परेपिछ हक दाबी स ब धमा २०६८।११।२२ िवप ी कायम गरेको देिखन नआउने ।
को िदन हक दाबी सूचना कािशत गदा कोही कसैको
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले
हक दाबी नपरेको राज व अनस
ु धान िवभागको वैकि पक उपचारको यव था भइरहेको अव थामा
फै सलाबाट देिख छ । सो फै सलाप ात् यी िनवेदकले सोमाफत उपचार खो ने काय गरेको नदेिखएको
पनु रावेदन अदालत पाटनमा िमित २०६८।१२।१२ र िववादको बा. २ ख. १०७८ नं. को बस िललाम
को राज व अनस
ु धान िवभागको िनणय बदरको भई अ य यि को नाममा समेत गइसके कोले ततु
लािग माग गद रट िनवेदन दता गरेकोमा सो रट रट िनवेदनको औिच य नै समा भइसके को देिखँदा
िनवेदन खारेज हने गरी फै सला भएको िनवेदक र िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गन िम ने
िवप ीसमेतले वीकार गरेको देिख छ । पनु रावेदन अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अदालतको फै सलाप ात् िववािदत बस िललाम िब
इजलास अिधकृ तः रामु शमा
गन भनी िमित २०६९।५।८ मा सूचना काशन भएको इित संवत २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
छ । यसरी एउटै िवषयमा पनु रावेदन अदालतमा रट
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िश ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) (ग) बमोिजम
च दादाताम येबाट िनयु हने पद यव थापन
सिमितले मनोनयन गन पद हो भ ने देिख छ । य तो
पदमा आ नो मा मनोनयन हनपु छ भनी कसैले
पिन भ न िम दैन । यस अव थामा अिभभावकको
भेला बोलाई सवस मत पमा चयन गरेको सद य र
मनोिनत सद यको स ब धमा उठाई सो कायलाई
बदर गन आव यक र यायोिचत नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िव ालय
यव थापन सिमितको िनवाचनमा कानूनी कुनै
िु ट नदेिखई सो सिमितमा अिभभावकका तफबाट
ितिनिध व गन सद य छनौट गन गरी भएको काय
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल जे २० गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७४-WO-०१८०, उ ेषण
/ परमादेश, र नमान े िव. अ य , यव थापन
सिमित, जनिवकास मा यिमक िव ालय (मा.
िव.) ल जङ
ु िज ला बेसीशहर न.पा. वडा नं. ७,
बेसीशहरसमेत
ततु स दभमा हेदा, रट िनवेदक
र नमान े िश ा िनयमावलीको ि या पूरा गरी
धाना यापक पदमा ५ वषको लािग िनयिु भएकोमा
िव ालय यव थापन सिमितको िनणयानस
ु ार सो
अविध परू ा नहँदै पद मु ग रएको देिख छ । िनवेदकले
आफूले गरेको कायद ता करारबमोिजम काम नगरेको
वा िनजको काय स तोषजनक नभएको वा िनजको
आचरण खराब रहेको कुरा िनरी कको ितवेदनबाट
देिखएको भनी िवप ीको िलिखत जवाफमा उ लेख
भएको पाइँदैन । कानून िव पनु ः िनयिु भएको हो
भ ने कुरा थािपत हन आएको छै न । यस िवषयमा

२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७४-WO-०१२३, उ ेषण
/ परमादेश, रामकाजी राउतसमेत िव. जनिवकास
मा.िव. वेशीसहर, लमजङ
ु समेत
िव ालय
यव थापन
सिमितमा
अिभभावकम येबाट िनयु हने दईु जना सद य
र मनोिनत हने एकजना सद यको िनवाचन र
मनोनयनका स ब धमा िश ा ऐन तथा िनयमावलीको
यव थाबमोिजम अिभभावकह को भेला बोलाएको
र सो िदन काय स प न हन नसक अक िदन तोक
सवस मत हने यास भएको भ ने त य िनवेदन
बेहोराबाट देिख छ । ि या नै पूरा नगरी िनवाचन वा
मनोनयन गरेको भ ने देिखन आउँदैन । रट िनवेदकले
िमित २०७४।३।१० को िमित तोक सोअगावै िमित
२०७४।३।९ मा छनौट स प न गरेको भ ने िजिकर
िलएको अव था छ । सो स दभमा हेदा, िनवेदकम ये
रामकाजी राउत उ मेदवार नै रहेको देिखँदैन । अक
िनवेदक बाबरु ाम राउतको सद य हनको लािग यो यता
नै नपगु ेको भ ने देिख छ । मनोिनत सद यको हकमा
पिन िव ाथ का बाब,ु आमा, बाजे वा ब यै मा
अिभभावक भिनने िनयमावलीको यव था रहेको
देिख छ । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २४क.
मा अिभभावकबाट मनोिनत हने योजनाथ सामदु ाियक
िव ालयलाई पचास हजार पैयाँभ दा बढी रकम, घर
वा ज गा उपल ध गराउने च दादाताह म ये सबभ दा
बढी रकम घर वा ज गा उपल ध गराउने यि लाई
यव थापन सिमितको सद यमा मनोिनत गनपन
ु
यव था रहेको देिखने ।
ततु िनवेदनको स दभमा रट िनवेदक
नारायणबहादरु सगु ल थापा च दादाता भएको
भ ने देिखए पिन िव ालय यव थापन सिमितबाट
मनोनयनमा परेका सद य च दादाता नै नरहेको
भ ने त य िनवेदकले पिु गन सके को देिखँदैन ।
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िवप ीह ले िज ला िश ा अिधकारीसम कुनै
उजरु गरेको पिन देिखँदनै । कानूनले िनधारण गरेको
ि या पूरा गरी िनयु भएको यि लाई िबना
आधार, कारण पदमु गन निम ने र सािधकार
िनकाय वा पदािधकारीले पदमु गदासमेत िनजलाई
लागेको आरोप ट पमा खल
ु ाई िनजलाई पदबाट
हटाउनु अिघ सफाइ पेस गन मनािसब मौका िदनपु न
ह छ । िव ालय यव थापन सिमितलाई कानूनले
धाना यापकलाई पदबाट हटाउन िसफा रसस म
गन अिधकार िदएको छ । सो िसफा रस वा
िनरी कको ितवेदनबाट पदबाट हटाउन आव यक
देिखएकोमा र स बि धत धाना यापकको प ीकरण
स तोषजनक नदेिखएमा िज ला िश ा अिधकारीले
धाना यापकलाई पदबाट मु गन स नेमा सो
कानूनी यव था र ि याभ दा बािहर गई िव ालय
यव थापन सिमितको िनणयानस
ु ार िनवेदकलाई
सफाइको मौकासमेत निदई पदबाट हटाइएको अव था
देिखँदा सो कायलाई कानूनसङ् गत र यायोिचत मा न
नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट कानूनले
दान गरेको अिधकार े भ दा बािहर गई िनवेदकलाई
िनयिु भएको कायकाल समा नहँदै धाना यापक
पदबाट हटाउने गरी िव ालय यव थापन सिमितबाट
भएको िमित २०७४।५।२२ को िनणय तथा सो
िनणयका आधारमा पदमु गरेको प समेत िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३ िवपरीत देिखँदा
उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब
िनवेदकलाई सो िव ालयको धाना यापक पदमा
यथावत पूरा अविध काय गन िदनु भनी िवप ीह को
नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल जे २० गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७२-CR-१५६५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रोशन खड् गी शाही
ितवादीले अदालतमा गरेको बयानको
स.ज.१० मा िकरण गु ङले घरको िससा फुटाई भागेको
हँदा मैले चोर चोर भनी ह ला गरेपिछ उपि थत भएका
यि ले कुटिपट गरेका र सोही कुटाइबाट उपचारको
ममा िकरण गु ङको मृ यु भएको हो भनी आफूले
मतृ कलाई कुटिपट गरेको कुरामा इ कार गरेको भए
तापिन मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानको सवाल ८ को जवाफमा मतृ कलाई कुटिपट
गनमा
ु आफूलगायत अ य यि ह को संल नता
रहेको कुरालाई वीकार गरेको देिख छ । यसरी
ततु मु ामा मतृ कको मृ यु ितवादीलगायतका
मािनसह को कुटिपटबाट टाउकोमा लागेको चोटबाट
भएको कुरामा कुनै िववाद नदेिखने ।
घटनाको िववरण हेदा यी ितवादी
र मतृ कको िबचमा कुनै पूव रिसइवी भएको
देिखँदनै । वारदात थलमा मृतक आफै ँ खक
ु ु री बोके र
पगु ेको अव थामा ितवादीको मतृ कलाई मानस मको
मनसाय र योजना िथयो भनी मा न िम दैन । मतृ कले
ितवादीको घरको यालको िससामा हार गरी रातको
समयमा फुटाई िदएको र सोही कारणबाट ितवादीले
चोर आयो भनी ह ला गरेपिछ टोल िछमेकका
मािनसह आई मृतकलाई सडकमा फे ला पारी यहाँ
ज मा भएका मािनसह र ितवादीसमेत भई होस
नपु याई हेलचे ाई ंगरी लाठा, ढुङ्गा र लात मु काले
कुटिपट गरेको कारणबाट मृतकको मृ यु भएको
देिख छ । यसरी मतृ कलाई मान ितवादी पूव रसइवी
र योजना नभएको अव थामा ितवादीलाई मल
ु क
ु
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ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा
मृतकको यान िलने ितवादीको पूवमनसाय नरहेको
तथा मतृ क आफै ँ खक
ु ु री िलएर वारदात थलमा पगु ी
ितवादीको घरको यालको िससा फुटाएकोले
ितवादीले चोर चोर भनी कराउँदा टोलका अ य
यि ह समेत िमली कुटिपट गरेकोमा मतृ कको मृ यु
भएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको
५, ६(२) नं. बमोिजम भिवत यमा सजाय गरेको सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७०।८।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ फा गणु १३ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी अिनलकुमार िस हा, ०७५-WH-००६७,
ब दी य ीकरण, िदपे जंग थापा िव. मु य
रिज ार, सव च अदालत रामशाहपथसमेत
िमित २०७५।५।१ देिख ार भ भएको के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र
खारेज ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (१)
को ख ड (च) ले त काल चिलत मल
ु क
ु ऐनलाई
खारेज गरेको भए पिन सोही दफा ३९ को उपदफा
(२) को (१) को ख ड (क) मा “कुनै कानूनअ तगत
कुनै अदालतमा दायर भएको मु ा जनु सक
ु ै तहमा भए
पिन सोही अदालतबाट य तो कानूनअ तगतको नै
कायिविध अवल बन गरी कारबाही र िकनारा हनेछ”
भ ने यव था रहेको देिखन आयो । य तै ख ड (ग)
मा “कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतबाट भइसके को
सजाय सोही कानूनबमोिजम काया वयन हनेछ” भ ने

उ लेख भएको पाइयो । नेपाल कानून या यास ब धी
ऐन, २०१० को दफा ४ समेतको रोहमा या या गरी
यस अदालतको पूण इजलासबाट यसै कृितको हसेन
अिलिमयाँ िव नेपाल सरकार रहेको ०७५-AP०२११ नं. मु ामा भएको आदेशसमेतका आधारमा
यी िनवेदकले मागअनस
ु ार द ड सजायको ४१क
नं.बमोिजमको सिु वधा पाउन स ने नै देिखन आउने ।
अतएव, उि लिखत आधार एवम् कारणको
रोहबाट िमित २०७५।५।१ भ दा अगािड चिलत
मल
ु क
ु ऐनबमोिजम दायर भएको ठगी मु ाको अि तम
फै सला भएको ६० िदनिभ ज रवाना र कै द भु ानीका
िनवेदनका साथ यस अदालतमा उपि थत भएका
िनवेदक िदपेन भ ने िदपे जंग थापालाई िनवेदन
मागबमोिजम द ड सजायको ४१क नं. बमोिजमको
सिु वधा दान गनपनमा
कै द र ज रवानामा छुट िदन
ु
िमलेन भनी यस अदालतका सहरिज ारबाट िमित
२०७५।७।१५ मा भएको आदेश कानूनअनक
ु ूल
नदेिखँदा उ ेषण ारा बदर ग रिदएको छ । अब
िनवेदक ितवादीलाई सािबककै मल
ु क
ु ऐन द ड
सजायको ४१क नं.बमोिजमको सिु वधा दान गनु
भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रिदएको छ ।
उ ेषणको आदेश ारा सहरिज ारको आदेश बदर
भएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेशस म जारी गन निम ने ।
इजलास अिधकृत: िशवकुमार पोखरेल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०९७९, वैदेिशक
रोजगार कसरु , िधरज खड् का िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी िधरज खड् काले
अनस
ु धानको ममा बयान गदा िमित २०६८।११।२६
मा भएको कागज आ नो राजीखस
ु ीले वे छाले
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ग रिदएको भनी लेखाएको र जाहेरवालासँग लेनदेन तथा
रसइवी के ही छै न भनी सवाल जवाफ ५ मा खल
ु ाएको
पाइ छ । सो कुरा वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको
बयानको सवाल जवाफ ३ मा समेत लेखाएको
देिख छ । ितवादीले पनु रावेदन गदा उ कागज
करकापबाट गराएको भनी िजिकर िलए पिन सो कागज
बदरका लािग समयमै कही ँकतै उजरु गरेको भनी
खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । िमित २०६८।११।२६
को िलखतमा भएको सिहछाप आ नो होइन भनी
िजिकर िलन सके कोसमेत देिखँदैन । सो िलखतमा
भएको सिहछाप आ नै रहेको भनी उ कागजको
अि त वलाई वीकार गरी लामो समयस म चपु चाप
बसी िनजउपर वैदेिशक रोजगारको कसरु मा अदालतमा
अिभयोग दायर भएपिछ मा सो कागज करकापमा
गराएको भ ने िजिकर िलए पिन सो िजिकरलाई
मािणत गनसमेत सके को देिखँदैन । यसरी उ
िलखतको अि त वलाई पनु रावेक वयंले वीकार
गरेको अव थामा सो िलखतलाई माणमा िलई
पनु रावेदक ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट भएको फै सलालाई अ यथा
भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत त य एवं माणबाट
ितवादी िधरज खड् काले अरोिपत कसरु गरेको र
िवदेश पठाइसके को अव था नदेिखँदा ितवादीलाई
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार
एक वष छ मिहना कै द र . एक लाख पचास हजार
ज रवाना हने र दाबीबमोिजम िनजले जाहेरवालासँग
िलएको . १०,००,०००।- (दश लाख पैयाँ) र
सोको ५० ितशतले हने हजाना .५,००,०००।(पाँच लाख पैयाँ) समेत ज मा .१५,००,०००।(प लाख पैयाँ) ितवादी िधरज खड् काबाट
जाहेरवाला मि दरा बढु ाथोक (रायमाझी) ले भरी
पाउने ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०७०।१।३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा

सदर हने ।
उपरिज ार: इि दरा शमा
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल जे १७ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७१-CR-१४७५, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. यमबहादुर साक समेत
ितवादीह ले मौकामा बयान गदा आ नो
उमेर १६ वष भनी उ लेख गरेको भए तापिन
िमिसल संल न ज मदता माण प हेदा ितवादी
स तोष मगरको ज मिमित २०५२।११।७ रहेको
देिख छ भने ितवादी यमबहादरु साक को ज मिमित
२०५३।३।६ रहेको देिख छ । यसरी िनजह को
ज मिमितलाई आधार मा दा वारदात घटेको िमित
२०६७।११।२३ मा ितवादी स तोष थापा मगर
१५ वष मा पगु ेको देिख छ भने ितवादी यमबहादरु
साक १५ वषभ दा पिन कम उमेरको भएको
देिख छ । यस अव थामा पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ११(३) बमोिजम आधा सजाय हने ठहर गरी
भएको फै सला िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वादी नेपाल सरकारले अिभयोगप दायर
गदाको बखत ितवादी तथा िनजह को प रवारको
साथमा यो यित स पि छ र यित ितपूित पाउनु
पछ भनी खल
ु ाएको अव था छै न भने मल
ु क
ु ऐन
जबरज ती करणीको महलको १०ग नं. मा ितपूित
भराउने योजनको लागी यस महलअ तगतको
मु ा दायर भए लग ै अदालतले आरोिपत यि को
अंशलगायतका अ य स पि रो का रा नु पनछ
भनी यव था भएकोमा सोबमोिजम ितवादीको
नाममा रहेको कुनै पिन स पि रो कासमेत राखेको
देिखँदनै । िमिसल संल न कागजातह को अ ययन
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गदा नाबालक ितवादीह को नाउँमा कुनै पिन चल
अचल स पि रहेको नदेिखने ।
अतः ितवादीको स पि बाट पीिडतलाई
ितपूित भराइिदनु पन भए तापिन ितवादीह को
प रवारको नाउँमा कित चल अचल स पि छ भ ने
त य िमिसलबाट खु न नआएको तथा पीिडतलाई
ितपूित िदनको लागी नेपाल सरकारले ितपूित
कोष खडासमेत गरेको नदेिखँदा यी ितवादीह बाट
पीिडतालाई ितपूित भराउनु पन स ब धमा के ही
नबोली भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
२०७१।३।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: पारा र कँ डेल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २६ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-RB-०१२०, बिकङ कसरु ,
नेपाल सरकार िव. बाबुलाल े
वादी प का सा ी पनु म कसजु र िमरा
खरेलले अदालतमा बकप गदा रमादेवी पराजल
ु ीको
नाममा कािटएको . पाँच लाखको चेक रमादेवी
पराजल
ु ीले िलनु भएको हो । िनजको आइडीसमेत
िलई चेक भु ानी भएको हो । रमादेवीले नै भु ानी
लगेको हो, यसमा क पनीको छापसमेत लागेको छ ।
उ भनाइ जाहेरवालाको झु ा हो । ितवादी बाबल
ु ाल
े िनद ष हन् िनज िनद ष हँदा सजाय हनु पन होइन
भनी बकप गरेको देिख छ भने ितवादी बाबल
ु ाल
े को द तखत िकत हो वा होइन भ ने स ब धमा
सो द तखतको परी ण अिभयोजन प ले गराएको
देिखँदैन । यसैगरी रमादेवीको नाममा कािटएको चेकको
पछािडप को द तखतसँग रमादेवीको द तखत
पर परमा िम ने गणु ह नदेिखएकोले िनि त राय िदन
नसिकने भनी िवशेष को परी ण ितवेदनमा उ लेख
भएबाट पिन यी ितवादीले िकत गरेका हन् भनी भ न

िम ने नदेिखने ।
ितवादी मौकामा हरीसम र अदालतमा
समेत आरोिपत कसरु मा इ कारी रही बयान गरेको,
चेकको रकम ियनै ितवादीले बझ
ु ेको भ ने िवशेष को
परी णबाट पिु नभएको अव थामा चेकको
पछािडप को द तखत यी जाहेरवाली रमादेवीसँग
निमलेको आधार र कारणले मा ितवादीले नै सो
रकम बझ
ु ेका रहेछन् भनी मा न िम ने नदेिखने ।
अतः यी जाहेरवाली रमादेवीका नाममा
कािटएको भिनएको .५,००,०००।– को चेक वयं
जाहेरवालीकै नाममा कािटएको र सो चेकको रकम
ितवादीलाई भु ानी िदइएको भिनएकोमा भु ानी
िदने बकका कमचारीह लाई अिभयोग लगाएको
नदेिखएको ितवादीले चेकबमोिजमको रकम भु ानी
िलएको कुरामा अिधकार ा अिधकारी र यस
अदालतमा बयान गदासमेत िनजले इ कार गरेको
देिखयो । साथै यी ितवादीले बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को ख ड (क), (ख)
र (ग) को कसरु गरेको भ ने ठोस र व तिु न माण
नदेिखएकोले िनज ितवादी बाबल
ु ाल े ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७३।२।१८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १८ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-WO-०९६३, उ ेषण /
परमादेश, डा. खेमबहादुर काक िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक डा. खेमबहादरु काक लाई िमित
२०७१।४।२८ को नेपाल सरकार म ी तरीय
िनणयले नेपाल वा य अनस
ु धान प रषदक
् ो
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सद य सिचव पदमा चार वषको लािग िनयु
ग रएको अव थामा सो िनणयअनस
ु ार िनवेदकको
पदाविध २०७५।४।२७ मा समा हनेमा पदाविध
बाँक छँदै िनजलाई नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो
िमित २०७३।११।१७ को िनणयानस
ु ार पदमु गरी
िवप ी डा. वयम काश पि डतलाई सद य सिचवमा
मनोनयन ग रएको उ िनणय कानूनस मत नभएको
भनी ततु िनवेदन पन आएको देिख छ । यस
अदालतबाट िमित २०७३।१२।२ मा जारी भएको
अ त रम आदेशबमोिजम िनवेदक सो पदमा कायरत
रहेकोमा िमित २०७५।४।२७ मा िनजको ४ वषको
पदाविध समा भइसके को पाइयो । िनवेदकको पदाविध
नै समा भइसके को ि थितमा ततु िनवेदनको
योजन रहन नस ने हँदा िनवेदन दाबीबमोिजमको
आदेश जारी हन स ने नदेिखने ।
तसथ, नेपाल वा य अनस
ु धान प रषदक
् ो
सद य सिचव पदमा िमित २०७१।४।२८ मा िनयु
भई आ नो चार वषको पदाविध बाँक छँदै आफूलाई
पदमु गरी िवप ी डा. वयम काश पि डतलाई
सो पदमा िनयु ग रएको मि प रषदक
् ो िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गन िनवेदन दाबी रहेकोमा
िमित २०७५।४।२७ मा िनवेदक डा. खेमबहादरु
काक को ४ वषको पदाविध समा भइसके को देिखँदा
योजन समा भएको ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १७ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-WO-०६३३, उ ेषण
/ परमादेश, एम.िव. क
सन .िल.समेत िव.
सावजिनक ख रद अनुगमन सिमित, रेड स माग
ताहाचलसमेत

िनवेदक क पनीको यो यताको िवषयमा
िडिभजन कायालय रसवु ा तथा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगमा परेको उजरु ीको स ब धमा
छानिबन गन गिठत सिमितको ितवेदनमा समेत िनवेदक
क पनीको अनभु व Bid Document मा उ लेख
भएअनस
ु ार उ तै कृितको 1 No. of contract
with construction of RCC Framed Structure
Budding with value NRs.48,48,95,000.00
in last 10 years सँग मेल खाएको नदेिखएको भनी
खल
ु ाएको भ ने िलिखत जवाफ रहेको र सावजिनक
ख रद पनु रावलोकन सिमितले िनणय गदा सोही
आधार िलएको देिख छ । उ ऐनको दफा ५०(४) मा
सावजिनक ख रद पनु रावलोकन सिमितले िनणय गदा
आव यक परेको अव थामा मा दवु ै प लाई बु नु पन
गरी कानूनी यव था रहेको देिख छ । पनु रावलोकन
सिमितले उ दफा ५०(४) बमोिजम सावजिनक
िनकायबाट पेस भएको जानकारी, िति या, िनवेदकले
िनवेदनका साथ पेस गरेका माण, कागजातका
आधारमा िनणय गरेको भ ने देिख छ । स बि धत
सावजिनक िनकायबाट पेस भएको जानकारी तथा
िति याबाटै रट िनवेदक क पनीको यो यता
नपगु ेको भ ने देिखएको अव थामा रट िनवेदकको
Bid Document अनस
ु ारको यो यता नभएको भनी
सावजिनक ख रद पनु रावलोकन सिमितबाट िनणय
भएको देिखँदा सो िनणयलाई गैरकानूनी भ न िम ने
नदेिखने ।
िमित २०७४।२।२७ मा
कािशत
सूचनाअनस
ु ार िमित २०७४।३।१९ मा िवप ीम येका
यामसु दर / रिवना जे.भी. र िडिभजन कायालय,
रसवु ािबच ठे का स झौतासमेत स प न भइसके को
भ ने देिख छ । िवप ीम येका यामसु दर / रिवना
जे.भी. को बोलप सारभूत पमा भाव ाही
देिखएकोले उ बोलप वीकृत गन भनी सूचना
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कािशत भएउपर रट िनवेदकले कानूनबमोिजम
स बि धत सावजिनक िनकायसमेतमा उजरु गरेको
भ ने खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । कानूनबमोिजम ा
साधारण उपचारको मागबाट उपचार नखोजी िवप ी
िडिभजन कायालय, रसवु ा र यामसु दर / रिवना जे.भी.
िबच ठे का स झौता स प न भई ठे केदार क पनीले
िनमाण कायको लािग भु ानीसमेत िलई काय नै सु
ग रसके को भ ने िलिखत ितवादसमेतबाट खु न
आएको पाइ छ । यसरी िवप ीम येको यामसु दर
/ रिवना जे.भी.को बोलप वीकृत गन आशयको
सूचना काशन भई सो सूचनाबमोिजम दईु प िबच
ठे का स झौतासमेत स प न भई िनमाण काय नै
सु भइसके प ात् यामसु दर / रिवना जे.भी.को
बोलप वीकृ त गन आशयको सूचना बदरका लािग
कानूनबमोिजम ा साधारण मागसमेत अवल बन
नगरी उ िनणय सूचना बदरका लािग िढलो गरी पूरक
िनवेदन पन आएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणह बाट एम.िव. / च े री / िशवशि जे.िभ.को
बोलप वीकृत गन आशयको िनणय सूचना तथा सोका
आधारमा ग रएका प ाचारसमेत सो हदस म बदर गन
गरी सावजिनक ख रद पनु रावलोकन सिमितले िमित
२०७३।८।१५ मा गरेको िनणयमा कुनै य कानूनी
िु ट िव मान रहेको देिखएन । साथै सो िनणयप ात्
िवप ी िडिभजन कायालय, रसवु ाबाट िवप ीम येका
यामसु दर / रिवना जे.भी.को बोलप वीकृत गन
आशयको जारी िनणय सूचनाका आधारमा ठे का
स झौता भई िनमाण काय नै सु भइसके को देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । रट
िनवेदन खारेज हने ।
उपरिज ारः इि दरा शमा
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २४ गते रोज ५ शभु म् ।

८
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६७-CI-०९२४, हक कायम
दता, जले र चौधरी िव. ब दीलाल साह हलुवाईसमेत
नदी उकासको दाबीको िक.नं.८५ को
सरकारी ज गामा वादी ितवादी वा अ य कुनै यि ले
पिन क जा गरी भोग गनु कानूनिवपरीत हने देिख छ ।
सरकारी ज गामा पिछ कुनै यि ले भोग गरेकै आधारमा
उ ज गा यि को हन स दैन । यसथ सरकारी
ज गालाई भोग गरेको भ ने आधारमा यि को हक
कायम गरी दता हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको फै सला मनािसब देिखँदैन । उ फै सला
के ही उ टी गरी न.नं. १ देिख ६ स मका स पूण
ज गामा आ नो हक कायम ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उदयपरु िज ला गाईघाट गा.िव.स.
वडा नं. १(क) िक.नं. ८५ को ५३-५-५ ज गा िमित
२०२८।१२।१६ को सव नापीबाट ि यगु ा नदी
जिनई सरकारी भएको देिखँदा सो ज गाम ये न.नं.
१ को १-२-० ज गास ममा वादीको हक कायम हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०६६।११।२० को फै सला निमलेको हँदा उ टी भई
उ िक.नं. ८५ को समु च ज गा सरकारी ठहन ।
इजलास अिधकृत : िवकाशकुमार रजक
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल आि न १ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६७-WO-०९२८, उ ेषण /
परमादेश, राजे साद जोशी िव. सुदूरपि म े ीय
सश हरी बल मु यालय वै नाथ बािहनीसमेत
यथ सश
हरी बल उ तारा गण
िटकापरु कै लालीले आ त रक स चारका अित र
सो िवषयक िज ला हरी कायालय क चनपरु को
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च.नं.५७४७ िमित २०६८।३।१२ को प एवं इित
संवत् २०६८।३।१२ रोज १ मा ग रएको कायिविधगत
खोजतलास गदा फे ला नपरेको उि लिखत सावजिनक
मचु ु कासमेतका कागजातबाट २०६८।३।१२ स ममा
रीतपूवकका काम कारबाही ग ररहेको देिखयो तर
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणय िमित
२०६७।८।१९ मै भइसके को देिखँदा बखा त सश
हरी जवान िनवेदकको स ब धमा भएको िनणयले
िनजलाई सनु वु ाइको पया सूचना िदएको मा न
िमलेन । यस कार, हठात् सेवाबाटै बखा त
ग रसके पिछ सो िनणयमा िच नबझ
ु ी िमित
२०६७।०९।१४ मै अनपु ि थत हनक
ु ो आधार कारण
खोली िनवेदकले पनु रावेदन-प पेस गदागद कुनै
कारले स पक थािपत गन अस भव भएसमेतको
आधार खोली गरेको िनणय र पिछ तयार भएका
खोजतलास गदा फे ला नपरेको बेहोरासमेतका िमिसल
सामेल मचु ु काज य कागजातको रोहमा उ िमित
२०६७।०८।१९ को सु िनणय र सो सदर गन िमित
२०६७।१०।०७ को िनणय थम ि मा नै ग भीर
िु टपूण देिखँदा कानूनस मत मा न निम ने ।
िनवेदकको सेवाको कृित हेदा िन:स देह
कठोर अनशु ासनमा रहनपु न नै हो । यसो भ दैमा
नेपाली नाग रकका लािग द संवैधािनक तथा
कानूनी हक-अिधकारबाट वि चत हनपु न भ ने िकमाथ
हन स दैन । यसैगरी वष सेवारत स. .ज. लाई िबरामी
परे भनी स माण पनु रावेदन गदा पिन सेवाबाटै हटाउने
ज तो कठोर (िवशेष सजाय) िनणय गन अिधकारीमा
पिन कानूनी र कायिविधगत ान हनपु न कानूनतः
सामा य अपे ा रहेकै ह छ । यो िवना कानूनको शासन
यवहारमा अ य त हन स दैन । सामा य सजाय
गरेर िकन नपु ने हो र िकन िवशेष सजाय गनपरे
ु को हो
ज ता आधारभूत आधार, कारण र सोको यथे माण
िनणयमा नदेिखने ।
यसथ, िज ला हरी कायालय क चनपरु

िभमद नगरको च.नं.५७६० िमित २०६८।३।१३
को सावजिनक मचु ु काज य कानूनी िविध र
ि या अवल बन गरे तापिन सो स प न हनअ
ु गावै
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको उ िनणयले
उपयु कायिविधगत ि यासमेतको स मान गन
नसके को तीत ह छ । सेवारत स. .ज. लाई सेवाबाट
हटाउनेज तो िवशेष सजाय गदा सरकारले िनजमािथ
गरेको लगानी र वयंको इ छा र प रि थितलाई हेरी
िवचारी िनणय गनपन
ु ह छ । यसका लािग िनणय गन
िनकाय वा अिधकारीले सश
हरी िनयमावली,
२०६० को प र छे द -१० को िनयम ८७ को ख ड
(छ) बमोिजम अनपु ि थत भएको १५ िदनपिछ मा
सेवाबाट हटाउने कारबाही सु गनपन
ु कायिविधगत
यव था पूरा नगरेको च.नं. ४६७ िमित २०६७।८।९
को िवप ी यथ को सूचनासमेतबाट देिखने । सजाय
िदन पाउने िनणयािधकारीले स बि धत प लाई
तािवत सजाय िकन नगनपन
ु हो सोको कारण मा ने
ज ता सनु वु ाइज य आधारभूत ाकृितक यायका
ि याह गरेज तो मा होइन; अिपतु सो काम गरेको
देिखनु पिन पदछ । यी िनवेदकका हकमा अवल बन
ग रएका कानूनी ि याह स देहरिहत रहेछन् भनी
यिकन भ न स ने अव था नदेिखने ।
अतएव, उपयु िववेिचत आधार एवम्
माणसमेतबाट कानूनले नै प तोके को १५ िदने
हद यादको कायिविधगत ि या स प न नगरी
िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा त गन गरी भएको
उ तारा गण िटकापरु कै लालीका सश
हरी
उपरी कबाट िमित २०६७।८।१९ मा सेवाबाट
हटाउने गरी गरेको सु िनणय र सोलाई सदर गरेको
सदु ूरपि म े ीय सश हरी बल मु यालय वै नाथ
बािहनीको िमित २०६७।१०।७ को िनणयसमेत
िु टपूण देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
िनवेदक सश हरी बलका हरी जवान
राजे साद जोशीलाई पूववत् सेवामा पनु बहाली
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गनु गराउनु र उ अविधमा िनवेदकले पाउनु पन
तलबभ ा समेत िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह को
नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: अशोककुमार े ी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल असोज १६ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-WO-००५९, उ ेषण /
परमादेश, राजे साद जोशी िव. सुदूरपि म ीय
सश हरी बल मु यालय वै नाथ बािहनीसमेत
हरी कमचारीलाई मु ाको कारणबाट
िनल बनमा राखी बखा त गरेकोमा सफाइ पाएपिछ
वतः पदमा पनु थापनाको हक रिहरहने ह छ ।
यसैले िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी नोकरीको
िनिम सामा यतयाः अयो य ठह रने गरी िमित
२०६१।५।२ बाट लागू हने गरी नोकरीबाट बखा त
गन भनी िमित २०६९।४।२ मा त कालीन िज ला
हरी कायालय काठमाड बाट भएको िनणय तथा पदमा
पनु बहाली नगन भनी हरी धान कायालयबाट िमित
२०७४।३।६ मा पठाइएको राय उ ेषणको आदेशले
बदर हने ठहछ । िनजले कत य यान र जबरज ती
करणीको कसरु मा सफाइ पाएपिछ पनु बहाली गरी
काम िलनु पनमा यसो नगरी राखेबाट काम नगरेको
अविधको तलबसमेत िदनपु न प रणाम िसजना हन
आयो । िनवेदकको ज मिमित २०२६।१२।१३ भ ने
देिखएकोले हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८
को उपिनयम (१) मा “देहायका हरी कमचारीको
देहायबमोिजमको उमेर पुगेपिछ वा िनजको सेवा
अविध ३० वष पूरा भएपिछ िनजलाई सरकारी
सेवाबाट अवकास िदइनेछः(ज) हरी हव दार र हरी जवानको उमेर ४८ वष
पूरा भएमा” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
िनवेदकको उमेर िमित २०७४।१२।१२ मा ४८ वष

पूरा भइसके कोले िनज वतः अवकाश भइसके कोले
िनजलाई सािबक पदमा पनु बहाली गरी हािजर गराई
रहनु पन नदेिखने ।
तसथ, िनज िनल बन भएका िमित
२०६०।७।२७ देिख अवकाश िमित २०७४।१२।१२
स मको तलब भ ा तथा अ य सिु वधासमेत िदनु
िदलाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ २० गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१०८०, आगलागी
गोवधसमेत, नेपाल सरकार िव. िव णुबहादुर कुँवर
जोगी
जाहेरवालाले आ नो जाहेरीमा ितवादीले
जानीजानी आगो लगाएका हन् भनी उ लेख गन
सके का छै नन् । जाहेरवालाको घर गोठमा बास बसेका
यी ितवादीले यसमा पिन जाहेरवालाको स पि मा
नो सान पु याउनु पन ितवादीको कुनै मनसाय रहेको
भ ने देिखँदनै । जाहेरवालाले अदालतमा बकप
गदासमेत ितवादीले चरु ोट खाई फालेको ठुटोबाट
आगो लागेको हनपु छ भनी उ लेख गरेको देिखएबाट
यी ितवादीले मनसायपूवक जाहेरवालाको उ गोठ
घरमा आगो लगाएको भ ने नदेिखने ।
मनसाय िबना लापरवाहीपूवक ियनै
ितवादीको ि याबाट आगलागी हन गएको देिखए
तापिन यी ितवादीले नै जानी जानी जाहेरवालाको घर
गोठमा आगो लगाएको हो भ ने च मिदद कोही यि
रहेको नदेिखएको र िनज ितवादीको चरु ोट खाने
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बानी भएको कारणले मा िनजले नै आगो लगाएका
होलान् भनी शङ् का र अनमु ानका भरमा कसैलाई
दोषी करार गन यायोिचत हँदैन । यी ितवादीले
जाहेरवालाको घरमा मनसायपूवक आगो लगाई ित
गराउनु पन कुनै आधार र कारण देिखन नआएकोले
ितवादीउपर अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु कायम
गरी सजाय गनु यायोिचत रहेको नदेिखएको हँदा यी
ितवादी िव णबु हादरु कुँवरलाई कै द ज रवाना वा
िबगोसमेत भराउने गरी भएको सु िस धल
ु ी िज ला
अदालतको िमित २०५८।०९।२४को फै सला उ टी
गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ दान
गन गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६८।१०।०४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आएकोले पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
यी ितवादी िव णबु हादरु कुँवरले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको नदेिखएकोले िनजलाई
कै द ज रवाना वा िबगोसमेत भराउने गरी भएको सु
िस धल
ु ी िज ला अदालतबाट िमित २०५८।९।२४ मा
भएको फै सला उ टी गरी िनज ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ दान गन गरी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६८।१०।४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CI-००२६, लेनदेन,
यु नारायण यादव िव. भौसाई भ ने बालगोिव द दास
बैरागी
वादी दाबीको िलखतमा ितवादीको नाउँमा
दता रहेको िज ला स तरी, चनौरापडरीया गा.िव.स.

वडा नं.३ िक.नं. ४९ को ०-४-४ ज गा रािजनामा गरी
िदने िलने भनी रिज ेसन पा रत गन ढाँचामा उ
िलखत मालपोत कायालय, स तरीमा बसी तयारस म
भएको देिख छ । सो िलखत पा रत गन िनकायको
पमा रहेको मालपोत कायालयमा बसी तयार ग रएको
र उ िलखत रिज ेसन पा रत हन सके को नदेिखने ।
जनु यवहार योजनका लािग िलखत तयार
भएको हो, सोबमोिजमको िलखत पा रत नभएपिछ
िलखतबमोिजमको उ काय स प न नभई उ
िलखतको योजनसमेत समा त हन पगु ेको देिखएकाले
लेनदेन यवहारको २ नं. र ४० नं.आकिषत हने
अव था नै देिखँदैन । उ िलखतमा लेिखएको थैली
परेको भए सोको माण पु याउनु पन भार माण ऐन,
२०३१ को दफा २६ अनस
ु ार वादीमा ह छ । ततु
मु ामा वादीले दाबी िलएको उ िववािदत िलखत
ितवादीलाई देखाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ७८ नं. बमोिजम
सनाखत बयान गदा, ितवादीले कुनै रकम िलनु िदनु
नगरेको बेहोरा खल
ु ाई बयान गरेको देिख छ भने वादीले
रकम िलई रािजनामा िलखत तयार भएकोमा िलखत
पा रत पिन नभएको र पैयाँ पिन िफता निदएको भनी
बयान गरेको देिख छ । तर ितवादीले दाबीको रकम
िलएको भ ने त य िमिसल संल न अ य माणह बाट
पिु हन आएको नदेिखने ।
तसथ िववेिचत आधार माण एवं
कारणह बाट वादी दाबीको िलखतबमोिजम थैली
ितवादीले बझ
ु ी िलएको भ ने त य िमिसल माणबाट
थािपत हन आएको नदेिखँदा रिज ेसनको ६ नं.
बमोिजम वादी दाबी पु न स ने अव थाको देिखन
नआएकोले वादीले िमित २०६१।९।२३ को रािजनामा
िलखतबमोिजमको सावाँ र याज ितवादीबाट भराई
िलन पाउने ठह याई सु स तरी िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।३।२२ मा भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबी पु न नस ने ठह याई
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।५।३
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मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : सरु थ साद ितम सेना
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-०८२७, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. गौतम तामाङसमेत
काठमाड मोडेल हि पटलबाट सन् २००९
जनु २० मा भएको घाइते मिणककुमार तामाङको
घाउ जाँच के स फाराम हेदा िनजको बायाँ हातको
ते ो औ ंलाको िबचमा 6×3×3cm लामो काटेको
घाउ, टाउकोको बायाँ भागमा 6×0.5cm काटेको
घाउ, बायाँ र दािहने दवु ै खु ाको सानो हड् डी, हातको
सानो हड् डी भाँिचएको, शरीरको िविभ न भागह मा
डामह देिखएको र धार भएको हितयार योग भएको
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखँदा ितवादीह
गौतम तामाङ, सोनाम तामाङसमेतको कत यबाट
पीिडत मिणककुमार तामाङलाई चोट पन गएको भनी
घाइते वयं र घटना िववरणका यि समेतले मौकामा
पोल गरेबाट ितवादीह गौतम तामाङ, सोनाम
तामाङसमेतको कत यबाट नै पीिडतको शरीरमा चोट
पन गई िनज घाइते भएको देिखने ।
मूलतः यान मान उ ोगज तो संगीन
फौजदारी अपराधका आपरािधक चरणह १. आशय
वा मनसाय २. तयारी ३. उ ोग ४. आपरािधक काय
(Actus Reas) पूरा हनपु न अथात् अपराध गन
मनसाय (Mens reas) भई तयारी पूण भएपिछ काय
गनतफ उ त भई अिभयु ले यान मान मनसायले
मनस मको काम गरेको हनपु न र य तो काम ग रसके र
वा गद गदा ते ो प को उपि थित (Third Party
Intervention) हन गई यान भने मन नपाएको
अव थालाई यान मान उ ोगको कसरु मािनने
यानस ब धीको १५ नं. को यव था हो । यसको अथ

ितवादीह ले यान मान नै िनयत राखी कुटिपट गरेमा
र कुिटने यि नमरेमा यानस ब धीको महलको १५
नं. आकिषत हने र य तो िनयत नदेिखएमा कुटिपटको
महलका यव थाह आकिषत हने ।
फौजदारी यायमा अिभयोगबमोिजमको काय
अिभयु बाट भएको हो भनी कसरु थािपत गन िवषय
त य र माणको यायसङ् गत िववेचनाबाट हनपु न
ह छ, कसैउपर अिभयोग लगाउनु नै पया हँदैन ।
दाबी िलएको कुरालाई पिु गन शंकारिहत माण
अिभयोजन प ले पेस गन स नपु न पीिडतको िजउ,
आङमा घाउ, चोटपटक देिखएकोबाट घटना घट् न
गएकोमा िववाद नदेिखने र िनज ितवादीह ले घाइते
मिणककुमारलाई कुटिपट गरेको भनी पोल रहेको
ि थित छ । यस ि थितमा वारदातको कृ ितसमेतलाई
िवचार गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा २७ मा “यस ऐनबमोिजम नेपाल सरकार वादी
भई दायर भएको कुनै मु ा अनस
ु ूची-१ वा २ िभ नपन
भ ने देिखएमा अदालतले आदेश िदई सरोकारवाला
यि लाई िझकाई िनजले सकार गरेमा वादी प कायम
गरी सोही मु ाको िमिसलबाट चिलत कानूनबमोिजम
कारबाही िकनारा गनपनछ”
भ ने यव थासमेतबाट
ु
कुटिपटसँग िम दोजु दो देिखने कृितको ततु
वारदातलाई कुटिपटमा प रणत गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला अ यथा
नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी पाउने
योजनाथ िवप ी िझकाई पाउँ भ ने बेहोराको िव ान्
उप यायािधव ाको बहस एवं वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: उपयु िववेिचत आधार, कारणबाट
ितवादीह सोनाम तामाङ र गौतम तामाङको
यान मान उ ोगज तो संगीन अपराधमा य
संल नता रहेको त य व तिु न आधारबाट थािपत
हन नसके को अव था एवं ितवादीह को आरोिपत
कसरु कायमा रहेको संल नताबारे अिभयोजन प ले
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माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम आ नो
दाबी मािणत गनपन
ु दािय व पूरा गन नसके को
ि थितमा िनज ितवादीह लाई आरोिपत कसरु मा
सफाइ िदने र पीिडतको िजउमा पन गएको घाउ चोट
एवं वारदातको कृ ितसमेत िव ेषण गरी मु ा सकान
आएमा कुटिपटमा प रणत हने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७२।३।१ को
फै सला त कालीन सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २७ बमोिजमको कानूनी यव थाका आधारमा
समेत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कमलका त जोशी
इित संवत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७२-CR-१०३६, वैदिे शक
रोजगार कसरु , अनुप खनाल िव. नेपाल सरकार
दवु ै जाहेरवालाह ले वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणसम गरेको बकप र िनजह ले
पेस गरेका िलखत कागजबाट ितवादीले वैदेिशक
रोजगारमा पठाउने र सो गन नसके मा कानूनबमोिजमको
कारबाहीको लािग म जरु रहने भ ने बेहोराको िलखत
गरी जाहेरवालाह सँग रकम िलएको भ ने बेहोराको
जाहेरी दरखा त समथन हन गएको ि थित छ ।
ितवादीले जाहेरी दरखा त एवं जाहेरवालाले पेस
गरेका िलखतह लाई अ यथा हो भनी िव सनीय
एवं व तिु न तवरले ख डन गन सके को ि थित
देिखँदैन । साथै ितवादीले जाहेरवाली मैयाँ े ले
पेस गरेको कागजमा आ नो म जरु ीले सिहछाप गरेको
होइन, िनजको घरमा बोलाई ८/१० जना मािनससमेत
भई जबरज ती गराएको हो र अका जाहेरवाला
राजे लइु टेलले पेस गरेको कागज उपे ढुंगानालाई
रकम िदँदा जमानी बसेकोमा िनजले बेइमानी िचताई
वैदेिशक रोजगारको कागज बनाएको भनी (स.ज १२)
यायािधकरणसम बयान गरेको भए तापिन उ

िलखतको शीर पु छारमा लागेको सही छाप मेरै हो भनी
(स.ज.७) सिहछापलाई वीकार गरेको अव थाबाट
िनजको बयान िव सनीय नदेिखने ।
जाहेरवाला मैयाँ े सँग भएको िलखतका
सा ी महे खडका यादव र महेशमान िव ले
अदालतमा आई ग रिदएको बकप मा ितवादी
अनपु खनालले जाहेरवाला मैयाँ े का छोराह लाई
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी िनजबाट रकम
िलएको, िलखतमा आफूसमेत सा ी बसी सिहछाप
ग रिदएको हो भनी लेखाइिदएको देिख छ । िनजको
सो कागजलाई अ यथा हो भ ने ितवादीको
ख डन िजिकर देिखँदनै । जाहेरवालाले बकप गदा
ितवादीले वैदिे शक रोजगारमा अमे रका पठाइिद छु
भनेकोले रकम िदएको हँ भनी लेखाइिदएको र सोही
बेहोराको िलखतसमेत पेस गरेको देिखँदा ितवादी
अनपु खनालले िबना इजाजत जाहेरवालालाई वैदेिशक
रोजगारमा पठाइिदने भनी रकम िलई भाखा गरी
भाखाबमोिजम वैदेिशक रोजगारीमा नपठाई रकमसमेत
िफता नगरेको देिखएबाट ितवादीको उ काय
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३
िवपरीत देिखने ।
जाहेरवालाह ले पेस गरेको िलखत
कागजह
ितवादीलाई जबरज ती करकापमा
पारी गराइएको हो, आरोिपत कसरु कायमा आ नो
संल नता नरहेकोले सजाय हनपु न होइन भ ने
बेहोराको ितवादीको िजिकर रहे तापिन एकाितर
िनजह िबचको उ िलखत किहँकतैबाट बदर वाितल
भएको अव था छै न भने अक ितर ितवादीले इ कारी
िजिकर िलइसके प ात् माण ऐन, २०३१ को दफा
२७ बमोिजमको माण पु याउने भार िनजमा रहने र
आ नो िजिकरलाई पिु गन व तिु न सबदु माण
पु याउनपु न दािय व िनजमा ह छ । यस अव थामा
ितवादीले आ नो इ कारी बयानलाई समथन हने
गरी सा ीस म बकाउन सके को पाइँदैन । ितवादीले
16

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, चैत - २
आफू र जाहेरवाला मैयाँ े िबच लेनदेन कारोबार
एवं करारनामासमेत भएको भने तापिन सो लेनदेन,
करारनामा स ब धमा िमित २०६९।३।१५ को
िलखतमा के ही उ लेख भएको देिखँदैन । यसरी
ितवादीले िनज जाहेरवालाह सँग वैदेिशक
रोजगारीमा पठाइिदने, उि लिखत समयमा सो काय
गन नसके मा साँवा याजसमेत भराई िलएमा म जरु
रहेको भ ने बेहोराको िलखत गरेको देिखएको ि थित
एवं ितवादी वयंले िलखतमा रहेको ह ता र आ नो
हो भनी वीकारेको अव थामा माण ऐन, २०३१
को दफा ३५ को यव थाबमोिजम िनजह िबचको
िलखतले माणको मा यता पाउने नै देिखने ।
ितवादी अनपु खनालले वैदिे शक रोजगारको
लािग इजाजत िलएको देिखँदैन र िनजले यी
जाहेरवालालाई िलखतबमोिजम वैदिे शक रोजगारीका
लािग पठाउन सके को पिन नदेिखएको एवं उ दवु ै
जाहेरवालाको िलखतमा भएको या चे, सिहछाप र
द तखत आ नो हो भनी ितवादीले वीकार गरेको
अव था एवं जाहेरवालाले पेस गरेको कागजलाई
करकापबाट भएको भनी दाबी िलएकोमा करकापसँग
कागज गराएको नदेिखएको भनी उ च अदालत
पाटनबाट फै सला भएको र सोउपर यस अदालतमा
परेको मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने ०७४-RI-१३८०
नं. को करकाप मु ाको िनवेदनमा आज यसै इजलासबाट
मु ा दोहो याई हेन अनमु ित दान नहने आदेश भएको
अव थासमेतबाट वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को
दफा ४३ बमोिजमको कसरु मा िनज ितवादीलाई
दईु (२) वष कै द सजाय र .२,००,०००।– (दईु
लाख) ज रवाना भई जाहेरवालाह ले अिभयोग
माग दाबीको हजानासमेतको िबगो ितवादी अनपु
खनालबाट भराई पाउने ठहरी भएको फै सला अ यथा
भ न िम ने देिखएन । तसथ, ितवादीको कसरु
काय तथा त स ब धी कानूनी यव था एवं अिभयोग
मागदाबीसमेतका आधारमा ितवादीलाई वैदेिशक

रोजगार यायािधकरणबाट भएको सजाय मनािसब नै
देिखँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने योजनका
लािग िवप ी िझकाई पाउँ भ ने पनु रावेदकतफका
िव ान् कानून यवसायीह को बहस एवं सोही
बेहोराको ितवादी अनपु खनालको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, माणबाट
ितवादी अनपु खनाललाई वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार दईु वष कै द
र .२,००,०००।- (दईु लाख) ज रवाना भई
जाहेरवालाह ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
हजानासमेतको िबगो ितवादी अनपु खनालबाट भराई
पाउने ठहछ भनी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको िमित २०७२।५।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
इित संवत् २०७५ साल भा २७ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६९-WO-०१७३, उ ेषण,
िमराकुमारी का लेसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
नापीमा मनोहरा खोला जिनई नाप न सा
भएको देिख छ । उ िक ा नं. ४२३ लगायतका
ज गाह नेपाल सरकार मनोहरा ज गा एक करण
आयोजनामा परेको भ ने िवप ीह को िलिखत
जवाफबाट देिख छ । कुनै पिन ज गाको हक
वािम वस ब धी िववाद िन पण गदा नापीमा खडा
भएको िफ डबक
ु मा लेिखएको बेहोराह मह वपूण
माणको पमा िलनपु न ह छ । िफ डबक
ु मा लेिखने
बेहोरा सो िववािदत ज गाको वािम वको स ब धमा
काला तरस ममा िववादको यिकन गन माण मािन छ
भ ने िस ा तसमेत यस अदातलबाट ने.का.प
२०७४, िनणय नं. ९८०२, अंङ्क ५, हेरादेवी
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ब ाचायसमेत िव पूणलाल महजनसमेतको मु ामा
ितपादन भएको छ । सो प र े यमा, उि लिखत ज गा
लगतबाट गठु ीको भ ने आधार नदेिखएको र नापीको
िफ डबक
ु मा मनोहरा खोला जिनई नाप न सा भई
नेपाल सरकार मनोहरा ज गा एक करण आयोजनाको
नाममा दता े ता कायम भइसके को अव थामा सो
ज गाको स ब धमा अ यथा मा न िम ने अव था
नदेिखने ।
मोहीको हैिसयतले ज गामा जोतभोग गरी
आएको भ ने दाबी िलने िनवेदकह ले अदालतलाई
िव ास िदलाउन व तिु न माणको आधारमा दाबी
थािपत गनपन
ु ह छ । तर िनवेदकह ले िनजह
वायदु ेवता गठु ीको ज गाको मोही रहेको भ ने स ब धमा
भरपद व तिु न माण पेस गन सके को देिखँदैन ।
यस अव थामा िनजह सो ज गाको मोही रहेको भ न
िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ उ लेख भएअनस
ु ार उ भ परु
िज ला, िद ये री गा.िव.स., वडा ४(ख)१, िक ा नं.
४२३ को ज गा िफ डबक
ु मा मनोहरा खोला जिनई
नाप न सा भएको नेपाल सरकार मनोहरा ज गा
एक करण आयोजनामा परेको ज गा रहेको देिखएको
र सो ज गामा िनवेदकह ले मोहीको हैिसयतले
जोतभोग गरेको भ ने माणको अभावमा रट िनवेदन
मागदाबीबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः दीिपका थापा मगर
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असोज १५ गते रोज २ शभु म् ।

नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर मो ानसमेत
ितवादीम येका ेमबहादरु मो ान र मृतक
ीमती िवमाया िथङका िबच ितवादीले मतृ कलाई
मानपनस
मको पूव रसइवी रहे भएको माणबाट
ु
देिखन आउँदनै । ितवादीले मृतकलाई कत य गरी
मारेको देिखए पिन धा रलो हितयार योग भएको
अव था पिन छै न । मतृ कले र सी खाई झगडा गरेको
र करणी गन मा दा िद न भनी इ कार गरी आ नो यौन
मनसाय प रपूित गन निदएको कारणबाट ितवादी र
मतृ किबच वादिववाद भएको र ीमतीलाई यसो नगन
स झाउँदा उ टै गाली गरी काट् छु, माछु, भएको दवु ै
घरगोठसमेतमा आगो लगाई जा छु भनेकोले त काल
उठेको रसबाट मतृ कको टाउको समाती खाट र
मूल खाबामा ठो काएको कारणबाट मृ यु भएको
भ ने देिख छ । सो कुरालाई मतृ कको शव परी ण
ितवेदनमा उि लिखत बेहोरासमेतले पिु गरेको
देिखने ।
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
रसइवी रहेको एवं मतृ कलाई मान जोिखम हितयारको
योग भएको भ ने कुरा िमिसल संल न माणबाट
पिु हन सके को पाइँदैन । तसथ ततु वारदातमा
उि लिखत कानूनी यव था एवं िमिसल संल न
माणबाट ितवादी ेमबहादरु मो ानले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३ नं. को कसरु
गरेको नभई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखन आउने ।
ितवादी जयराम मो ानको हकमा
िवचार गदा िनजले अिधकार ा अिधकारीसम
र अदालतमा बयान गदा मृतकको लास रहेको
इजलास नं. ४
डोकोस म समातेको कुरा वीकार गरेको
देिख छ । मु य अिभयु ेमबहादरु मो ानले मेरो
१
ीमती म रसके पिछ िबहान जयबहादल
ु ाई बोलाई
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी डोको था न लगाई मैले डोको बोक भीरबाट फालेको
ह रकृ ण काक , ०७१-CR-०२१७, कत य यान, हँ भनी अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा
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बयान गरी यी ितवादीको लास फा नमा संल नता
नरहेको बेहोरा लेखाएको पाइ छ । यी ितवादी मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम
मतृ कलाई मानलगायतको कुनै पिन मतस लाहमा
संल न रहेको िमिसल संल न कागज माणबाट पिु
हन सके को देिखँदनै । ितवादीले के बल लास राखेको
डोकोस म समाएको देिखएको र मािनस मरेको
त य लक
ु ाई जाहेरी गरेको नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको २५ नं. बमोिजमको कसरु स म
गरेको देिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी ेमबहादरु मो ानलाई मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम आवेश े रत
ह या गरेकोमा १०(दश) वष कै द सजाय र अक
ितवादी जयबहादरु मो ानलाई मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको २५ नं. बमोिजम .२०।–
ज रवाना गन गरेको सु मकवानपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६९/१२/१९ मा भएको फै सला
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७०/१०/८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७४ साल भा २१ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७२-CI-१८१८, िखचोला
मेटाई चलन चलाई पाउँ, नइम राई िव. अिमन कबिडया
िमिसल संल न बाँके िज ला अदालतबाट
िमित २०६९।१०।२० गते भई आएको न सा
मचु ु कालाई हेदा न.नं. ५ र न.नं. ८ मा मशः िक.नं.
५९ र १७८ का ज गाह वादी अिमन कबिडयाको
नाम दताको ज गा भएकोमा िववाद देिखँदैन । उ
ज गामा प क भइु तँ ले घर ज गा जसमा वादीको िक.नं.
१७८ को घर ज गाम येको र ितवादीको िक.नं.

१७७ को घर ज गाम येको गरी १ िमटर चौडाइको
एकै िमलानको वादी ितवादीको घरको छतमा जाने
दवु ैको भोगमा रहेको साझा भ याङ र सो भ याङम ये
ितवादीले आ नोतफको ०.५० िमटर भ याङको
तफ िपलर बनाई सो भ याङको मािथबाट बीम राखेको
अव थामा रहेको िववािदत भ याङ भनी उ लेख भएको
देिखँदा दवु ैको साझा भोगमा रहेको उ भ याङतफ
ितवादीले िपलर बनाई सोको मािथबाट बीम रा ने
कायलाई यायसङ् गत मा न िम ने नदेिखने । न.नं.
८क मा वादीको िक.नं. १७८ म येकै ज गा रहेको र
ितवादी नइम राईको भोग चलनमा रहेको िववािदत घर
ज गा देिख छ । सो िववािदत न.नं. ८ को घर ज गालाई
ितवादीले आ नो नाम दता े ता न सािभ कै
ज गा हो भनी भ न कुनै माणबाट पिु गन सके को
देिखँदनै । न.नं. ८क को िक.नं. १७८ म येको वादीको
ज गामा ितवादीको िनमाणाधीन घर िदवाल िववािदत
घर ज गा रहेको भ ने उ न सा मचु ु काको न.नं. ८क
मा उ लेख भएको हँदा परु ानो संरचनामा बनेको भनी
ितवादीले िलएको िजिकर प यारलायक देिखँदैन ।
भइआएको न सा ितवेदनलाई वादी ितवादी दवु ैले
अ यथा नभनी वीकार गरेकोसमेतबाट वादीको िक.नं.
१७८ को ज गा न.नं. ८क बाट ितवादीले िखचोला
गरेको देिख छ । ितवादीको ततु मु ा दोहो याई
पाउँ भनी परेको िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०७३।१।१४ मा िन सा दान गदा ितवादीको
भोग ज गाको ि थितिवपरीत ठहर गरेको भ ने आधार
िलएकोमा ितवादीको भोग ज गाको ि थितिवपरीत
भएको नदेिखँदा िन सा दान गदा िलएको आधारसँग
सहमत हन सिकएन । तसथ िखचोला गरेको संरचना
भ काई िखचोला मेटाई वादीले चलन चलाई पाउने
ठहराएको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अतः वादीले ितवादीबाट न.नं. ८क बाट
खचोला गरेको देिखँदा िनमाण गरेको संरचना भ काई
चलन चलाई पाउने ठह याएको सु बाँके िज ला
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अदालतको फै सलालाई सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको िमित २०७१।११।१२ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः वु कुमार ढकाल
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल काितक २७ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CI-१८१७, िखचोला
मेटाई चलन चलाई पाउँ, नइम राई िव. अहमद
राईसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७२-CI-०३७५, बाटोको
ज गा िखचोलासमेत, के शव साद यौपानेसमेत िव.
ई री साद यौपाने
िमिसल सामेल २०६८/२/३ को न सा
मचु ु का हेदा न.नं. ११ देिख १८ स म वादीह कै
भोग क जा रहेको देिख छ । उ ज गाह को े.फ.
वादीह ले ब डाबाट पाएको ज गाको े फलमा खासै
फरक पारेको देिखँदैन । वादीह को दाबीअनु प
न.नं. १५ को घरदेिख १ िमटर उ रमा वादीको
खाली ज गा रहेकोमा उ ज गा ब डाबाट वादीह ले
पाएको ज गाभ दा े फल बढी हन जाने देिख छ ।
वादी अि बका साद यौपानेले आ नो िक.नं. ७५३
को ज गामा २०२७ सालमा बनेको घरको उ रप
१ िमटर ज गा रहेको भने पिन िक ाकाट हनपु ूवको
िक.नं. २०५ मा बनेको घरभ दा उ र १ िमटर ज गा
रहेको कुरा ब डा मचु ु काबाट पिन पिु हन आउँदनै ।
न सा नं. १० मा देिखएको उ १ िमटर ज गा पिन
बाटोमा नै रहेको बाटोको ज गा नै देिखन आउँछ ।
तसथ, घरदेिखको उ रको १ िमटर ज गा बाटो कायम
हन नपन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अत: वादी अि बका साद यौपानेको घरदेिख

उ र कायम १ िमटर ज गासमेतलाई बाटो कायम गन
गरी भएको सु बाँके िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको िमित २०७१/५/९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : वु कुमार ढकाल
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल काितक २७ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०२४९,
अदालतको अवहेलना, अि बका साद
यौपाने िव. ई री साद यौपानेसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७४-CR-०२५४, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. आ रफ खाँसमेत
ितवादी आ रफ खाँले सवारी चालक
अनमु ित ा नगरी सवारी चलाई सोही सवारीले
मािनस िकची मरेको देिखएकाले िनजको उ काय
लापरवाहीयु देिखन आयो । अनमु ितप नै नभएको
यि ले सवारी हा ने कायलाई लापरवाहीको सं ा
िदनु पदछ । सवारी चालक अनमु ितप नभएको यि ले
गरेको काय र सोबाट दघु टना भई दईु बालबािलकाको
समेत मृ यु भएको अव थालाई लापरवाही होइन भ न
िम दैन । सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा ४५ ले उ लेख गरेको काय नै लापरवाही
मा नु पन ि थितमा र आफूले चालक अनमु ितप
नभएको अव थामा सवारी चलाएर दघु टना हने काय
नै लापरवाही हो भ नु पन ।
ितवादी क नु खाँ मौकामा फरार भई
अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार
रही बेहोरा लेखाएको देिख छ । तर मौकामा कागज
गन अकवाल शेषले दघु टना गराउने भे.१ त २८८७
नं. को े टरको चालक क नु खाँ भ ने म व खाँ
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हो भनी िकटानी बेहोरा लेखाएको देिख छ । य तै
रजवान खाँले पिन दघु टना गराउने े टर ितवादी
क नु खाँको िज मा रहेको भ ने बेहोरा उ लेख गरेको
देिख छ । ितवादी आ रफ खाँले मौकाको एवं
अदालतको बयानमा समेत ितवादी क नउु पर पोल गरी
िनजले नै उ े टर चलाउन िदएको हो भनी उ लेख
गरेको देिख छ । यसरी मौकामा कागज गन यि ह ले
खल
ु ाई िदएको िकटानी बेहोरा एवं सहअिभयु ले
मौका र अदालतमा गरेको बयानसमेतको आधारमा
यी ितवादी क नु खाँले आफू िज मामा रहेको वराज
े टर सवारी चालक अनमु ितप नभएका ितवादी
आ रफ खाँलाई चलाउन िदएको त य िनिववाद पमा
पिु भएको देिखने ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा ४६ तथा दफा १६१(४) को यव था र पूण
इजलासबाट ितपािदत निजरसमेतको आधारमा
ततु मु ाका ितवादी क नु खाँले आ नो िज मामा
रहेको भे.१ त २८८७ को वराज े टर सवारी
चालक अनमु ितप नभएको आ रफ खाँलाई चलाउन
िदई सोही सवारी साधनले सइु यादेिख नेपालग जतफ
जाने ाभेल सडक ख डमा पि मतफबाट पूवतफ
आइरहेको साइकललाई ठ कर िदई साइकलमा
सवारम ये सहु ेल खाँ र मैसरजहाँ खाँको मृ यु भएको
देिखँदा ितवादी क नु खाँले सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा ४६ र १६१ को
उपदफा (५) अनस
ु ारको कसरु गरेको देिखन आउने ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
ितवादी आ रफ खाँलाई सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम १
वष कै द र . २०००।- ज रवाना र ितवादी क नु
खाँलाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु
बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने
ठह याएको िमित २०७२।१।६ को पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई

सवारी चालक अनमु ितप नभएका ितवादी आ रफ
खाँले भे.१ त २८८७ नं. को े टर चलाई सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
४५ र ऐ. ऐनको दफा १६१(२) अ तगतको कसरु
गरेको देिखँदा िनजलाई उ ऐनको दफा १६१(२)
बमोिजम २ वष कै द र सोही ऐनको दफा १६१(४)
बमोिजम थप . २०००।- ज रवानासमेत ह छ ।
अका ितवादी क नु खाँले आ नो िज मामा रहेको
भे.१ त २८८७ नं. को सवारी साधन सवारी चालक
अनमु ितप नभएका आ रफ खाँलाई चलाउन िदई
सो सवारीले साइकललाई ठ कर िदई सो साइकलमा
सवार २ (दईु ) बालबािलकाको मृ यु भएकोले सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा ४६
र १६१(५) बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको दफा
१६१(५) बमोिजम ६(छ) मिहना कै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महजन
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०४८१,
जबरज ती करणी, झुपलाल िव.क. िव. नेपाल सरकार
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात
हेदा पीिडत जाहेरवालीले माइतीघरबाट आ नो
घरतफ जाने ममा ितवादी झपु लाल िव.क.सँग
बाटोमा भेटघाट भई सामा य गफ गद िहँिडरहेको
अव थामा ए कासी हातमा समाती बाटोदेिख अिल
पर लगी जबरज ती करणी गरेको भनी िदएको िकटानी
जाहेरी बेहोरालाई समथन गद ितवादीले मेरो हातमा
समातेपिछ मैले िकन य तो गरेको दाजै छोिडदेउ भ दा
नमानेको र अ य सबै उठेर िहँडी बाटो लािगसके को
अव थामा म िच याउँदै गदा ितवादीले मलाई बाटो
थनु ी लगेर गएको र पिछ बाटोदेिख अिल पर मािथितर
लगी मलाई जबरज ती करणी गरेका हन् भनी
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अदालतसम बकप गरेको पाइने ।
ितवादी झपु लाल िव.क.ले अिधकार ा
अिधकारी र अदालतसम गरेको बयानमा पीिडतको
सहमितमै करणी गरेको हो । पीिडतले बदनाम हने डरले
जबरज ती करणी गरेको भनी आरोप मा लगाएक
हन् भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रहे पिन करणी
गरेको कुरामा सािबत भई बयान गरेको देिखने ।
रो पा िज ला अ पतालको िमित
२०६५।२।१२ को वा य परी ण ितवेदनमा दायाँ
खु ा गोलीगाँठाभ दा मािथ ६ इ च र घडुँ ादेिख तल
५ इ च, िबच भागमा १ इ च र ०.५ इ च बराबरको
िनलडाम र दायाँ गालाको िबचमा कानको लोतीदेिख
२ इ च र मख
ु बाट १.५ इ च सानो खोि एको घाउ
भ ने उ लेख भएको र पीिडतमािथ करणी भएको भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । िज ला वा य कायालयको
िमित २०६८।१०।०९ को प ानस
ु ार िनज पीिडतको
योिन ाव जाँच गन पठाइएकोमा central police
Forensic Science Laboratory बाट ा
ितवेदनमा Exhibit No. 1, 2 & 3 Negative र
No. 4 को Test positive अथात् Veginal Swab
मा Human Seman Cells ह ा भएकोले िनज
पीिडतमािथ करणी भएको देिख छ भ ने उ लेख
भएको पाइने ।
पीिडत जाहेरवालीले िदएको ितवादी
झपु लाल िव.क. उपरको िकटानी जाहेरी र सो
जाहेरीलाई समथन हने गरी मौका र अदालतसम
गरेको बकप , मौकामा बिु झएका यि ह ले
लेखाइिदएको कागज, पीिडतको वा य परी ण
ितवेदन, िनज ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतसम गरेको बयानसमेतका िमिसल
माणबाट आरोिपत कसरु गरेको पिु भइरहेको
अव थामा िनज ितवादीले जाहेरवालीको सहमितमै
करणी गरेको भ ने आधारमा मा िनद ष मा न
सिकएन । उि लिखत अव थामा ितवादीले पीिडत
22

जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको पिु हन
आयो । ितवादीले पीिडत जाहेरवालीको सहमितमै
करणी गरेकोले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउनु
पछ भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर र िव ान् व र
अिधव ा र अिधव ाह ले गनभएको
बहससँग
ु
सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार माणबाट समेत
ितवादी झपु लाल िव.क.लाई सु रो पा िज ला
अदालतबाट आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
भएको फै सला पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु , दाङले
उ टी गरी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणी महलको दफा ३(५) बमोिजम ५(पाँच) वष
कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम ितपूितबापत
.१०,०००।- ितवादीबाट पीिडतले भरी पाउने
ठह याई िमित २०६८।१।२५ गते भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िड लीराम साई
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०७८२, ०६८CR-११६२ र ०६८-CR-१०३१, ठगी, महेश
िनरौलासमेत िव. नेपाल सरकार, महेश िनरौलासमेत
िव. नेपाल सरकार र िड ली साद खरेल िव. नेपाल
सरकार
ितवादीह महेश िनरौला, िड ली साद
खरेल, शा तकुमार कण, राजेशकुमार कण,
कमल साद कडे रया, कृ णमान वगाले थापा,
लयकुमार सवु ेदी, खेमच राई, भपु ेन अिधकारी, तोण
पौडेल, देउमान िव.क, अमर सु बा, के शव ब नेत,
जािगरमान राई, वोद साद कोइराला, िटका भ राई,
अ नी साद िनरौला, नारायण िसंह राजवंशी, यवु राज
साई, भीमा बोहोरा, सानु पोखरेलसमेतले २१३३
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जना जाहेरवालाह लाई झु याई गफलतमा पारी झु ा
आ ासन िदई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ र २
नं. को कसरु गरी ज मा .९५,९८,५००/- बराबरको
रकम ठगी गरी िलएको हँदा िनजह लाई ठगीको
४ तथा ५ नं. बमोिजम सजाय गरी पीिडतह लाई
दाबीबमोिजमको िबगो िदलाई भराई पाउँ भ ने पिहलो
अिभयोग प दायर भएको पाइने ।
सु झापा िज ला अदालतले अिभयोग
दाबीबमोिजम ितवादीलाई कसरु दार ठह याई जनही
२ वष ६ मिहना कै द र िबगोबमोिजम ज रवाना
एवम् जाहेरवालाह को िबगोसमेत भराउने ठह याई
फै सला भएकोमा पनु रावेदन अदालत इलामबाट
ितवादीह लाई जनही २ वष ६ मिहनाका दरले कै द
सजाय हने ठह याएको सु फै सला सो हदस म सदर
गरी िबगो कायम गरेको हकमा स म के ही उ टी गरी
ठगी महलको ४ नं. बमोिजम . ५०००/- ज रवाना
हने ठह याई फै सला गरेको देिख छ । उ फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकार र ितवादीह महेश िनरौला र
िड ली साद खरेलको यस अदालतमा पनु रावेदन परी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस भएको देिखने ।
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात हेदा
ितवादीह संल न रहेको ाइम माकिटङ क पनीले
जाहेरवालाह बाट . ४,५००/- को दरले सद य
शु क िलई सो शु कबापत . ३,०००/- बराबरको
सामान क पनीले िस ैमा िदने, जीवन िबमा ग रने
र य ता सद यले अ य २ जना सद य बनाएको
अव थामा मािसक . ४,५००/- बोनससमेत दान
गन भनी सद य बनाई य तो सामान बोनस तथा
रकमसमेत दान नगरी ठगी गरेको भनी ितवादीउपर
िविभ न यि ह को जाहेरी परी ततु मु ाको उठान
भएको पाइने ।
ितवादीम येका िड ली साद खरेल
सं थापक भई क पनी रिज ारको कायालयमा
िमित २०५८/४/१ मा ाइम माकिटङ ा.िल. नामक

क पनी दता भई उ क पनीको ब धप को दफा ३
मा उपभो ाको िहत र आव यकतालाई यानमा राखी
गणु तरीय वदेशी तथा िवदेशी िनिमत क पनीह बाट
उ पािदत िव तु ीय तयारी, अध तयारी र क चा
पदाथसमेत वदेशमा उ पादन गरी गणु तरीय व तक
ु ो
उ पादन तथा िब िवतरण गन, तरीय खा व तु
आयात उ पादन एवम् िब िवतरण गन भ ने उ लेख
भएको पाइने ।
क पनीले ब धप मा उ लेख भएअनस
ु ार
गणु तरीय व तक
ु ो आयात एवम् उ पादन तथा िब
िवतरण गरेको पिन देिखँदैन । क पनी रिज ारको
कायालय दता भएको ितवादीको क पनीले
सवसाधारणबाट नगद रकम संकलन गरी मौि क
कारोबार गन नेपाल रा बकबाट अनमु ित वा वीकृ त
िलएको देिखँदनै य तै जाहेरवालाह को िबमासमेत
ग रने भिनएकोमा क पनी स चालकह को िबमा
यवसाय स चलन गन अनमु ितसमेत ा गरेको
नदेिखने ।
ततु मु ामा नेटविकङ काय गरी झु याउने
र धोका िदने दवु ै काय भए गरेको देिखन आयो । यस
अव थामा यी पनु रावेदक ितवादी िड ली साद
खरेलले आफूले जाहेरवालाह को रकम ठगी नगरेको
भनी िलएको िजिकर मनािसब देिखएन । अका पनु रावेदक
ितवादी महेश िनरौलाले पिन जाहेरवालाह को रकम
ठगी गन संल न देिखँदा आफू क पनीको कमचारी मा
भएकोले ठगीको कसरु को दािय व आफूले वहन गनु
नपन भ ने िजिकर पिन मनािसब नहने ।
जाहेरवाला िमठू काक समेतले िदएको
जाहेरीमा उ लेख भएका म ये ७४ जना जाहेरवाला
भिनएका यि को सिहछाप परेको वा य तो जाहेरी
सनाखत भएको पाइँदैन । उजरु ीसाथ रकम बझ
ु ाएको
रिसद पेस भएको पिन देिखँदैन । ितवादीउपर जाहेरी
िदने धेरै जाहेरवालाह अदालतमा बकप गन
नआएको अव था देिखन आएको अव थामा के वल
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जाहेरवालाको सं यालाई गणना गरी सोही आधारमा
िबगोको रकम कायम गन िम ने भएन । ठगी काय
भएकोमा िबगो यिकन हन नसके को अव था देिखएमा
ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम सजाय गन सिकने नै
ह छ । यस ि थितमा उ ४ नं. बमोिजम ज रवाना
हने गरी पनु रावेदन अदालत इलामले गरेको फै सला
मनािसब देिखन आएकोले िबगो स ब धमा वादी
नेपाल सरकारले िलएको पनु रावेदन िजिकर मनािसब
नदेिखने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट यी
पनु रावेदक ितवादीसमेतका ितवादीह ले ाइम
माकिटङ क पनीको ब धप िवपरीतको कसरु गरी
ठगी गरेको ठहराई जनही २ वष ६ मिहनाको दरले
कै द सजाय गन गरेको सु झापा िज ला अदालतको
िमित २०६७/३/१६ को फै सला सो हदस म सदर गरी
िबगो यिकन नभएको अव थामा िबगो कायम गरेको
हदस म उ फै सला के ही उ टी गरी ठगीको महलको
४ नं. यव थाअनस
ु ार . पाँच हजार ज रवाना हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत इजलासको िमित
२०६८/६/९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िड लीराम साई
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०२१९, उ ेषण
/ परमादेश, यमबहादुर बुढाथोक समेत िव. िनवाचन
आयोग, काि तपथसमेत
रट िनवेदनको िमिसल संल न कागजात हेदा
रट िनवेदकले त कालीन संिवधान सभामा आ नो
दलको तफबाट समानपु ाितकतफ ितिनिध व गन
२ जना सद यले राजीनामा िदएकोले सो िसट र
रहनु पन एवम् उ २ जना सद यसमेतले नयाँ दल
दता गन लागेकाले रोिकपाउँ भ ने िजिकर रहेकोमा

संिवधान सभाबाट नेपालको संिवधान िनमाण गन
मु य िज मेवारी पाएको संिवधान सभाले संिवधान
िनमाण तथा जारी गरी तोिकएको काय स प न गरी
संिवधान सभा िवघटन भएको अव था छ । रट
िनवेदकले दाबी गरेको िनजको दलबाट ितिनिध व
गन संिवधान सभाले आ नो िज मेवारी पूरा गरी
िवघटन भइसके को देिखएको र राि य जनमिु पाट
(लोकताि क) दल दता गन कायमा कानूनी एवम्
ि यागत िु टसमेत रहेको देिखन नआएको स दभमा
ततु रट िनवेदनको औिच य समा भइसके काले
िनवेदकह को मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
अव था नदेिखने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
संिवधान सभा िवघटन भइसके को अव थामा ततु
रट िनवेदनको औिच य समा भइसके को देिखएकाले
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव था
िव मानता देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०२०७, िललाम
िनणय दता बदर, ताराच सुनार िव. बुटवल
फाइना स िलिमटेड
यथ बटु वल फाइना सले कजा वाह
गनपु ूव पनु रावेदकको ज गा स ब धमा नेहा
इि जिनय रङबाट ग रएको मू याङ् कनसमेतबाट उ
ज गाह . एघार लाखभ दा बढी नै मू याङ् कन
ग रएको देिख छ भने फाइना स आफै ँले पिन सो ज गा
९,७८,७५०/- मू य पन भ ने िन कष िनकाली सो
ज गा िधतोमा राखी कजा वाह गरेको अव था छ ।
तर उ ज गाह िललाम गदा . ६,०७,०००/- मा
िब ग रएको भ ने देिखएकोमा आफूले गरेको ज गाको
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मू याङ् कनभ दा घटी अंकमा के कित कारणले ज गा
िललाम िब ग रएको भ ने कुरा यथ बटु वल
फाइना सको ितउ र िजिकरमा खु दैन । आफै ँ ले
ज गाको एउटा िनि त मू य कायम ग रसके को ज गा
क रब २ वषपिछ के कित कारणले मू य घटेको भ ने
कुरा यथ फाइना सले देखाउन सके को नपाइने ।
नेहा इि जिनय रङले बटु वल फाइना समा
पेस गरेको िमित २०५६/१२/२ को ितवेदनमा ल.नं.
१४१९ को ज गा िस ाथ नगरपािलकाको म यभागमा
न.पा. मूल सडकको ५० िमटरमा रहेको उ े को
ज गा ख रद िब उ च रहेको, यस े मा बसाइँ
सरेर आउने सं या उ च रहेको भ नेसमेत उ लेख
भएको पाइ छ । य तै िक.नं. २७४ र २७५ को
ज गा ाबेल सडक, िव तु ्लगायतका सिु वधा भई उ
ज गा पिन ख रद िब दर उ च रहेको भ ने उ लेख
भएको देिख छ । यसरी फाइना स क पनीले गराएको
ािविधक मू याङ् कनबाट उ ज गा दईु वषपिछ सो
मू यबाट घटेर जानु पन कुनै मनािसब आधार र कारण
ितउ र प मा रहे भएको नदेिखने ।
पनु रावेदकले िधतो िदएको ज गाको
यथ बटु वल फाइना सबाट ग रएको ािविधक
मू याङ् कनभ दा घटी मू यमा पनु रावेदकको
ज गा िललाम गरी िब गरेको देिखएको । आफै ँ ले
गरेको मू याङ् कन िमित २०५८/११/१५ मा के
कित कारणले ज गाको मोल घटेको हो र ािविधक
मू याङ् कन गरेको भ दा क रब दईु वषपिछ के कित
कारणले घटी मू य कायम गरी िललाम ग रएको भ ने
स ब धमा ितवादी फाइना सको तफबाट ितउ र
प मा व तगु त आधार देखाउन नसके को प र े यमा
उ िललामी कायलाई यायस मत भ न िमलेन । सु
र पनु रावेदन अदालतले उ िललाम बदर नहने भनी
गरेको फै सला मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
पनु रावेदक वादीले कजा ा गदाका बखत िधतोमा

िदएको ज गाको ािविधक मू याङ् कन कायम भएको
मू यभ दा घटी मू यमा िवना आधार र कारण यथ
बटु वल फाइना सले िमित २०५८/११/१५ मा गरेको
िललामी, सो िललामीका आधारमा मालपोत कायालय
प देहीबाट डाक सकारको दा.खा. गन िमित
२०५८/११/२७ र २०५८/१२/१ को िनणय बदर हने
ठहछ । उपयु ानस
ु ार िनणय गनु पनमा वादी दाबी पु न
नस ने ठहराएको सु प देही िज ला अदालतको
िमित २०६४/३/६ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०६६/१/८ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:§ ०६७-CI-०२०६, बाँक रकम पाऊँ,
ताराच सनु ार िव. बटु वल फाइना स
िलिमटेड
§ ०६७-CI-०२०६, हरिहसाब गराई पाऊँ,
ताराच सनु ार िव. बटु वल फाइना स
िलिमटेड
९
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६८-CR-०५६९, जबरज ती करणी,
नेपाल सरकार िव. कुवेर हमागाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१० नं. मा भएको कानूनी यव थाले यायकतालाई
ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूित भराइिदने वा निदने
िवषयमा विववेक य अिधकार दान गरेको देिखँदैन ।
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर भएपिछ अिनवाय
पमा ितपूित भराई िदनपु न गरी कानूनी ब दोब त
गरेको देिख छ । पनु रावेदन अदालत पाटनले कानूनको
उ बा या मक यव थाको प रपालना गरेको

25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, चैत - २
नदेिखने ।
जबरज ती करणीज तो ग भीर फौजदारी
अपराधबाट पीिडतलाई जनु कारको शारी रक,
मानिसक र मनोवै ािनक ित ह छ, यो अपूरणीय
ह छ । तापिन पीिडतको उ शारी रक र मानिसक
पीडालाई के ही हदस म भए पिन म थर पारी समाजमा
पनु : थािपत हने वातावरणको िसजनाको लािग
ितपिू तको यव था ग रएको हो । य तो संवेदनशील
िवषयमा यो वा यो बहानामा अदालतसमेत पीिडत ित
संवेदनिहन हन निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र यस
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
पीिडतलाई ितवादीबाट ितपूित भराइिदन नपन
ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६७।६।१७ को फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई पीिडतलाई ितवादीबाट
ितपूित व प .५०,०००।- (पचास हजार) भराई
िदने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल चै १ गते रोज ५ शभु म् ।
१०
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०४५०, माना चामल,
ऐतबहादुर िव.क.समेत िव. पा िव.क.
यथ वादी पा िव.क. र पनु रावेदक
ितवादीम येका स शेरबहादरु िव.क. ीमान्
ीमती भएको कुरामा िववाद देिखएन । यथ वादी
२०६८ सालबाट पनु रावेदक ितवादीको घरमा
नबसेको कुरा दवु ै प बाट वीकार गरेको देिख छ ।
यसरी माइतीमा ब दै आएक ीमती, बहु ारीलाई
पनु रावेदक ितवादीले खान लाउनका लािग खच
भराउने कानूनी ावधान नेपाली पर परामा नरहेको
भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकर स ब धमा

मनन् गदा ीमान् ीमतीिबच िववाहको स ब धबाट
नै समान अंिशयारह हने कानूनी यव थाको
सवमा य मा यतालाई नजरअ दाज गन िम दैन ।
लो नेले िववाह गरी याइसके पिछ ीमतीलाई आ नो
इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन भरणपोषणसिहत
स मािनत जीवन दान गनपदछ
। दवु ै प ह मा के ही
ु
कत य र िज मेवारी कानूनले नै तोके को देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले यथ वादी थायी
दरब दीमा िन.मा.िव. तहमा कायरत भई अ यापन
गराउने तथा िनजले तलब भ ा . २०,०००।ा गन भनी िजिकर िलए तापिन यसलाई पिु हने
कुनै आधार माण पनु रावेदक ितवादीबाट पेस गन
सके को अव था नदेिखने ।
सु के री खचबापतको औषधी खच . १
लाख लागेकोतफ िवचार गदा सामा य सु के री हँदा
खचको अनपु ात पिन थोरै हने तर अपरेसन गरी ब चा
ज माउने भनेको जिटल र संवेदनशील अव था हो ।
अ पतालको उपचारको ि या र तर हेरी उपचार
खच िनधारण हने िवषय हँदा १ लाख पैयाँ खच
लागेको भ ने िजिकरलाई अ वाभािवक मा नु पन
कारण नभएको र ब चा ज माउने, हकाउने, बढाउने
र पढाउने ज ता िवषय ीमान् ीमती दवु क
ै ो समान
पा रवा रक दािय विभ को िवषय हो । नेपालको
चिलत संिवधान तथा बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ ले संर ण गरेको अिधकारको िवषय हो ।
य तो अव थामा ततु मु ामा यथ वादीले माग
गरेअनु प ा गरेको उपचार खचलाई अ यथा
मा नपु न अव था देिखन नआउने ।
तसथ पनु रावेदक ितवादी श शेरबहादरु
िव.क.बाट िफराद परेको अिघ लो िदनबाट यथ
वादी पा िव.क.ले अंश छु याई निलएस मको
लािग मािसक . ४,०००।- (चार हजार) का दरले
अंशब डाको १० नं. तथा लो ने वा नीको ४ नं.
बमोिजम मानाचामल भराई िलन पाउने साथै यथ
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वादी पा िव.क.लाई सु के री हँदाका अव थामा
अ पतालको अ ेशन र औषिध उपचार खचबापत
वादी दाबीको रकम . १,००,०००।- (एक लाख)
समेत भराई िदनपु न ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
इित संवत् २०७५ साल साउन १६ गते रोज ४ शभु म् ।
११
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६७-CR-०१६२, ठगी,
शंकरकुमार िवजु छे िव. नेपाल सरकार
ितवादी शंकरकुमार िवजु छे ले सु
अदालतमा बयान गदा मैले कायालयका कुनै पिन
कमचारीका नाउँबाट पे क रकम िलई सं थाको
रकम िहनािमना गरेको छै न । मैले कुनै न कली छाप
बनाएको पिन छै न । कायकारी िनदशक एवं शासक य
अिधकारीको मातहतमा रहेर काम गन यि ले यित
ठुलो रकम िहनािमना गन आउँदैन जाहेरी बेहोरा
सबै झु ा हो भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरेका र आ नो इ कारी बयानलाई आ ना सा ी
र जनमान बु ाचाय, राम खड् का, शंकरकुमार े ,
रामे र म लको बकप ारा समथन गराउन खोजे
तापिन जाहेरवाला डा. तापकुमार े र िस धल
ु ाल
े सु अदालतमा आई जाहेरी बेहोरा समथन
हने गरी बकप हँदा ितवादीको इ कारी बयान
खि डत भएको देिखने । िल वडको कायालय भवनको
िनज ितवादी शंकरकुमार िवजु छे को कायक मा
खानतलासी िलदा PP Pradhan & Co-Chartered
Certified Accounts लेिखएको न कली छाप थान१ फे ला पारी बरामद भएको र उ खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु काका सा ी परसरु ाम िव.क. र िवरबहादरु
तामाङले पिन सु अदालतमा उपि थत भई बकप
ग रिदएबाट िनज ितवादी शंकरकुमार िवजु छे ले
सु अदालतमा गरेको इ कारी बयान खि डत भएको

देिखने ।
िमिसलसाथ संल न रहेको अिडट रपोट,
ेिषत चेक िववरणह समेतबाट आ नो िज मामा
रहेको िविभ न शीषकको रकम िनज ितवादीले खाई
मासेको अव था उ अिडट रपोटबाट मािणत रही
िनज ितवादीले िल वड सं थाको रकम खाई मासेको,
कितपय न कली काम कारोबार गरेको भ ने PP
Pradhan & Co-Chartered Certified Accounts
लेिखएको छाप थान १ िनज ितवादीको कायक बाट
ा भएको अव था देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले २०६१/९/२२ मा
आफूले मासेको सं थाको रकम सबै ितन बझ
ु ाउन
म जरु छु भनी सिहछाप गरेको कागजको ि थित
पिन सदर नै रहेको र िमिसल संल न मािणत
अिडट रपोट स ब धमा िनज पनु रावेदक ितवादीले
कही ँकतै उजरु नगरी वीकार गरी बसेको अव थामा
िनजले सु अदालतमा आरोिपत कसरु मा इ कार
रहेको अव थामा मा िनज पनु रावेदक ितवादीले
ठगी गरेका होइनन् भनी भ न िम ने अव था
देिखएन । बेइमानीको िनयत देिखएबाट सं थाको रकम
अपचलन गरी कानूनबमोिजम िहसाबअनस
ु ार खातामा
नराखी आफूले खाई मासेको भ ने कुरा ट देिखन
आउने । आफूले खाई मासेको कुरा देवानी दािय वको
ि कोणबाट ितन बझ
ु ाउन म जरु गदाको अव थामा
धनीले वीकार गरेको अव थामा उ दािय व
पिछ ितन बझ
ु ाउनु पाउने नै भए तापिन फौजदारी
दािय वबाट उ मिु पाउन स ने अव था रहँदनै ।
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको १ नं. ले प रभािषत गरेअनस
ु ार
बदिनयत अथात् बेइमानीको िनयतबाट आ नो हक
नपु ने अकाको हकको िज मामा रहेको छ । उसलाई
ललाई फकाई वा जाल प च गरी वा आ नो हक
नभएको स पि मा आ नो हक पु ने िकत कागज बनाई
िदई पेस गरी वा आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ
भनी झु याई वा झु ो कुरालाई स े हो भनी वा जनु सक
ुै
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बेहोराबाट धोका िदई िलएमा ठगी गरेको ठहन कानूनी
यव था रहेकोमा सोहीअनस
ु ार यी ितवादीले आफू
कायरत रहेको सं थाको लेखापालको हैिसयतले काम
गदाको अव थामा झु ा बेहोराबाट े ता खडा गरी
उ रकम िनकाली खाए मासेको अव था देिखने ।
ठगीको रीतसँग अपराध भएकोमा फौजदारी कसरु
भएको देिखँदा य तो फौजदारी कसरु बाट उ मिु
पाउने अव था रहदैन । िनज ितवादीले िल वड
सं थाको अिभयोग दाबीबमोिजमको रकम ठगी गरेको
देिखँदा िनज ितवादीको कानून यवसायीले गनु
भएको बहस तथा िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
एवं यस अदालतको िमित २०६१/८/७ को झ.झी.
आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: यी पनु रावेदक ितवादीले सु
जाहेरीबमोिजमको .१,३६,५२,४११।६ र पूरक
जाहेरीबमोिजमको .३,४४,५२३।२० गरी अिभयोग
दाबीबमोिजमको .१,३९,९६,९३४।२६ उ िल
वड सं थाको रकम ठगी गरी खाई मासेको देिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार एवं कारणह बाट
ठगी गरी खाई मासेको अिभयोग दाबीको िबगो
.१,३९,९६,९३४।२६ पनु रावेदक
ितवादी
शंकरकुमार िवजु छे बाट िल वड सं थालाई िदलाई
भराई िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको ४ नं.
बमोिजम िबगोबमोिजम ज रवाना र १ वष कै दसमेत
हने ठहर भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०६६/३/२९ को फै सला यायको रोहमा िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।

पौडेलसमेत िव. यव थािपका संसद् सिचवालय,
संसद् भवन िसंहदरबारसमेत
िवप ी यव थािपका संसद् सिचवालयको
िविभ न समूह, उपसमूहह रहेको र सो समूह
वा उपसमूहका र पदह मा काय मताको
मू याङ् कन ारा बढुवा हनको लािग बढुवा ग रने
पदभ दा एक ेणीमिु नका स बि धत समूह वा
उपसमूहमा िनि त सेवा अविध पगु ेका कमचारी मा
स भा य उ मेदवार हन स ने तर छु ै समूहको पदमा
सेवा अविध पगु ेका कमचारीलाई स भा य उ मेदवार
मा न सिकने अव था हँदैन भ ने प कानूनी
यव था रहेको देिख छ । यस रट िनवेदनमा उ लेख
भएअनस
ु ार रट िनवेदकह िविवध सेवाअ तगत पन
क यटु र अपरेटरको ािविधक पदमा यव थािपका
संसद् सिचवालयमा कायरत रहेका र िनजह ले लोक
सेवा आयोग ारा कािशत िव ापनमा अ ािविधकतफ
शासन सेवाअ तगत पन सामा य शासन समूहको
शाखा अिधकृत (रा.प.ततृ ीय ेणी) पदमा बढुवाको
लािग दरखा त िदएको देिखयो । रट िनवेदकह ले
खु ला ितयोिगतामा दरखा त दािखला गरेको नभई
ये ता र कायस पादन मू याङ् कनको आधारमा
बढुवाको लािग दरखा त िदएको देिख छ । यसरी
रट िनवेदकह ले बढुवाको लािग दरखा त िदएकोमा
िनजह सामा य शासन समूह राजप ाङ् िकत ततृ ीय
ेणी शाखा अिधकृत पदका लािग यो य उ मेदवार
हनको िनिम सोही समूहको (सामा य शासन)
एक तहमिु नको राजप अनङ् िकत थम ेणी नायब
सु बा पदमा यव थािपका-संसद् सिचवालयस ब धी
ऐन, २०६४ को दफा २८(१) ले तोके अनस
ु ारको
सेवा अविध पगु ेको हनपु न कानूनी यव था रहेको
इजलास नं. ५
देिख छ । यसथ िमित २०७३।९।२२ मा कािशत
सूचनामा िनवेदकह
शासन सेवाको सामा य
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी िव भर साद शासन समूहको शाखा अिधकृत पदमा बढुवाको लािग
े , ०७३-WO-०७७६, उ ेषण, िवनोद स भा य उ मेदवार हन स ने कानूनी आधार देिखन
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नआएकोले रट िनवेदकह को दरखा त फाराम
यव थािपका संसद् सिचवालय कमचारी शासन
िनयमावली, २०६५ को िनयम ६१ को आधारमा
दरिपठ गरेकोमा सो दरिपठ कानूनस मत नै देिखएको
हँदा उ दरिपठ आदेश बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदकको
िनवेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
यसथ यव थािपका-संसद् सिचवालयमा
ािविधकतफ कायरत रहेका कमचारीह बढुवाको
स दभमा एक तहमािथको शासन सेवाको लािग
स भा य उ मेदवार हने कानूनी आधार नभएकोमा
िमित २०७३।१०।१२ िनयम संशोधन भई अबदेिख
हने बढुवामा टाइिप पदमा कायरत कमचारीह
यव थािपका संसद् सेवाको सामा य शासन समूहको
राजप ाङ् िकत तृतीय ेणीको पदमा बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवार हन स ने अव था रहेकै देिखँदा
रट िनवेदकह को माग उ संशोिधत िनयमबाट
स बोधन भइसके कोसमेत देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
यव थािपका संसद् सिचवालयको िमित
२०७३।९।२५ र िमित २०७३।१०।८ को दरिपठ
आदेश कानूनस मत भएको तथा रट िनवेदकह
यव थािपका संसद् सेवाका क यटु र अपरेटरको
पदमा कायरत रहेकोमा िमित २०७३।१०।१२ मा
यव थािपका संसद् सिचवालय कमचारी शासन
िनयमावली, २०७३ को िनयम ८० मा संशोधन भई
टाइिप पदमा कायरत कमचारीह यव थािपका
संसद् सेवाको सामा य शासन समूहको राजप ाङ् िकत
ततृ ीय ेणीको पदमा बढुवाको लािग स भा य
उ मेदवार हन पाउने यव था भइसके को देिखँदा रट
िनवेदकह को मागबमोिजमको उ ेषणयु परमादेश
जारी ग ररहनु नपन । अतः ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत : सभु ा िज.सी.
इित संवत् २०७५ साल काि क ११ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०७४-WH-००९०,
ब दी य ीकरण, िटकाराम िघिमरे िव. महानगरीय
हरी प रसर, टेकु, काठमाड का मुख अिधकृ तसमेत
कानूनिवपरीत थनु ामा रािखएको भएमा, वृ
धारणा राखी कपटपूण तवरले थुनामा रािखएको भएमा,
प ाउ गनु पन कारणको सूचना तथा जानकारी नै निदई
थनु ामा राखेको भएमा, ाकृितक यायको िस ा तको
ग भीर उ लङ् घन गरी वा कानूनले अिनवाय गरेको
ि याह प उ लङ् घन गरी थुनामा रािखएको
देिखएमा, अि तयारवालाबाहेक अ बाट भएको काम
कारबाही तथा अनिधकृत तवरबाट थुनामा रािखएको
भएमा वा व छ सनु वु ाइबेगर वा अिभयोग नलगाई
थनु ामा रािखएको देिखएमा वा अिधकार े को
िु ट देिखएको अव था भएमा तथा कानून ितकूल
थनु ामा रािखएको अव थामा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु पन अव था रह छ । सामा यतया:
अदालतले िनयिमत र साधारण े ािधकारअ तगत
हेरक
े ो कुरालाई ब दी य ीकरणको िवषय बनाउन
मनािसब देिखन नआउने ।
रट िनवेदक िवदेशी नाग रक रहेको देिख छ ।
िनजउपर िवप ीह बाट वृ धारणा राखी प ाउ गनु
पन वा थुनामा रा नु पनस मको कुनै कारण र आधार
देिखँदनै । कुनै पिन मा यमबाट अपराध घटेको वा घट् न
स ने अव था रहेको सूचनाको आधारमा कानून ारा
अिधकार ा अिधकारी वा कानूनबमोिजमको ि या
अवल बन गरी प ाउ गन, अदालतको अनमु ितले
थनु ामा रा ने र अनस
ु धान तहक कात गरी मु ा
चलाउने वा नचलाउने िनणय गन स ने गरी कानूनले
अिधकार दान गरेको ह छ । िनवेदन बेहोरा र
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िलिखत जवाफको सम अ ययन गदा िनवेदकलाई
अनस
ु धानको ममा िहरासतमा िलएर अदालतको
अनमु ितले थनु ामा रािखएको भ ने देिख छ । िनज
रट िनवेदक Wolf Price लाई मानवोिचत यवहार
नग रएको तथा गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेको भ ने
देिखँदैन । यसरी िनवेदकले भाडामा िलएको घरकोठाको
दराजबाट २०० ाम लागु औषध गाँजा बरामद भएको
देिख छ । िनवेदकलाई लागु औषध िनय ण ऐन,
(संशोधनसिहत) २०३३ को दफा २२ग अनस
ु ार मु ा
हेन अिधकारीबाट अनस
ु धानको लािग थुनामा रा ने
अनमु ित िलई कारबाही भइरहेको िमिसलबाट देिखने ।
अत: िववेिचत आधार कारणबाट
अिधकार ा अिधकारीले कानूनबमोिजम अदालतबाट
अनमु ित िलई अनस
ु धानको लािग थुनामा राखेको
देिखँदा िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी देिखन नआएकोले
िनवेदकको मागअनस
ु ार ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने अव था देिखन आएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७२-CI-१२९०, उ ेषण /
परमादेश, भवानी ख ी (खड् का) िव. रामकुमार लामा
आफूमािथ लागेको अिभयोग वा आ ना
िव मा दायर भएको िफरादको उिचत ितवाद गन
पाउनु कुनै पिन यि को ाकृितक हक हो । य तो
हकको चलन हनलाई आफूमािथ के क तो अिभयोग
वा दाबी िलइएको छ भ ने कुरा थाहा पाउनु पछ ।
देवानी मु ामा सो कुरा थाहा पाउनु थम मा यम भनेकै
आफूसम जारी भएको याद हो । सो याद रीतपूवक
तामेल भएको अव थामा मा प ले जानकारी

पाउँछ भनेर नै अ.बं. ११० नं. मा याद तामेल गन
कायिविधको यव था ग रएको हो । सो कानूनले
िनिद गरेको कायिविध नपु याई अथात् रीत नपु याई
तामेल भएको यादबाट याद जारी भएको प ले
जानकारी पाएको भ न सिकँ दैन । मु ामा याद तामेल
गनको
ु अथ ितवाद गन योजनको लािग सूचना िदनु
हो । य तो सूचना यथाथमा पाएको वा पाउन स ने
अव थाको हनु ज री हने । रामकुमार लामाको याद
िनजको वा तिवक ठेगानामा तामेल भएको िमिसल
संल न माणबाट देिखँदैन । ितकूल असर पनलाई
ाकृ ितक यायको िस ा तअनु प सूचना िदई िझकाई
िति यासमेत बझ
ु ी िनणय िदनपु छ । सो मौका निदई
गरेको िनणय बदर ह छ । य तो सनु वु ाइ िनवेदकको
सिु वधाबमोिजम हनपु छ भ ने होइन तर यो उिचत र
मनािसब भने हनपु न ।
यथ रामकुमार लामाको नाउँमा दता
रहेको ज गाबाट िबगोबापत िललाम गदा िनजलाई
सो कारबाहीको बारेमा जानकारी भएको भ ने देिखन
आएन । स पि िललामस ब धी कारबाही हँदा
ज गाधनीलाई सोको जानकारी र आ नो ितवाद गन
अवसर िदनपु न नै ह छ । िवप ी रामकुमार लामाको
नाउँमा पठाइएको याद िनजको वा तिवक वतनमा
तामेल हन सके को देिखएन । फल व प सो तामेली
याद अ.बं. ११० नं. को रीत पु याई तामेल भएको
छै न । ितवाद र सनु वु ाइको मौका नै नपाई यथ
रामकुमार लामाको नाउँको ज गा िललाम गन कायलाई
कानूनबमोिजम भएको भ न नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िमित २०७१/८/१४ को िललामी याद उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी अब जे जो माण बु नपु छ बझ
ु ी
िनवेदक रामकुमार लामालाई समेत सहभागी गराई
िनयमानस
ु ार िनणय गनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेश जारी हने ठह याएको पनु रावेदन
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अदालत पाटनको िमित २०७२/२/२० को फै सला
(आदेश) िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िव ाराज पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०६८-CR-०२६१, सवारी
यान, सुरज साद बेलवासे िव. नेपाल सरकार
सवारी साधन चलाउने अनमु ित ा य तो
अनभु वी यि लाई ािफक िनयम संकेत पालना
नगरी ती गितमा वेबसाइडबाट ओभरटेक गरी सवारी
चलाउँदा दघु टना हन स छ भ ने जानकारी भएकै
ह छ । य तो स भािवत प रणामको जानकारी हँदाहँदै
पिन अनिु चत जोिखम िलई लापरवाहीपूवक सवारी
चलाएको प रणाम व प २४ िफट चौडाई भएको
बाटोमा आ नै साइडबाट आइरहेको मोटरसाइकललाई
ठ कर िदँदा मोटरसाइकल चालकको मृ यु भएको
देिखयो । ितवादीले लापरवाहीपूवक सवारी चलाएको
र सोही कारणले दघु टना भई मोटरसाइकल चालक
िवकास शाहीको मृ यु भएको पिु हन आउने ।
लापरवाहीपूवक सवारी चलाएको कारणले
मृतक िवकास शाहीको मृ यु भएको पिु भएको देिखँदा
ितवादी सरु ज बेलवासेलाई सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २
वष कै दको सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०६८/१/१३ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-१००५ र ०७१-

CR-१२३३, लागु औषध अिफम, धनीराम शमा जैसी
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. रिव पुन
ितवादी अदालतसम कसरु मा इ कार
रहे तापिन अनस
ु धानको ममा सािबती रहेको
र आफूलाई लागु औषध उपल ध गराउने महे
भ ने यि को नाम थर ठेगाना प उ लेख गन
सके कोसमेत देिखएको छै न । यित धेरै प रणामको
व तु अ ले पठाइिदएको याएको हो भ ने भनाइ पिन
िव ासलायक देिखन आउँदैन । ितवादीबाट लागु
औषध बरामद भएको त य पिु भएको देिखएको छ ।
लागु औषध मु ामा माणको भार ितवादीमा नै रहेको
ह छ र ितवादीह ले आ नो िनद िषताको माण पेस
गन स नु पछ । के वल अदालतमा इ कारी रहेको मा
आधारबाट िनद िषता मािणत हन नस ने ।
ितवादी धिनराम शमाले बरामद मचु ु काको
रोहवरमा समेत बसेको देिख छ । अदालतमा बयान गदा
मलाई डर ास ध क िदई अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गराइएको हो भनी उ लेख गरे तापिन बरामदी
मचु ु कामा भएको उपि थित र द तखतका िवषयमा
के ही उ लेख गरेकोसमेत देिखएको छै न । साथै उ
बरामद व तु अिफम भ ने िवशेष को ितवेदनबाट
समेत देिखएको छ । यसरी लागु औषध बरामद भएको
त य थािपत भएको अव थामा अनस
ु धानको ममा
भएको सािबती बयान लाई अ यथा भ नपु न अव था
देिखएको छै न । ितवादीबाट लागु औषध बरामद भएको
पिु भएको र उ लागु औषध आफूसँग रहनपु न लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम
कानूनस मत माण पेस गन सके को नदेिखँदा अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसमेत मनािसब नदेिखने ।
ितवादी रिव पनु को सँग साथबाट उ
लागु औषध बरामद भएको भ ने देिखएको छै न ।
बरामदको अव थामा ितवादी धनीराम शमाको
साथसँगै रहेको र उ लागु औषध याइिदएबापत .५
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हजार िलएको कुरास म वीकार गरेको देिख छ । यसरी
यी ितवादीको सँग साथबाट लागु औषध बरामदसमेत
नभएको तर . ५ हजार िलएकोस म वीकार गरेको
अव थामा िनजले मितयारको भूिमकास म िनभाएको
पिु हन आएको देिखयो । मितयार भएको पिु भएको
देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजकर मनािसब
नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट ितवादी
धिनराम शमाले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा ४(च) को कसरु गरेको पिु हन आएकोले
िनजलाई ऐ.ऐ. १४(१)छ(३) बमोिजम १५ वष कै द र
.५ लाख ज रवाना र अका ितवादी रिव पनु ले
ऐ.ऐनको १७ नं. को कसरु गरेको पिु हन आएको
देिखँदा िनजलाई सोही दफाबमोिजम ७ वष ६ मिहना
कै द र २ लाख ५० हजार ज रवाना गन गरी भएको बाँके
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याई भएको
पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित २०७१/८/९
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल भा १५ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०५१५, कत य
यान, िसता े (थापा) िव. नेपाल सरकार
घटना िववरण, पो माटम रपोट का छी
तामाङ, जाहेरवाला बालन जोसेफको सनाखत
बयानबाट
ततु
ितवादीको अनस
ु धान
अिधकारीसम को सािबत पिु भएको देिख छ ।
ितवादीको इ कारी बयानलाई समिथत हने व तिु न
माणह िमिसल संल न रहे भएको देिखएन । कसरु मा
अदालतमा इ कार हँदैमा य तो इ कारी बयानले वतः
माणको थान हण गन स दैन । य तो इ कारी

बयान व तिु न माणह ले समिथत हनपु न ।
ितवादी आफू उ वारदातको समयमा
आ नै कोठामा रहेको भनी िजिकर िलएको पिन देिख छ
। चचमा ाथना गरेको समयमा एकजना मिहला आई
आफू बसेको ठाउँमा बसेक र एकिछनपिछ शौचालय
कता छ भनी सोधी झोला छोडी गएको, सोको
एकिछनपिछ बम िब फोट भएको र सो झोला छाडी
जाने मिहला ियनै हन् भनी का छी तामाङ र बालन
जोसेफसमेतले सनाखत बयान गरी अदालतमा समेत
सोही बेहोरा उ लेख गरेको देिख छ । का छी तामाङ
र बालन जोसेफ उ घटनाका य दश को पमा
रहेका छन् । उनीह को अदालतमा भएको बकप बाट
समेत ितवादीको उपयु िजिकर खि डत भइरहेको
देिख छ । आफू उ समयमा आ नै कोठामा रहेको
भनी िलएको िजिकर मािणत गन भार पिन ितवादीमै
रहेको ह छ । यिद सो िजिकरलाई मािणत गन सिकँ दैन
भने िजिकर िलने यि कै िव
माण ला छ । वालन
जोसेफ र का छी तामाङले गरेको सनाखत बेहोराबाट
आफू उ वारदातमा अ य ै रहेको भनी िलएको
िजिकर पिन पिु हन नआउने ।
ितवादीको घटना घटाउने ममा के क तो
मनसाय रहेछ भनी हेदा Assumption चचमा ाथना
ग ररहेको अव थामा बम िब फोट गराउँदा मािनसको
मृ यु हन स छ भ ने प रणामको पूवजानकारी रहेको
देिख छ । ितवादीले अनस
ु धानको ममा उ चचमा
मैले राखेको बम िव फोटन भएको हो, िव फोटनबाट
मृ यु र घाइते भएकोमा मलाई कुनै अफसोस छै न भ ने
बेहोरा उ लेख गरी बयान गरेबाट बम िब फोट गराई
हािन नो सानी पु याउने इ छा ितवादीमा रहेको
देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादी सीता े (थापा) ले हािन नो सानी पु याउने
िनयतले ाथना ग ररहेको Assumption Church मा
बम िब फोट गराएको र सो बम िब फोटको कारणबाट
32

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, चैत - २
िदपा पैि क, सेले ी जोसेफ र बु ल मीको मृ यु
भएको पिु भएको देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याई भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१/२/६ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल भा १५ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-१२७३, ज गा
िखचोला िनणय बदर, ढोइली रावल िव. किवता िव.सी.
समेत
लोकिसंह बढु ाथोक सािबक िवजन मठु ी
।।।४ म ये ।।।२ वादीको आ नो र बाँक ।।।२ ज गा नै
ितवादीह को भएको बेहोरा उ लेख गद ज गा ख रद
गदाको ोत र े फलसमेतको उ लेख गरी आ नो
हक भोगको िक.नं. ६५० को ज गाभ दा ०९९ वग
िमटर ज गा ितवादीको िक.नं ६५१ मा बढी भएकोले
ितवादीले आ नो ज गामा िखचोला गरेकोले सो
िखचोला मेटाई िनणय बदर हक कायमसमेत ग रपाउँ
भनी वादीले दाबी िलएको देिख छ । वादीले दाबी
िलएको ०९९ वगिमटर ज गा वादीको पदन । िखचोला
गरेका छै न भ ने ितउ र िजिकर रहेको देिखने ।
ततु मु ामा मालपोत कायालय कुमको िनणय
मा बदर ग रपाउँ भ ने दाबी मा नभई िखचोला हक
कायमसमेतको दाबी परेको अव था देिखयो । य तो
ि थितमा िमिसल संल न माणह को िव ेषण गरी
िखचोला हक कायम हने नहनेतफ बो नु पनमा िज ला
अदालतको अिधकार े िभ नपन भनी िफराद खारेज
गन गरेको कुम िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत तुलसीपरु को िमित

२०७०/१/१० को फै सला उपयु आधार कारणबाट
िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ । अब, िखचोला
हक बेहक दाबीतफ समेत जो जे माण बझ
ु ी ठहर
फै सला गनु भनी उपि थत रहेका प ह लाई तारेख
तोक सु िमिसल र भए माण िमिसलसमेत साथै
राखी कुम िज ला अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CI-१२७२, दता
बदर हक कायम, ढोइली रावल िव.
मालपोत कायालय, कुम भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६७-CI-००१६, अंश चलन,
राजिकशोर शाह िव. रामकुमार शाहसमेत
मूल पु ष सयगु साह तथा िनजको ीमती
मायादेवी साहको ३ छोराह मा जेठो रामकुमार साह,
मािहला रामपित साह, का छा लालबाबु साह भएको ।
का छा लालबाबु साह र िनजको ीमती देवजन साहका
राजिकशोर साह, संजयकुमार साह, िधरजकुमार
साह र च दकुमार साह गरी ४ छोराह रहेकोमा ४
छोराम येका यी वादी राजिकशोर एक छोरा रहेकोमा
प िवप ह िबच मख
ु िमलेकै देिख छ । वादीका िपता
लालबाबल
ु े आमा मायादेवीउपर िमित २०५८/८/१२
मा सलाही िज ला अदालतमा दे.नं. ११८० को अंश
मु ा दायर गरेको र सो मु ा माणको पमा िमिसल
संल न रहेको देिखने ।
वादीले अंश िलएको नदेिखएकोले आ ना बाबु
लालबाबु साहबाट मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको
३ नं. अनस
ु ार अंश पाउने नै देिखयो । लालबाबक
ु ा
िपता सरयगु साहको नाम दता कायम रहेको ३ भागको
१ भाग वादीका बाबक
ु ा भागमा पन आउने स पि
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र लालबाबल
ु े पेस गरेको तायदातीमा उि लिखत
स पि , िनज र िनजको ीमती तथा छोराको नाममा
रहेको स पि समेतबाट वादीले ६ भागको १ भाग अंश
पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६६/२/१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६८-CI-१४५५, घर, पखाल
हटाई, ज गा खाली गराई, ज गाको क जा िखचोला
मेटाई चलन चलाई पाऊँ, िनता भगत िव. कमलकुमारी
कणसमेत
सु अदालतबाट भई आएको िमित
२०६२।९।१८ को न सा मचु ु कावाट न.नं. ११
र १३ मा ज.िव. ०-०-५-१/२ ज गा ितवादीह को
भोगचलनमा रहेको देिख छ । सोही लगभग ५ धरु
ज गाको े फलिभ ै िनज ितवादीह को घर पिन
रहेको देिख छ । ितवादीह ले आ नो घरमा २०५६
सालमा िव तु ् जडान गरेको त य िमिसल संल न
कागजातबाट देिख छ । य तै सोही न सा मचु ु कामा
न.नं. १४ मा िक.नं. ७२२ को ज गामा यी वादी िनता
भगतको घर ज गा रही िनजको भोगचलन रहेको
देिख छ । वादी तथा ितवादीह को घर एकआपसमा
जोिडएको अव थामा रहेको पिन देिखने ।
यसरी ितवादीह बसोवास रहेको घरमा
२०५६ सालमा िव तु ् जडान भएको र वादीले २०६२
सालमा मा आएर आ नो घर ज गा ख रद गरेको
देिखयो । वादीका दाताले नै िनमाण गरेको घर वादीले
२०६२ सालमा ख रद गरी ब दै आएको देिखयो । अथात्
वादीको दाताको पालामा नै वादी तथा ितवादीह ले
आआ नो ज गामा घर बनाई बसेको पाइयो । यिद

वादी दाबीबमोिजम वादीको ज गामा ितवादीह ले
घर पखाल बनाएको अव था ह यो भने िनज वादीको
दाताले नै सो ज गाउपर दाबी गन स ने ि थित रहने
िथयो । तर वादीका दाताले ितवादीह उपर कुनै दाबी
िलएको अव था छै न । साथै ितवादीह ले भोग गरेको
ज गाको े फलसमेत िनजह को ज गाधनी े ता
पज
ु ामा उि लिखत े फलभ दा बढी रहेको नपाइएको
ि थितमा ितवादीह ले वादी दाबीअनस
ु ार वादीको
ज गा िखचोला गरेको देिखएन । तसथ वादी दाबी पु न
नस ने ठहराएको सु मोरङ िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला मनािसब नै देिखयो । वादी िनता
भगतको पनु रावेदन िजिकर एवं यस अदालतबाट मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान गदा िलइएको आधारसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको आधारमा
वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको सु मोरङ िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको िमित २०६६।५।७ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : क याण खड् का
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६८-CI-०७६०, िलखत बदर
दता बदर दता कायम, िदनदयाल यादव िव. ईनरदेवी
यादवसमेत
िपता पख
ु ाको स पि िब गदा अंशब डाको
महलको १९(१) नं. ले प नी तथा छोराछोरीह को
म जरु ी िलएर मा घर यवहार चलाउनलाई आधास म
िब गन पाउने देिख छ । उ अंशब डाको १९(१)
नं. को यव थाअनस
ु ार ततु मु ामा यी वादीह का
पित िपता िशवनारायण यादवले आ नो नाउँमा
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भएको ज गाह िब गदा एकासगोलको प नी तथा
छोराह को म जरु ी िलएको वा राजीनामा िलखतमा
सा ी रािखएको छै न । घर यवहार चलाउन िब
गरेको भ ने त य पिन उ पा रत राजीनामा िलखत
तथा अ य माणबाट पिु भएको देिखएन । िववािदत
ज गाह बाहेक अ य स पि पिन रहेको र आधास म
मा स पि िब गरेको भ ने पिन पनु रावेदक
ितवादी िदनदयाल यादवको िजिकर छै न । यस
अव थामा लेनदेन यवहारको १० नं. को कानूनी
यव था आकिषत हने नै देिखने ।
िपता पितको नाउँमा जनु सक
ु ै ोतबाट ा
स पि छोरा प नीको लािग िपता पख
ु ाकै पालाको
स पि हने हँदा सो स पि मा प नी छोराह को
अंशहक ला ने नै ह छ । अतः ततु मु ामा यी
वादीह का पित िपता िशवनारायण यादवले ा
गरेको स पि िनजका छोराह तथा प नीको लािग
पैतक
ृ स पि नै हने भयो । य तो स पि छोरा
प नीको म जरु ी निलई िब गन मािथका करणमा
उ लेख भएबमोिजम लेनदेन यवहारको १० नं. ले
िम ने नदेिखने ।
दाबीको िक.नं. १२६२ र १२६४ का
वादीह का पित िपताले यी पनु रावेदक ितवादी
िदनदयाल यादवका दाता ितवादी जदनु दन
यादवलाई िमित २०६४।१।१८, र.नं. २५५३(क)
बाट राजीनामा पा रत गरी िदँदा वादीह लाई सा ी
रािखएको वा िनजह बाट म जरु ीको कुनै कागज गरी
िलएको देिखएन । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १०
नं. को कानूनी ि या पूरा नगरी दाबीका ज गाह
वादीह का पित िपताले आफूखस
ु ी पमा िब
यवहार गरेको देिखएकोले उ िलखतले कानूनी
मा यता पाउन स ने अव था रहेन । अंश हक ला ने
स पि म जरु ी निलई िब भएको अव थामा
अंिशयारह ले आ नो हकजित बदर गन पाउने नै
भयो । सोही आधारमा दाबीको ज गाको ४ भागको ३

भाग िलखत बदर भई वादीह को नाउँमा दता कायम
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
फै सला मनािसब नै देिखयो । य तो अव थामा दाबीको
ज गा िनजी आजनको ज गा भएकोले मल
ु क
ु ऐन,
अंशब डाको १९(२) बमोिजम आफूखस
ु गन पाउने
स पि हो भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदनप
एवं िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकर पु न स ने
देिखएन । साथै यस अदालतबाट यथ िझकाउँदा
िलइएको आधारसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था एवं
माणको आधारमा वादी इनरदेवी यादवसमेतका
एकासगोलका अंिशयारह को म जरु ी निलई ितवादी
िशवनारायण यादवले ितवादी जदनु दन यादव र
िनज जदनु दन यादवले पनु ः पनु रावेदक ितवादीलाई
ग रिदएको राजीनामा िलखत मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको १० नं. िवपरीत रहेको हँदा उ ज गाको
४ भागको ३ भाग िलखत बदर भई वादीह को
नाउँमा दता कायम हने ठह याएको सु सनु सरी
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६७।८।७
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : क याण खड् का
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभु म् ।
१०
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६८-CI-०१२६, अब डा ज गा
ब डा ग रपाऊँ, हाद पुडासैनीसमेत िव. रामच
पुडासैनीसमेत
ब डाप हँदा अब डा जिनएन भ दैमा ज गा
अब डा हन नस ने होइन । कुनै स पि पिछबाट
ब डा हने हो होइन भ ने कुरा सो ज गाह को कृित र
भोगको अव थाबाट िनधारण गनपछ
ु भ ने अंशब डाको
३५ नं. को आशय हने । उपयु ज गा २०२२ सालमा
नै अंशब डा हनअ
ु गावै दशरथ पडु ासैनीको नाउँमा
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दता भएको देिख छ । ितवादीह ले दाबीको ज गा
यो यित कारणले आ नो मा हक ला ने हो ब डा
गनपन
ु होइन भ ने िजिकर िलन सके कोसमेत छै न ।
के वल आ नी आमा ेमकुमारीका नाउँमा ब डामा हँदा
अ य अंिशयारको तल
ु नामा कम ज गा ब डाबाट ा
गरेको हँदा उपयु ज गाह ब डा ला ने ज गा होइन
हा ो भागमा परेको हो भनी ितउ र िजिकर िलएको
देिख छ । ब डाप लाई स पि को ोतको पमा
िलइ छ । तर उ ब डाप मा भएको बेहोरा हेदा उ
ब डाप मा य तो कुनै कुरा उ लेख भएकोसमेत
पाइँदैन । ब डाप हँदाको अव थामा कूल स पि म ये
के कुन स पि कुन अंिशयारको भागमा परेको
हो ब डामा नै उ लेख हनपु छ । ब डाप मा कुनै
स पि को स ब धमा के ही नबोिलएकै आधारमा जो
जसको नाममा छ उसैको मा हने भनी अनमु ान गन
पिन यायोिचत हँदैन । यसको लािग िक त त ययु
र उिचत कारणह बाट पिु हन स नपु छ र िक
त स पि को ोतको पमा रहेको अंशब डाको
िलखतमा नै य हनु पछ । य तो ब डाप मा प
पमा य नग रएको य तो स पि एक मा
अंिशयारको हो भनी मा नसमेत यायोिचत नदेिखने ।
िमित २०४९/९/१९ को ब डाप हेदा के ही
िक ा ज गाह अब डा रा ने भनी अंशब डामा
उ लेख भएको छ । दाबीका अ य िक.नं.१३, ४४,
८८, ९६, १००, १०२, १०७, १३७, १४०,
१४६, १३५ र १३ समेतका ज गाको बारेमा उ लेख
छै न । तर उपयु ज गाह अ य अंिशयारह लाई
ब डा नला नपु न वा दशरथ पडु ासैनीको आ नो िनजी
िसप आजनबाट ा भएको त य माणसमेतबाट
पिु हन सके को छै न । उपयु ज गाह मूलपख
ु ा
िललानाथकै सािबक दताबाट मािहला छोरा दशरथको
नाममा आएको देिखएबाट समेत पैतक
ृ स पि नै रहेको
देिख छ । य तो पैतक
ृ स पि अ य अंिशयारले भोग
गरेको र ब डामा उ लेख नभएको भए पिन अब डा

हनस ने र य तो स पि बाट अंिशयारले ब डा पाउने
नै देिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
वादी दाबीका ज गाह अंिशयारह िबच ब डा ला ने
ठह याई भएको काठमाड िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६४/७/२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन ।
§ ०६८-CI-०१२७, िनणय बदर, हाद
पडु ासैनीसमेत िव. रामच पडु ासैनीसमेत
§ ०६८-CI-०१२८, िनणय बदर, हाद
पडु ासैनीसमेत िव. रामच पडु ासैनीसमेत
११
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६६-CI-००७५, म य थ
िनयिु , बेदनाथ लािमछाने िव. नेसनल क
सन
क पनी िलिमटेड नेपाल
पनु रावेदन अदालतको फै सला हेदा
प ह िबच भएको स झौताको दफा ५१ मा भएको
यव थाअनस
ु ार इि जिनयरसम दाबी पेस गरे
नगरेको, इि जिनयरले िनणय िदए निदएकोलगायतका
सतह पालना भए नभएको र म य थ ऐन, २०५५ को
दफा ६(१) को यादिभ म य थ िनयिु गरी पाउन
िनवेदन परेको हो होइन, मूल स झौताको दफा ५१ मा
वैकि पक पूवअव थाह पनु रावेदक िनवेदकले पालना
गरेको छ, छै न ? पालना गरेको छ भने िवप ी एन.सी.
सी.एन. क पनीले उ पूवअव थालाई Frustrate
गरेको छ, छै न ? हेरी म य थ िनयिु स ब धी
िनयिु गनु भनी यस अदालतबाट जारी भएको उ
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परमादेशको आदेशबमोिजमको उपयु अव थाह
िव मान छ, छै न हेरी जाँची बझ
ु ी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट ततु िववादको िन कषमा पगु ी िनणय
गरेको नपाइने । अ पताल ह ता तरण गरेको र
ह ता तरण गदास म पिन थप भु ानी पाउनु पन भनी
दाबी िलएको नदेिखएको भ ने आधारमा िनवेदन दाबी
खारेज गरेको देिखयो । े ड् स क
सन क पिन
र नेसनल क
सन क पनी (एन.सी.सी.एन) िबच
भएको स झौताको दफा १३ मा “स झौतास ब धी
अ य सत एवं सिु वधाको हकमा िनयो ासँग भएको
मूल स झौताअनस
ु ार नै हनपु न छ ।’’ भ ने उ लेख
भएको र िनयो ासँग भएको मूल स झौताको दफा ५१
मा म य थतास ब धी ावधान रहेकोसमेत स दभमा
सव च अदालतको िमित २०६४।७।२७ को फै सलाले
प पमा मागिनदश गरेका उपयु िवषयह मा
हेरी बझ
य ता िवषयबाहेक अ य
ु ी िनणय गनपनमा
ु
िवषयलाई आधार िलई म य थ िनयिु ग रपाउँ भ ने
िनवेदन खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६६/२/४ को फै सला उपयु आधार
कारणबाट िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
१२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-CR-०७४३, जबरज ती
करणी, सूयबहादुर थापा मगर िव. नेपाल सरकार
व ततु ः पीिडताको ओठ र िपठ् यमँु ा चोट
रहेको देिख छ । पीिडता “क” वगको वौि क अपाङ् ग
रहेको भ ने देिख छ । पीिडताले मौका र अदालतमा
समेत आई ितवादीले जबरज ती करणी गरेको भनी
बकप गरेको पाइ छ । य दश ज बहादरु ले मौकाको
बकप अदालतमा उपि थत भई मािणत गरेको छ ।
ितवादीले घटना थलमा आफूले च पल, लगु ा छोडी

भागेको त य वीकार गरेको पाइ छ । पीिडतालाई
करणी गन बारीमा लगेको र कपडा खोली वे छाले
करणी गन उ े य िलएको भनी ितवादीले अदालतमा
बयान गरेका छन् । तर पीिडताको शरीरमा लागेको घा
चोटसमेतले सो कुरा मनािसब नदेिखने ।
उि लिखत त य तथा याियक िस ा तको
रोहमा ितवादी सूयबहादरु थापा मगरले पीिडता
प रवितत नाम दमौली ९ लाई जबरज ती करणी
गरेको त य पिु हन आएको देिखयो । ितवादीको
काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
िवपरीतको कसरु रहेको देिखँदा िनजको कसरु को मा ा
यिकन गरी मा ाअनु पको सजाय िनधारण गनपन
ु
देिखने ।
ितवादीलाई हने सजायतफ िवचार गदा,
पीिडता प रवितत नाम दमौली ९ को ज मिमित
२०४०।०१।१६ रही वारदातको समयमा ३२ वष
१० मिहना २५ िदन रहेको त य िनज पीिडताको
नाग रकताको ितिलिपबाट देिख छ । साथै िनज
पीिडता वौिदक अपाङ् ग भई पूण अपाङ् गताको “क”
वगको माणप ा गरेको देिख छ । जबरज ती
करणी गन अिभयु लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(५) नं. मा बीस वष वा सोभ दा
बढी उमेरक मिहला भए पाँचदेिख सात वषस म
कै द सजाय हने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
सोही महलको ३क. नं. मा कसैले गभवती, अश ,
अपाङ् गता भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आ नो
संर ण वा हेरिवचारमा रहेका मिहलालाई जबरज ती
करणी गरेमा वा जुनसुकै उमेरका मिहलाउपर सामूिहक
पमा जबरज ती करणी गरेमा यस महलमा लेिखएको
सजायमा थप पाँच वष कै द गनु पछ भ ने यव था
रहेको देिख छ । यस ि थितमा ितवादी सूयबहादरु
थापा मगरलाई जबरज ती करणीको महलको ३(५)
नं. बमोिजम ५ वष कै द सजाय, ऐ. महलको ३क. नं.
बमोिजम थप ५ वष कै द सजाय र सोही महलको १० नं.
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बमोिजम पीिडताले ितवादीबाट .१०,०००।- भराई
पाउने गरी उ च अदालत पोखराबाट भएको फै सला
अ यथा भ न िमलेन । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
तथा िनजको तफबाट उपि थत कानून यवसायीको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ३ (तीन) वष ६
(छ) मिहना कै द सजाय हने गरी सु तनहँ िज ला
अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी िनज
ितवादीलाई जबरज ती करणीको महलको ३(५) नं.
बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने, ऐ. महलको
३क. नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय थप हने र
सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडता प रवितत नाम
दमौली ९ ले ितवादीबाट .१०,०००।- (दश हजार
पैयाँ) भराई पाउने गरी उ च अदालत पोखराबाट
िमित २०७४।०५।२० मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभु म् ।
१३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६८-CI-०६५२, अंश दपोट
िनणय दता बदर दता कायम, गंिगया कुमारी देवी महतो
िव. वतह महतो कोइरीसमेत
ितवादीले अंश दपोट काय गरेकाले
िनजह का नाउँको दा.खा. बदर गरी मेरा नाउँमा
कायम ग रपाउँ भ ने िफरादप सु िसराहा िज ला
अदालतमा िमित २०६०।११।१ मा दता भएको
देिख छ । वादीले दाबी िलएका िववािदत सा.िक.
नं.२१९५ सा.िक.नं.१२९५ सा.िक.नं.२१९२ को
ज गा २०५० सालको दता गरेको दे.नं.१७९९ को
अंश मु ामा भएका आदेशानस
ु ार ितवादीले २०५२
सालमा पेस गरेको तायदातीमा देखाएको पाइँदैन ।
सो अंश मु ा फै सला भएप ात् यी ितवादीह म ये

िबरासी महतो वादी र वतह महतो ितवादी भएको
दे.नं. १४९६ को अंश दता मु ामा िमित २०५८।४।५
मा िमलाप भई िववािदत ज गाह िमलाप बाट
हक िलनु िदनु गरेको देिख छ । ितवादीह ले िमित
२०५२।४।२१ को तायदाती फाँटवारीमा नदेखाई
२०५८ को िमलाप मा उि लिखत े फल दपोट
गरेको ठहछ । र, उि लिखत ज गाको लगत दतासमेत
बदर भई वादीका नाममा दतासमेत हने र वादी
ितवादीको आंिशक दाबी ठहर भई फै सला भएकोले
दवु ै प लाई पनु रावेदनको याद िदएको पिन देिखने ।
उ फै सलाउपर वादी ितवादी दवु ै
प को त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजमा
पनु रावेदन परेको देिख छ । यी पनु रावेदक / वादीको
समेत पनु रावेदन हँदाहँदै ितवादीको पनु रावेदनमा
मा सनु वु ाइ भई झगिडया िझकाउने आदेशसमेत
भएको देिख छ । उ झगिडया िझकाउने ि यामा
यी पनु रावेदक वादीको नामको सूचना याद िमित
२०६७।४।२१ मा सावजिनक िपपलको बोटमा
टाँस भई बेप े तामेल भएको देिख छ । उ सूचना
याद रीतपूवकको देिखँदैन । सनु वु ाइ ि यामा
यी पनु रावेदकको उपि थती सहभािगता देिखँदनै ।
यसरी एकातफ यी वादीसमेतले िदएको पनु रावेदनमा
सनु वु ाइ नभई ितवादीको मा पनु रावेदनमा सनु वु ाइ
भएको र अक तफ सूचना याद बे रतको रहेको
अव थामा पनु रावेदकले आ नो भनाइ रा ने मौका
नपाई य तो बे रतको यादलाई मा यता िदइ सनु वु ाइ
गरी सु िज ला अदालतको फै सला उ टी गन
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०६७।१०।२५ को फै सला यायका मा य
िस ा तिवपरीत भई िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
अब, यसै मु ामा यी पनु रावेदकले िदएको
पनु रावेदन उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज
इजलासमा मल
ु तबी रहेको हँदा उ मल
ु तबी जगाई
साथै राखी जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी चाँडो िकनारा गनु
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भनी उपि थत प लाई तारेख तोक िमिसल उ च
अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ २३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WH-०००९,
ब दी य ीकरण, ब ीकुमार रोका िव. िज ला हरी
कायालय, धािदङवेसीसमेत
िमिसल संल न कागजातबाट भैरे म ल
ठकुरी भिनएका बलराम म ल ठकुरी भ ने रामबहादरु
म ल एउटै यि हो भ ने आिधका रक माणबाट
पिु भएको देिखँदैन । िशवनारायण े समेतले गरी
िदएको सनाखत कागजमा रट िनवेदक रामबहादरु
म ललाई रोहबरमा राखी सिहछाप गराएको
देिखँदैन । .स.िन. स तकुमार लामासमेतले काम
तामेल गरेको देिख छ । यसरी कागज गराउने कानूनी
अि तयारी हरीलाई रहे भएको देिखँदनै । मु ा
अि तम फै सला भई बसेको अव थामा अमक
ु यि
भनेको मािनस यो हो भनी एउटा पा खडा गरी हरीले
सािबती वा वीकारोि बेहोराको कागज गराउने र
यसैलाई िनणायक माण मा न िम ने देिखँदनै । सो
कागज िनवेदक रामबहादरु म लले वे छाले गरेको
भनी िव ास गन सिकने अव था पिन देिखँदैन । यस
अव थाको कानूनको उिचत ि या अनशु रण नगरी
तयार ग रएको संिद ध िकिसमको कागजका आधारमा
भैरे तथा बलराम भिनएका यि ियनै िनवेदक
रामबहादरु हन् भनी मा नु यायोिचत नदेिखने ।
िनवेदकले िजउ मा ने, बे ने मु ाको वारदात
हनभु दा अगािड िमित २०४७।३।८ मा िज ला
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शासन कायालय धािदङबाट नाग रकताको माणप
बनाएको, नाग रकताको माणप मा िनजको नाम
रामबहादरु म ल उ लेख भएको र िजउ मा ने, बे ने
मु ामा ितवादीको नाम बलराम म ल ठकुरी, कतै भैरे
भ ने बलराम म ल ठकुरी उ लेख भएको, िनवेदकको
नाम र उ िजउ मा ने, बे ने मु ामा सजाय पाएका
ितवादीको नाम तथा िनजको बाबक
ु ो नाम निमली
फरक परेको देिखएको, िज ला हरी कायालय
धािदङमा भएको कागज रट िनवेदकको राजीखस
ु ीले
वे छापूवक भएको हो भनी िव ास गन आधार
नदेिखएको, िजउ मा ने बे ने मु ाको िमिसलबाट
समेत यी िनवेदक रामबहादरु म ल र सजाय पाएको
ितवादी भैरे भ ने बलराम म ल ठकुरी एउटै यि
हन् भनी मा न सिकने अव था नदेिखएको हँदा िनवेदक
रामबहादरु म ल र िजउ मा ने बे ने म ामा २० वष
कै द र .४०,०००।- ज रवाना भएको ितवादी भैरे
भ ने बलराम म ल ठकुरी एकै यि हन् भनी यी
िनवेदक रामबहादरु म ललाई प ाउ गरी थनु वु ा पज
ु
िदई कारागारमा थनु ामा रा ने िवप ीह को कायलाई
कानूनस मत मा न नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट
िजउ मा ने बे ने मु ामा कै दको सजाय भएका भैरे भ ने
बलराम म ल ठकुरी र यी िनवेदक रामबहादरु म ल
एउटै यि हन् भनी भ न स ने अव था नहँदा रट
िनवेदक रामबहादरु म ललाई िजउ मा ने बे ने मु ामा
प ाउ गरी कै दी पज
ु िदई थुनामा रा ने िवप ीह को
काय िु टपूण देिखँदा रट िनवेदक रामबहादरु
म ललाई त काल थनु ामु गरी िदनु भनी नेपालको
संिवधानको धारा १३३(३) बमोिजम िवप ीह को
नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: ड लरु ाम चौधरी
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७५ साल भा २५ गते रोज २ शभु म् ।
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२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०६४७,
उ ेषण / परमादेश, भाकर नरिसंह राणा िव.
गुणाधीश राजभ डारीसमेत
यसरी िवप ी गणु ाधीश राजभ डारीले
िक.न. ३५१ को ज गाको मोही माण-प स ब धमा
दायर गरेको मु ामा नै यी रट िनवेदकलाई सव च
अदालतको आदेशअनस
ु ार अ.बं. १३९ नं. बमोिजम
बझ
ु ी िनजको बयान गराई कारणीसरह कायम गरी सो
मु ामा फै सला भई बसेको देिखएको हँदा सो मोही
माण-प स ब धी मु ाको स ब धमा थाहा भएन
भ ने िनवेदकको कथन आधारहीन देिखई िनवेदक
यस अदालतसम सफाहातले समेत वेश गरेको
नदेिखने ।
िववािदत ज गाको स ब धमा ीकृ ण
ब ाचाय र गणु ाधीश राजभ डारीको िबच मोही माणप पाउँ भनी चलेको मु ामा सव च अदालतबाट
िनवेदक भाकर नरिसंह राणालाई कारणीसरह मानी
तारेखमा राखी उ मु ा टुङ्गो लािगसके को अव थामा
मु ाको स ब धमा जानकारी नै िथएन भ नु उपयु र
तकसङ् गत नहने भनी उ च अदालत पाटनबाट भएको
आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
िनवेदकले ततु ज गा आ ना दाता ीकृ ण
ब ाचायबाट ख रद ग रिलएको िलखतको महलमा
मोही जिनएको नभए पिन त कालीन अव थामा
ीकृ ण ब ाचाय र गणु ाधीश राजभ डारीिबचमा
मोही माण-प पाउँ भ ने मु ा चिलहेको त य
थािपत हन आयो । उ मोही माण-प पाउँ भ ने
मु ा तहतह हँदै सव च अदालतमा आइपगु ेकोमा
िनज भाकर नरिसंह राणालाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१३९ नं. बमोिजम िझकाई बयान गराई कारणीसरह
मानी तारेखमा समेत रा ने आदेश भएको देिखयो ।

ियनै प िवप िबच चलेको ज गा िखचोला मु ाको
पनु रावेदन प मा िनवेदक भाकर नरिसंह राणाले
मोही मु ाको फै सलाको जानकारी भएको कुरा उ लेख
गरेको अव थामा आफूसँग य सरोकार रहेको
मु ामा फै सलाको जानकारी िथएन, पाइन भ नु याय
र िववेकको ि ले तकसङ् गत र यिु सङ् गतसमेत
नदेिखँदा िवप ी गणु ाधीश राजभ डारीले द.नं. ५२१७
िमित २०७३।१०।६ मा ज गा बाँडफाँडको िनवेदन
िदँदा हालका िनवेदक ज.ध. भाकर नरिसंह राणाले
िलिखत जवाफ पेस गदा िनज िनवेदक गणु ाधीश
राजभ डारीलाई मोही होइनन् भनी इ कार गन
नसके को भ नेसमेतका आधारमा भूिमसधु ार कायालय
काठमाड बाट भएको दरपीठ आदेश र मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १७ नं. को रोहमा सो आदेशलाई सदर गन गरी
उ च अदालत पाटनबाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी
िु ट नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : राजे वा ले
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत २०७५ साल आि न १ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-WO-०४४७, उ ेषण
/ परमादेश, रिव नाथ देव िव. िज ला वा य
कायालय, फा लु अ पताल सोलुखु बुको लेखा
शाखासमेत
िनवेदक िमित २०३९।०६।०६ देिख थायी
िनयिु भई २०५२ असोजस म िविभ न कायालयमा
काम गरेको र सो अविधको तलब भ ा िनजले भु ानी
पाएको त य िनवेदकले वीकार गरेको देिख छ ।
यसपिछ िनज कुन कायालयमा हािजर भई काम
गरेको हो भ ने स ब धमा कुनै माण पेस हन आएको
पाइएन । िनवेदकले २०३९ सालदेिख थायी िनयिु
पाई २०५२ साल आि नस म कायालयमा कामकाज
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गरेको देिखएको छ । नोकरी अविध क रब १३ वष
भएको देिखएको ि थितमा िनवेदकले िनवृि भरण
पाउन स ने अव था देिखएन । िबदा वीकृत नगराई
कायालयमा अनपु ि थत रहेको कुरा िनजको िनवेदनमा
वीकार ग रएको देिख छ । रा सेवक कमचारीले
िवना सूचना िबदा वीकृत नगराई लामो समयस म
कायालयमा अनपु ि थत हनल
ु ाई पदीय अनशु ासन
ितकूलको आचरण गरेको मा नु पदछ । कायालयमा
हािजर नभएको र िबदा वीकृतसमेत नभएको
अविधको तलब भ ा पाउँ भ ने िनवेदकको िजिकर
कानूनसङ् गत मा न नसिकने ।
िनवेदक अ ययनको िसलिसलामा २०५४
सालमा भारतमा गई िव.ए.एम.एस.को अ ययन पूरा गरी
२०५९ सालमा वदेश फकको भ ने िनवेदन बेहोराबाट
देिख छ । िनवेदकले दाबी गरेअनस
ु ार तलब भ ा िलन
बाँक भएको र िवप ीह बाट िनजको राजीनामा िदएको
स ब धमा कुनै कारबाही ि या अगािड नबढाएको
अव था हो भने त काल कानूनी उपचारको बाटो
अवल बन गनपन
ु िथयो । तर २०५२ सालदेिख क रब
२० वषस म कानूनी उपचारको माग नअपनाई २०७३
सालमा मा रट िनवेदनसाथ अदालतमा वेश गरेको
देिख छ । धेरै लामो समयप ात् अदालत वेश गनपन
ु
कुनै उिचत वा यिु सङ् गत कारण खल
ु ाएको पिन
पाइएन । कसैको हक अिधकारमा आघात पन गएमा
उिचत समयमा नै याियक उपचारको बाटो अवल बन
गनपन
ु ह छ । अनिु चत िवल ब गरी िनवेदन गरेको
अव थामा अदालतले उपचार दान गन नस ने ।
अत: िनवेदकको सेवा अविध िनविृ भरण
पाउने अव थाको नदेिखएको, िनज २०५२ साल
आि नप ात् कुनै कायालयमा हािजर भई कामकाज
गरेको नदेिखएको, िबदा वीकृत नगराई लामो
अविधस म अनपु ि थत रहेको र २०५२ साल
आि नप ात्को तलब भ ाको िवषयलाई िलएर
अनिु चत िवल ब गरी क रब २० वषपिछ रट िनवेदन

गरेको, याियक उपचारका लािग अदालतमा वेश गन
िढलाई हनपु न कुनै उिचत कारणसमेत नदेिखएको हँदा
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : गीता े
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चै ५ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७५-CR-०२५७ र ०७३RC-०१३२, कत य यान, तारािसंह लामा िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. तारािसंह लामा
ततु मु ामा घटना थल कृित मचु ु का,
अनस
ु धानको िसलिसलामा भएको कागज र
अदालतमा बकप गन कामाजाङ् बु लामासमेतको
बकप , मतृ कको शव परी ण ितवेदन, ितवादी
तारा िसंह लामाको अिधकार ा अिधकारी एवं
अदालतसम भएको बयानसमेतका आधार माणबाट
पनु रावेदक ितवादी तारािसंह लामाको कुटिपट एवं
कत यको कारण मृतक िछ रङ पा देन लामाको मृ यु
भएको भ ने त य िनिववाद पमा पिु भएको देिखन
आयो । घटना मतफ सम मा िवचार गदा पटकपटकको हारपिछ िघसान र ढुंगामा ठो काउनेसमेतको
काय भएको प रणाम व प मािनस मरेको देिखँदा
ितवादीको आवेश े रत ह यातफ मा सजाय
ग रपाउँ भ ने ितवादी तारािसंह लामाको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदन अदालत जु लाले ितवादी
तारािसंह लामालाई सव वसिहत ज मकै द ठहर गरी
िनजलाई सोबमोिजम सजाय गदा चक पन भनी मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष कै दको सजाय
हनपु न राय जाहेर गरेको देिख छ । सो स दभमा िवचार
गदा ितवादी र मतृ किबच लेनदेनको िवषयमा िववाद
भएको र सोही िववाद बढ् ने ममा मतृ कले ितवादीलाई
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ढुङ्गाले हानेको अव थामा ितवादीले ितकार
गरी मृतकलाई कठालो समाती ढुङ्गामा ठो काउँदा
मतृ क िछ रङ पा देन लामाको मृ यु भएको देिखयो ।
ितवादीले मतृ कलाई मानस मको पूवयोजना, तयारी,
षड् य गरेको देिखँदैन । पूव रसइवीसमेत भएकोसमेत
पाइएन । सजाय िनधारण गदा कसरु को गा भीय,
कसरु गदाको प रि थित, कसरु को मा ा, कसरु दारको
आचरण, िवगतको ि याकलापसमेतलाई ि गत गरी
िनधारण गनपन
ु ह छ । ितवादीले वारदात घटाउने
योजना षड् य पूवतयारी गरेको अव था नभएको
र िनजले याियक ि यामा सहयोग गरेकोसमेत
देिखयो । यस अव थामा ितवादीलाई सव वसिहत
ज मकै द गदा चक पन नै देिखयो । तसथ ितवादी
तारािसंह लामालाई १० वष कै दको सजाय गनु उिचत
नै हने भनी पनु रावेदन अदालत जु लाले जाहेर गरेको
रायसमेत मनािसब नै देिखने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण
र कारणबाट सु ह ला िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर गरेको िमित २०७१।१२।३०
को पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने गरी सजाय गदा मािथ
िववेिचत आधार र कारणबाट सजाय चक पन
देिखएकाले अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष
मा कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद ब याल
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७५ साल चै २४ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०९९३, मानव
अपहरण तथा ब धक गरी कत य यान र ठगी,
नेपाल सरकार िव. देव गु भनेर िचिनने अिभषेकराज

िसंहसमेत
ितवादी अिभषेकराज िसंहलाई कत य
यानतफ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको १ नं. बमोिजम
कसरु कायम गरी ऐ.३ नं. बमोिजम यान मान उ े यले
गरेको अपहरण तथा शरीर ब धकसमेत कायको
अपराधको कृ ितसमेतलाई िवचार गरी १५ वष कै द
र . एक लाख ज रवाना हने र उ महलको १२
नं. बमोिजम पीिडतलाई २,५०,०००/- ितपूित
भराइिदने गरी गरेको सु अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
ितवादी िमलन सागर िल बल
ु े पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम मतृ कलाई घेरा िदने, बाटो ग डा
छे ने वा भा न उ कन नपाउने गै काम गरी कत य
गरी मानमा संल न रहेको भ ने िमिसल संल न रहेका
माणबाट देिखँदैन । िमित २०६९।४।७ गते मु य
ितवादी अिभषेकराज िसंहले सह ितवादी िमलन
सागर योङ् गया िल बु र मृतकलाई लखनऊमा पूजा
गन जाउँ भनी मतृ कलाई नै गाडी चलाउन लगाई
िसलगढु ी हँदै भारतको फौजाबादस म साथमा गएको
देिख छ । िनजह होटल हाइवेमा सँगसँगै बसेको र
पिछ . अिभषेकराजले जगत िसंह तामाङ िवरामी
भयो भनी लखनउ जाने गाडीमा राखी मु य ितवादी
अिभषेकराज िसंहसँग साथै गएकोसमेत देिख छ ।
लखनउ जाने ममा ितवादी अिभषेक िसंहले जगत
िसंह म यो भनी िनजलाई बाटोनिजक फालेको, सोही
रात र सौलमा फक आई उ घटनाबारे कोही कसैलाई
जाहेरीस म नगरेकोस मको कसरु ितवादी िमलन
सागरले गरेको देिख छ । यान मान काय हनपु ूव जगत
िसंहलाई मान कुराको . िमलन सागरलाई जानकारी
भएको वा िनजसँग कुनै पूवस लाह भएको भ ने त य
सम िमिसल कागजबाट खु न आएको पाइएन । तसथ
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सम घटना म प रि थिततफ िवचार गदा . िमलन
सागर योङ् गा (िल ब)ु लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १७(३) नं. को कसरु मा ३(तीन) वष कै द
सजाय गन गरी भएको सु अदालतको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला मनािसब
नै देिखने ।
मु य ितवादी अिभषेकराज िसंहले ठगी
गन काय गदा सोहनी राजभ डारीले म त गरेको
भ ने अिभयोग दाबी देिख छ । िनज ितवादीले
के क तो काय गरी ठगी गरेको भ ने कुराको ठोस
र व तिु न माण पेस गरेको पाइँदैन । अिभषेकले
भनेबमोिजम सोहनीको खातामा . १ लाख ज मा
गरेको भ नेस मको ठगीको कसरु कायम हन स ने
ि थित देिखँदनै । कुन योजनका लािग कसले सो
पैयाँ सोहनी राजभ डारीको खातामा हालेको भ ने
कुरा िमिसल माणबाट समेत देिखँदैन । ितवादीह
अिभषेकराज िसंह र सोहनी राजभ डारीले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा समेत ठगीको
कसरु गरेको होइन भनी इ कारी भई बयान गरेको
देिख छ । ितवादीह ले मृतकबाट रकम ठगी गरी
िलए खाएको भ नेसमेत किहँकतैबाट पिु भएको
पाइँदनै । ितवादीह ले ठगी गरेको ठोस र व तिु न
माण वादी नेपाल सरकारले पेस गन सके को
अव थासमेत नहँदा अिभयोग लगाएको भरमा मा
कसरु दार कायम गन िम ने नदेिखँदा िनजलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु अदालतको
फै सला र सो फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला मनािसब नै देिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादीम येका अिभषेकराज िसंहलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय र मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर
ब धक िलनेको महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. ३ नं.
बमोिजम १५ वष कै द र .१,००,०००।– ज रवाना

गरी पीिडतलाई ऐ. १२ नं. बमोिजम ितपूित .
२,५०,०००।– भराई िदने, िमलन सागर योङया
िल बल
ु ाई यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम
३ वष कै दको सजाय हने र ठगीतफको अिभयोग
स ब धमा ितवादी अिभषेकराज िसंह तथा सोहनी
राजभ डारीसमेतका हकमा अिभयोग दाबी पु न नस ने
गरी भएको सु भ परु िज ला अदालतको िमित
२०७१।१२।२३ को फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखँदा
सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ितवादी अिभषेकराज िसंहलाई
अिभयोग दाबीअनस
ु ार कत य यानतफको कसरु को
हकमा सव वसिहत ज मकै द हने ठह योएकोमा हाल
चिलत कानून, मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने
छै न” भ ने कानूनी यव था रहेको देिखएकाले ततु
मु ामा ितवादीको सव व गनु नपन ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद ब याल
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७५ साल चै २४ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१७४३, जबरज ती
करणी, कृ ण था िव. नेपाल सरकार
कसरु गरेकोमा सािबत भई ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गरेको र िनजले
गरेको सो सािबती बयानलाई पीिडतको वा य
परी ण ितवेदनमा उि लिखत बेहोराले समथन
गरेको देिखयो । र सीको नसाको सरु मा पीिडतलाई
करणी गन मन लागी िनजको क खो दै गदा भोला
चौधरी आएकोले करणी गन पाइँन भनी िनजले
अदालतमा बयान गरे तापिन िनजले अनस
ु धान
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अिधकारीसम बयान गदा करणी गन मन लागी
पीिडतलाई आउ भनी नरेश गैरक
े ो घरको छतमा लगी
पैसा िद छु भनी छतमा सतु ाई िनजले लगाएको पे टी
खोली मेरो उ ेिजत िलङ् ग िनजको योिनमा घस
ु ाउन
योिन व रप र दली िलङ् ग योिनिभ िछराउँदै गरेको
अव थामा अचानक भोला चौधरी आएकोले उ
थानबाट भागी गएको भनी कसरु मा सािबत रही बयान
गरेको कुरालाई पीिडतको वा थ परी ण ितवेदन,
अनस
ु धानको ममा कागज गन अजनु थापासमेतको
कागज, जाहेरवाला एवं पीिडतको बकप समेत िमिसल
संल न कागज एवं माणह बाट पिु भएको पाइयो ।
िनजले जबरज ती करणीको उ ोग मा गरेको हँ भ ने
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीका िव मा परेको िकटानी जाहेरी
दरखा त, पीिडतले अनस
ु धानको ममा गरेको
कागज, जाहेरवाला एवं पीिडतले अदालतमा उपि थत
भई गरेको बकप , पीिडतको वा य परी ण
ितवेदन एवं ितवादीले गरेको बयानसमेतबाट
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरले
मािणत भएको हँदा िनजलाई कसरु दार ठहर गरी
प देही िज ला अदालतबाट ितवादीलाई १०
(दश) वष कै दको सजाय हने र नाबािलका पीिडतलाई
ितपूितसमेत भराइ िदने गरी िमित २०७२।९।६ मा
भएको फै सला सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वल इजलासको इ साफ मनािसब नै देिखने ।
तसथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट उ च अदालत तु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट िमित २०७३।८।१४ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद ब याल
इित संवत् २०७५ साल चै २४ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०६९-CR-०८२२, जालसाजी,

जगु े र यादवसमेत िव. चु हाई यादवसमेत
वादीको नाउँको याद सूचना कानूनको रीत
पु याई यादवालाको घर ारमा टाँस गरी याद तामेल
गदा सा ीह र थानीय ितिनिधलाई रोहवरमा
राखी तामेल गरेका छ भनी ितवादीह म येका
तामेलदार श भु साद पौडेल र टंकबहादरु थापाले
आ नो ितउ रमा िजिकर िलएको पाइ छ । याद
सूचना रीतपूवक तामेल नभएको भए उ बे रतको
याद बदर गराउनु पन िथयो । सो ि या नअपनाई
याद बदर नगराई वीकार गरी बसेको देिख छ ।
यादवाला यि कै घर ारमा याद सूचना टाँस गरी
सा ी एवं थानीय ितिनिधह को रोहवरमा याद
तामेल भएको देिखने ।
धनषु ा िज ला अदालतमा चलेको २०६०
सालको दे.नं. २०१५ को लेनदेन मु ा तथा ततु
मु ामा ितवादी राजे र यादव नाता िचनजानका यि
होइनन् भनी वादीले दाबी िलएको देिख छ । तर सरयगु
यादवका ४ भाइ छोराह म ये राजे र यादवलाई
राजदेव यादव भनी नाम संशोधन ग रएको भ ने
मालपोत कायालय धनषु ाको िक.नं. ९६/०६० को नाम
संशोधन फायलबाट देिख छ । नाम संशोधनको लािग
गा.िव.स. रमदेया भवाडीको िसफा रससिहत िदएको
संयु िनवेदनमा राजदेव यादव, मनु े र यादव, जगु े र
यादव र जगे र यादवसमेत सरयगु यादवको छोरा
भनी उ लेख भएको पाइ छ । राजदेव यादवलगायत
वादीह सरयगु यादवका छोरा हन् भ ने त यलाई
ितवादीका सा ी च द साहले बकप गरी थप पिु
ग रिदएको पाइयो । मालपोत कायालय, धनषु ाबाट
राजे र यादवलाई राजदेव यादव भनी नाम संशोधन
भएकै आधारमा िनज वादीह का नाता स ब धका
यि होइन भ न िम ने देिखँदनै । नाम संशोधनका
लािग पेस भएको संयु िनवेदन तथा राजे र यादव र
वादीह को संयु नाममा ज गा दता रहेको कारणबाट
वादी दाबी त ययु नदेिखने ।
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राजे र यादव र वादीह एकासगोलका
दाजभु ाइ नाताका यि भ ने उ लेख भएको र
िनज चारै भाइको संयु नाममा रहेको ज गा रो का
राखी सो ज गाबाट राजे र यादवले सगोलमा रहेको
अव थामा चु हाई यादवबाट लेनदेन गरी िलएको
रकमबापत भ रभराउ भएको काय कानूनस मत नै
देिखन आउँछ । धनषु ा िज ला अदालतमा चलेको दे.नं.
२०१५ को लेनदेन मु ाको फै सला काया वयनको
ममा ितवादी राजे र यादवसमेतको नाममा रहेको
ज गाबाट िबगो भ रभराउ गराएको कायलाई अ यथा
भ न िम ने देिखएन । वादीको हक मेट्ने, हद याद
जाने वा कुनै तवरबाट वादीलाई नो सान पान
िनयतले गलत तवरबाट काम कारबाही भएको भ ने
देिखँदैन । िनयिमत याियक ि याअनस
ु ार ज गाको
डाँक बढाबढ गरी िबगो भराउने काय भएको देिखएको
छ । यसरी कानूनबमोिजम भए ग रएको काम
कारबाहीलाई जालसाजी ठहर गनु उिचत नहने ।
अतः रीतपूवक याद सूचना तामेल भई
फै सला काया वयनको िसलिसलामा ितवादी
राजे र यादवसमेतका नाममा रहेको ज गाबाट िबगो
भ रभराउ गरेको कायलाई जालसाजीपणू काय भ न
िम ने देिखएन । वादी दाबीबमोिजमको काम कारबाही
जालसाजीपूण रहेको मािणत हन नसके कोले वादीको
िफराद दाबी पु न नस ने भनी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६६।११।४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : धनबहादरु काक
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फा गनु १ गते रोज ४ शभु म् ।

ितषेध / परमादेश, िवनय रावल िव. पयटन सं कृित
तथा नाग रक उड् डयन म ालय, िसंहदरबारसमेत
नेपाल वायस
ु ेवा िनगमले एअरबस ख रद
गन बोलप आ ान गरेकोमा उ बोलप सूचनामा
१००० घ टास म उडान भरेको, िव टक माकटमा
िल टेड भएको क पनीको जहाज हनपु न भनी
बोलप आ ान गरेकोमा िनवेदकले ताव पेस गरी
सो तावउपर वीकृ त वा अ वीकृ त स ब धमा
जानकारी िलएको पिन देिखँदैन । उ सूचना कािशत
भएको ३० िदनिभ िनगममा स पक गरी सो सतका
िवषयमा िच नबझ
ु े िनगममा उजरु ी गन पाउनेमा सो
नगरी ४५ िदनिभ उ सूचनाबमोिजमको ताव
दािखल गरेको देिख छ । उ सूचनाअनस
ु ारको RFP
खो ने समयमा यी िनवेदक उपि थत भई कागजातमा
द तखत गरी िनगमको कायिविध वीकार गरेकोसमेत
देिखने ।
िनगमले वाइड बडी जहाज ख रद ि या
अगािड बढाउन पररा म ालयको Website समेत
राखी Aircraft manufacturing companies,
Airlines, Aircraft leasing company र Bankers
ह लाई जारी गरेको सूचना पारदश , ित पध र
कानूनस मत बनाएको देिख छ । यसै सूचनालाई
आधार बनाई यी िनवेदकलगायत अ य दशवटा
बोलप ह
ततु भएको देिख छ । बोलप को
स पूण ि या पूरा गरी बोलप खो ने समयमा यी
िनवेदकसमेतका ितिनिधह बसी उ बोलप ह
खो ने योजनको लािग आव यक पन ि या पूरा
गरेको देिख छ । नेपाल वायस
ु ेवा िनगमले यवसाय
स चालनको लािग के क तो िवमान आव यक पछ
उसले िनधारण गन िवषय हो । य तो अव थामा
इजलास नं. ९
यी िनवेदकले सत ब देज राखी बोलप आ ान गन
िम दैन भनी भ न िम ने नदेिखने ।
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कानूनी यव थाबमोिजम सावजिनक ख रद
टंकबहादरु मो ान, ०७३-WO-०५२३, उ ेषण / ऐन, २०६३ को दफा १० को बोलप स ब धी
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तावमा यो यताको आधार ािविधक यो यता वा
कुनै खास िकिसमको िनमाण यवसायी आपूित कता,
परामशदाता वा सेवा दायकले नपाउने यव था गन
सिकने छै न भनी कुनै खास वग वा समदु ायलाई रोक
लगाउन नपाउने भए तापिन ख रदकता क पनीको
आव यकता र िव ीय उपल धता, उपकरणको
उपल धतासमेतका िवषयव तमु ा सत तोक बोलप
आ ान गन स ने नै देिखने ।
िनगमले सावजिनक ख रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम २५(घ) अनस
ु ार बोलप दाताको
आिथक तथा ािविधक मतालाई िवचार गरी
तावकको यो यताको आधार तय गन सिकने
यव थाअनस
ु ार नै World Stock Market
मा िल टेड भएका क पनीह लाई ाथिमकता
िदने सत राखी य ता क पनीह को आिथक
मता र िव सनीयता बढी हने कुरामा िववाद हने
देिखँदैन । नयाँ जहाज ख रद गदा िनगमले आिथक
ययभार बेहोन नस ने हँदा १००० घ टा उडान
भएको र सन् २०१४ भ दा पिछ िनमाण भएको जहाज
ख रद गन सतलाई कानूनिवपरीत भयो भनी भ न
िम ने नदेिखने ।
िनवेदकले उ बोलप सावजिनक ख रद
ऐनिवपरीत बोलप वीकृ त वा सोको ि या अगािड
बढाएको भए सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
४७ तथा नेपाल वायु सेवा िनगम आिथक िविनयमावली,
२०६५ को िविनयम १७० बमोिजम स बि धत
िनकायमा पनु रावेदन गन सिकने कानूनी यव था
रहेको देिख छ । सो यव थाबमोिजम िनवेदकले
कतै पनु रावेदन गरेको पिन देिखन आएन । यसरी
कानूनबमोिजमको ि या नै पूरा नगरी कानूनबमोिजम
साधारण अिधकार े हण गरी सोबाट नै ततु
िववादको िन पण हनेमा सो अवल बन नगरी सोझै
अदालतको असाधारण े ािधकार हण गन िम ने
देिखँदैन । अक तफ यी रट िनवेदकले उ बोलप मा

राखेका सत ब देजह मा िच नबझ
ु ेमा बोलप
कािशत भएको ३० िदनिभ िनगममा स पक राखी
सो िवषयमा उजरु ी गन स नपु न ह छ । यी िनवेदकले
बोलप को सूचना वीकार गरी बोलप खो दा समावेश
भई द तखत गरी आ नो बोलप वीकृ त नभएपिछ
अदालतमा वेश गरेको कायलाई वाभािवक मा न
िम ने नदेिखने ।
तसथ वयं उपि थत भई यी िनवेदकले
बोलप स ब धी कागजातमा ह ता र गरी पेस भएका
१० वटा बोलप लाई वीकार गरी बोलप अ य
क पनीलाई पन स ने भ ने अनमु ानका आधारमा उ
बोलप को सूचना बदर गरी पनु ः बोलप आ ान गनु
भ ने आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन िदएको
देिखयो । िनगम ारा कािशत बोलप कानूनको
अि तयारीिभ रही आ नो यापा रक उ े य पूरा गन
ग रएको र यसमा कुनै कानूनी िु ट भए गरेको नपाइँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २७ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १०
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CI-१३३७, लेनदेन,
जयराम ता ाकार िव. बैकु ठ साद गौतम
िलखत जाँच गन ममा िवशेष बाट
समकालीन िलखत माग भए पिन सो समकालीन
िलखत पेस गनतफ मौकामा ितवादी सचेत रहेको पिन
देिखँदनै । यसरी माग भएको समकालीन िलखत पेस
दािखल नभएको अव थामा िलइएको नमनु ा र िलखतमा
लागेको सिहछाप यिकन गन नसिकने भनी िवशेष ले
आ नो रायमा उ लेख गरेको देिखयो । जाँच भएका
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सिहछाप निम ने निभड् ने भनी राय ा भएको पिन
देिखएन । यी ितवादी वयम् आफै ँ समेत बकको जािगरे
भएको अव था देिखँदा समकालीन िलखत एवं ह ता र
नै पेस गन नस ने भ ने पिन देिखँदनै । अदालतको
कारबाहीको िसलिसलामा वा तिवक एवं वाभािवक
व पका नमनु ा द तखत िदनपु नमा यी ितवादीले
िभ न िभ न बनावटको नमनु ा द तखत िदएबाट पिन
यी ितवादीले माण लक
ु ाउने वा बङ् गाउने य न
गरेको ट देिख छ । ितवादीले आ नो बयानमा
जालसाजी हो भनी नामाकरण गरेको मा आधारमा
उ िलखतलाई जालसाजी हो र िलखतअनस
ु ार वादी
ितवादीिबचमा कारोबार नै भएको होइन भनी भ न
िम ने अव था पिन देिखन आएन । िलखत फर याटमा
तयार ग रएको, खाली भागमा मा मसीले लेखी बेहोरा
लेिखएको अव था देिख छ । िशर पछ
ु ारमा कारणीको
सिहछाप लागेको अव थामा उपयु कारणबाटै यी
वादी ितवादीिबच लेनदेन कारोबार भएकै होइन भ न
िमलेन । यस अव थामा यी वादी ितवादीिबचमा
लेनदेन कारोबार भएको छै न भ ने ितवादीको ितवाद
िव ासयो य देिखएन । तर उ िमित २०५८/०३/१९
को िलखतमा लेिखएको रकमभ दा बढी रकमको
पिन कारोबार भएको भ ने वादी दाबी त ययु एवं
व तिु न माणबाट पिु हन सके को नदेिखँदा सु
कारोबारअनु प .१५,५०,०००/- मा वादीबाट
ितवादीले िलए खाएको देिखन आउने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट सु
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।२९
मा भएको फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१/०२/२९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल असोज ४ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं. १२
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.
ी काशकुमार ढुंगाना, ०७६-WH-००३१,
ब दी य ीकरण, उ व साद िसटौला िव. उ च
अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत
सािबक नाङ् गलो िदप सेिभङ ए ड े िडट
कोअपरेिटभ िल.मा. कायरत ितमा िसटौलाउपर
अ सरा पौडेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िनवेदकसमेत उपर सु काठमाड
िज ला अदालतमा ०७१-CR-१५०४ को ठगी मु ा
चलेको र उ मु ाका ितवादीह ले सफाइ पाएको
देिख छ । उ ठगी मु ामा भएको फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको उ च अदालत पाटनमा ०७४CS-२५५६ को पनु रावेदन परी उ मु ा िमित
२०७५।११।१९ मा फै सला हँदा यी िनवेदकलाई
सािबक मल
ु क
ु ऐनको ठगीको महलको १ नं. र ४ नं.
बमोिजम एक मिहना कै द र .१८, ३१, ८८७।१०
ज रवाना हने ठहर भएको पाइ छ । उ च अदालतबाट
ठहर भएको उ मु ाको तपिसलको देहाय ८ मा िनज
िनवेदक ितवादीलाई “ ततु फै सलामा िच नबझ
ु े
ऐनका याद ७० िदनिभ ी सव च अदालतमा
पनु रावेदन गन जान”ु भनी पनु रावेदनको याद िदनु
भ ने बेहोरा उ लेख भएअनु प पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७६।४।२८ मा िनज ितवादी
िनवेदकको सािबक काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
२९ को ठेगानामा पनु रावेदन याद जारी भएको त य
उ च अदालत पाटनबाट ा उ मु ाको िमिसलबाट
देिख छ । यसरी िनवेदक ितवादीलाई अदालतबाट
भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु े पनु रावेदन गन जानु
भनी िमित २०७६।४।२८ मा याद कािटएको तर
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उ याद कानूनबमोिजम तामेल हन बाँक नै रहेको
एकाितर देिख छ भने तामेल भएप ात् समेत कानूनको
यादिभ पनु रावेदन गन स ने र पनु रावेदन गरेपिछ
फै सला परी ण भई अि तम िनणय आउन बाँक रहँदाकै
अव थामा िनजलाई के ीय अनस
ु धान यरु ोले
िमित २०७६।४।२० मा प ाउ गरेको कुरा काठमाड
िज ला अदालतको िलिखत जवाफबाट देिख छ । यस
ि कोणबाट िनवेदक ितवादीलाई िनजउपर लागेको
आरोपमा पनु रावेदनको सनु वु ाइ हने अव था बाँक नै
रहेको देिख छ । अदालतको फै सलाले ितवादीलाई
सजाय ठहर भइसके प ात् पनु रावेदन गन पाउने मु ामा
िनजलाई उ फै सलामा िच नबझ
ु े आ नो सफाइको
लािग मािथ लो अदालतमा पनु रावेदन गन पाउनु
मु ामा सजाय ठहर भएका यि को कानूनी अिधकार
हो । कानूनी अिधकार योग गन पाउनु यायमा पहँचको
सिु नि तता हनु येक नाग रकको संिवधानले द
गरेको मौिलक हक पिन हो । संिवधानले धारा १६(१),
१७(१), १८(१) तथा २०(१) ारा द गरेको
मौिलक हक येक नाग रकले उपभोग गन नपाउनु
भनेको ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत हने हँदा
रा यले कानूनबमोिजम दान गरेको मौिलक हक
उपभोग गनबाट नाग रकलाई वि चत गन यायसङ् गत
हँदनै । कानूनबमोिजम बाहेक वैयि क वत तामा
अंकुश लगाउनु कानूनी रा यमा शोभनीय काय
मािनँदैन । रा यले नाग रकका वैयि क वत तामा
अंकुश लगाउँदा सारवान् कानून र कायिविध कानूनले
िनिद गरेको मागको प रपालना गनु अिनवाय हने ।
ततु स दभमा अदालत वयंले पनु रावेदन गन जानु
भनी िदएको पनु रावेदन याद बाँक रहेकै अव था
यी िनवेदकलाई थुनामा राखेको काय कानूनतः
अप रप व देिखएकोले िनज िनवेदकको थनु ालाई
कानूनी थनु ा भ न सिकने देिखन आएन । ततु
ब दी य ीकरणको रट िनवेदनमा िनवेदकलाई
उ च अदालत पाटनबाट पनु रावेदन गन कानूनी याद

िदएको देिख छ । तर उ कानूनी याद भु ान नहँदै
फै सला काया वयन गन गरी कै दमा रा न काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०७६।४।२१ मा िदइएको
कै दीपज
ु रीतपूवकको नदेिखँदा िनज िनवेदकको
थनु ा गैरकानूनी देिख छ । िनवेदकलाई थनु ामा रा ने
आदेशसमेत कानूनी आधारिवना ग रएको देिखएकोले
िनवेदकको थनु ालाई कानूनस मत मा न िमलेन तसथ
िनवेदकलाई थनु ामा रा ने काय गैरकानूनी देिखँदा
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
३७ बमोिजम थुनामु गनु भनी िवप ीह को नाउँमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : धनिसंह िगरी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल भा ५ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.
ी काशकुमार ढु ंगाना, ०७६-WH-००४१,
ब दी य ीकरण, गणेश शाही िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
को दफा १४(९) मा मु ा हेन अिधकारीले अिभयु लाई
िहरासतमा रा ने आदेश िदँदा कारणसिहतको पचा
खडा गनु पनछ भ नेसमेतको कानूनी यव था
भएकोमा िज ला शासन कायालयले उि लिखत
कानूनी यव थाको भावना र ममिवपरीत आधार र
कारण िवना यादथपको आदेश गरेको देिख छ । िनज
िनवेदकलाई िमित २०७६।०४।२० गते ज री प ाउ
पज
ु जारी गरी ज री प ाउ पज
ु वीकृत भई िनज
िनवेदकलाई अनस
ु धानको लािग िहरासतमा रा न
याद थप गदा कानूनी आधार र खल
ु ाउनु पनमा सो
आधार र कारण खल
ु ाएको नदेिखने ।
अतः मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १४(९) को औिच यता पिु
गन आधार र कारण खल
ु ाई याद थप गनपनमा
ु
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उि लिखत कसरु मा अनस
ु धानको लािग िज ला
शासन कायालयबाट यी िनवेदकको हकमा याद थप
गदाको औिच यता पिु गन कारण र आधार उ लेख
गरेको देिखएन । िनवेदक फरक िवचार र आ थाको
आधारमा वृ भावना िलई िवना कारण र आधार
िनवेदकलाई थनु ामा राखेको देिखँदा िनवेदकको
थुनालाई कानूनस मत मा न निम ने हँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र
(ख) का आधारमा िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी देिखँदा
िनवेदकलाई यस अदालतको रिज ारको रोहवरमा
थुनाबाट मु गनु भनी ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृत : धनिसंह िगरी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल भा ६ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. १३
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७०-WO-०६५८, उ ेषण /
परमादेश / ितषेध, सीता म डल िव. िज ला िश ा
कायालय, धनुषा जनकपुरसमेत
िनवेदकलाई िव ालय यव थापन सिमितको
िमित २०६६/०२/१५ मा भएको िनणयअनस
ु ार िन.मा.
िव. िमिथले र मौबाही िव ालयको ा.िश. तृतीय
िश क गौरीनारायण म डलको स वा भई िज ला
िश ा कायालय महो रीअ तगतका ा.िव. िव ालयमा
स वा र पद थापनसमेत भइसके को हँदा िनज
िश कको दरब दी र हन गएकोले सो ठाउँमा िमित
२०६६/३/१ गतेदेिख लागू हने गरी यसै िव ालयका
स ा िशि का पदमा काम ग ररहेक ा.िश. तृतीय
ेणीका िशि का सीता म डललाई सो र हन आएको
पदमा पद थापना ग रिदन हन सवस मितबाट भएको

िनणयको आधारमा िज ला िश ा कायालय धनषु ाले
िमित २०६६/०२/२१ च.नं. २४४२ को प बाट उ
र पदमा पद थापना भएको भनी जानकारी गराएको
हँदा िनवेिदका सीता म डल िमित २०६६/०३/०१
गतेदेिख लागू हने गरी अ थायी िशि काको पमा सो
िव ालयमा अ यापन गरी आएको देिखने । िनवेदक
सीता म डलले िमित २०६२/०८/३० मा नै िश ा
आयोग सानोिठमी भ परु बाट थायी अ यापन
अनमु ती-प ा ग रसके को देिख छ । यी िनवेिदकाले
िमित २०६१/०९/०१ को िव ालय यव थापन
सिमितको िनणयको आधारमा नभई िव ालय
यव थापन सिमितको िमित २०६६/०२/१५ को
िनणयअनस
ु ार तथा िज ला िश ा कायालय धनषु ाको
िमित २०६६/०२/२१ को प को आधारमा अ थायी
िशि का भई अ यापन गराई रहेको देिखन आयो ।
िनवेिदकाको िमित २०६०/२/१२ स म कायम रहने
अ थायी अ यापन अनमु ित-प को आधारमा अवकाश
िदएको िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको प बाट कारबाही ार भ गरेको काय
कानूनस मत नभएको देिखँदा िु टपूण देिखन आउने ।
मािथ िववेिचत आधार माणह बाट िनवेदक
सीता म डलले २०५९ सालमा अ थायी अ यापन
अनमु ित प िलई िमित २०६२/०८/३० मा थायी
अ यापन अनमु ित प ा ग रसके को देिखएबाट
िनवेदकलाई कारबाही गन िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले िमित २०६९/१२/०८ मा गरेको
िनणय र सो िनणयको आधारमा िवप ी आयोगको
िमित २०६९/१२/२७, च.नं.१०६८ को िज ला
िश ा कायालय धनषु ालाई लेिखएको प तथा सो
प को आधारमा िज ला िश ा कायालय धनषु ाले
िमित िमित २०७०/०३/२१, च.नं. २४१६ को
प बाट िमित २०७०/४/१ गतेदेिख लागू हने गरी
िनवेदकलाई िश क पदबाट हटाउने गरेको िनणय
तथा काम कारबाहीह उ ेषणको आदेशले बदर हने
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ठहछ । अतः िनवेदकलाई पूववत् पमा िश क पदमा
पनु बहाली गरी सेवाबाट हटाएको िमितदेिख पनु वहाली
गरेको िमितको िबचको अविध तलब सिु वधासमेत िदई
अ यापन गन कायमा बाधा यवधान नगनु नगराउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०९६३, ज गा
िखचोला मेटाई घर हटाई चलन चलाइ पाउँ, िभम साद
पौडेल िव. बुि सागर ल साल
पनु रावेदक वादी िभम साद पौडेलको नाममा
दता रहेको िक.नं. २२२५ को े फल १-१२-३-१
र २२२७ को े फल १-६-२-१ रहेको देिख छ भने
यथ ितवादी बिु सागर ल सालका नाममा दता
रहेको िक.नं. २२२४ को े फल ०-२-०-३ र २२२६
को े फल ०-२-१-३ रहेको देिखने । िववािदत घरज गा
नापजाँच गन खिटएको अिमन रािजव े ले िववािदत
घरज गाको नाप गन काय स प न गरी मचु ु का ले ने
ममा न.नं. २, ३, ७ र १० को े फल उ लेख गदा
भूलवश वगिमटरबमोिजमको े फल फरक परेको भनी
वगिमटरबमोिजमको हन आउने े फल भनी न.नं. २
वगिमटर ६६० े फल १-४-३-०, न.नं. ३ वगिमटर
६९३ े फल १-५-३-०, न.नं. ७ को े फल ०-२१-३ र न.नं. १० े फल ०-०-२-० उ लेख गरी
िमित २०६८।११।२१ मा िदएको ितवेदन िमिसल
संल न रहेको देिखने । अदालतबाट भई आएको न सा
मचु ु कामा न.नं. ९ िववािदत घरज गाको े फल
०-०-२-० न.नं. १० िववािदत घरज गाको े फल
०-०-२-०-२ न.नं. ११ ितवादीको िक.नं. २२२६
म येको िनिववािदत घरज गाको े फल ०-१-३-

२ र न.नं. १२ ितवादीको िक.नं. २२२४ म येको
िनिववािदत ज गाको े फल ०-१-२-० उ लेख भएको
देिख छ । न सा मचु ु काबाट यथ ितवादीको
िक.नं. २२२५ र २२२६ को घरज गाको न.नं. ९,१०,
११ र १२ को ज मा े फल ०-४-२-० रहेको
पाइ छ । उ े फल िनज ितवादीको िक.नं. २२४,
२२२६ को दता े ताको वा तिवक ज गा े फल
०-४-२-२ भ दा कम नै रहेभएको देिखने ।
नापी कायालय तनहँको िमित २०६९।१।१२
को प ारा ा िक.नं. २२२५ र २२२७ को ज गाको
टायल चेक हेदा िक.नं. २२२५ सािबक े फल
१-१२-३-१ हाल े फल १-१२-३-१ र िक.नं.
२२२७ सािबक े फल १-६-३-१ हाल े फल
१-३-०-० लेखी आएको छ । पनु रावेदक वादीले हाल
भोग गद आएको ज गा िक.नं. २२२५ मा े फल
१-१२-३-२ र िक.नं. २२२७ मा े फल १-४-३० ज गा रहेभएको देिखयो । अदालतबाट भई आएको
न सा मचु ु का र नापी कायालयबाट ा टायल
चेकभ दा बढी ज गा पनु रावेदक वादीको भोग चलनमा
नै रहेको देिखने ।
ततु मु ामा िन सा दान ग रँदा
न साअनस
ु ार े फल त यगत पमा फरक
परेको देिखएको भ ने आधार िलइएको छ, सो
स ब धमा वादीको भोग भनी देखाएको ज गाको
वगिमटरअनस
ु ार े फल यिकन गरी उ लेख नभएको
र िववािदत घरज गा नापजाँच गन अिमनले नाप
जाँचमा लेिखएबमोिजम ज गाको े फल वगिमटरमा
उ लेख ग रएबमोिजम रोपनी, आना, पैसा, दाम
यिकन ग रिदएको ितवेदन िमिसल संल न रहेको
देिख छ । िववािदत ज गाको े फल वगिमटरमा
न सा मचु ु कामा उ लेख गरी सोबमोिजम हन आउने
रोपनी, आना, पैसा र दामसमेत यिकन गरी ज गा नाप
जाँच गन ािविधक कमचारीले िदएको ितवेदनलाई
अ यथा भ न सिकने अव था समेत नदेिखने ।
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मािथ िववेिचत आधार माणबाट यथ
ितवादीले िखचोला गरी घर िनमाण गरेको भ ने वादी
दाबी नपु ने ठह याइएको सु तनहँ िज ला अदालतको
िमित २०६९।३।१८ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०६९।९।२५ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : गीता े
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभु म् ।

िलएको भनी िजिकर िलएको देिख छ । यस कार
िनज िव दा सादसमेत यी ितवादी सँग-सँगै प ाउ
परेको र िनजको मौकाको बयानबाट ितवादीको भनाइ
पिु भएको देिख छ । आपरािधक कायबाट आिजत
स पि हो भ ने मािणत नभई सो नगद बरामद भयो
भ दैमा जफत गन यायोिचत नहने हँदा सो नगद
जफत नगरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलामा कुनै
िु ट िव मान रहेको नदेिखने ।
बरामदी मचु ु काबाट दफा १०(१)(क) मा
उि लिखत पदाथ नै बरामद भएको भ ने अव था
नदेिखएको हँदा ऐ.दफा १०(१)(ख) बमोिजम अ य
िव फोटक पदाथ बरामद भएको ठहर गरी ितवादीलाई
सोही दफाबमोिजम सजाय गरेको फै सलालाई अ यथा
मा नपु न नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी उमेश पटेललाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु बाट सफाइ िदने ठह याएको सु फै सला उ टी
गरी ितवादी उमेश पटेललाई लागु औषधको दाबीतफ
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ)
र (च) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(झ)
बमोिजम २(दईु ) वष कै द र .१,००,०००।- (एक
लाख) ज रवाना हने र िव फोटक पदाथ ऐन, २०१८
को दफा ४ र ५ को कसरु मा सोही ऐनको दफा १०(१)
(ख) बमोिजम .५,०००।– (पाँच हजार) ज रवाना
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७१।०७।२४ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चै २७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CR-०२९६, लागु औषध
ाउन सगु र, नेपाल सरकार िव. रसव े समेत

इजलास नं. १४
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CR-१११८ र ०७१-CR०८७७, लागु औषध (डाइजेपाम) तथा िव फोटक
पदाथ, उमेश पटेल िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार
िव. उमेश पटेल
ितवादी उमेश पटेल ब ने घरबाटै लागु
औषध निु फन ७४ थान, लिु फजिसक २३ िपससमेत
बरामद भएको र सो बरामदीलाई अ यथा भ न नसके को
र अ य यि ले राखेको हो भ नेसमेत खु न आएको
देिखँदैन । बरामदी मचु ु कामा भएको सिहछापलाई
अदालतमा आई बयान गदासमेत वीकार गरेको
देिख छ । यस अव थामा म ब ने घरबाट बरामद
भए पिन मेरो कोठाबाट बरामद भएको होइन भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखँदा
लागु औषधको कसरु तफ पनु रावेदन अदालतबाट
ितवादीलाई भएको सजायलाई अ यथा मा नपु न
नदेिखने । बरामद भएको नगद लागु औषध िब बाट
ा भएको रकम हो भनी भ न सिकने यिकन माण
वादी प ले तुत गन सके को देिखँदैन । अिधकार ा
अिधकारीसम कसरु वीकार गरी गरेको ितवादीको
बयानमा समेत सो नगद आफूले िव दा भ ने यि बाट
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ितवादी ा ती भ ने रसव े र राजु
थापाबाट बरामद भएको लागु औषध परी ण गदा लागु
औषध नै नभएको भ ने के ीय हरी िविध िव ान
योगशालाको िमित २०६७।०६।०७ को ितवेदनबाट
देिख छ । सेवनतफको दाबी िलइएका राजु थापाबाट
बरामद भएको १ ाम लागु औषध भिनएको व तु नै
लागु औषध नभएकोले लागु औषध सेवन गरेको भनी
मा न िम ने देिखँदनै । ितवादी नारायण थापा भ ने
नारायण िसंह ीसबाट कुनै लागु औषध नै बरामद
नभएको र सेवन गरेको अव थामा भेिटएको भ नेसमेत
नदेिखँदा िनजह ले कसरु गरेको पिु हन नआएकोले
िनज ितवादीह राजु थापा र नारायण िसंह ीसलाई
सफाइ िदएको फै सलालाई अ यथा मा न नसिकने ।
ितवादी जीवन गु ङ सु
यादमा
हािजर नभई कसरु वीकार गरेको भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा िनज
याद तामेल हँदा िवदेश साउदी अरबमा वैदेिशक
रोजगारीको लािग रहेको भनी यस अदालतमा हािजर
हँदा राहदानी र िभसासमेतको ितिलिप राखी िनवेदन
िदएको िमिसलबाट देिख छ । िनजबाट कुनै लागु
औषध बरामद भएको पिन देिखँदनै । यस अव थामा
सह ितवादीले मौकाको बयानमा सँगै सेवन गद य
भनी पोल गरेको आधारमा कसरु दार ठहर गन मनािसब
नहँदा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको
फै सलामा कुनै िु ट देिखन नआउने ।
बरामद भई आएको लागु औषधको
प रमाणसमेतलाई िवचार गदा के वल २ ाम मा
बरामद भएको देिख छ तर उ २ ाम छुटाछु ै
पिु डया बनाई िब गन लागेको अव थासमेत रहेको
पाइँदैन । आफू लागु औषध दु यसनी भएको र आफूले

सेवन गनको लािग याई राखेको अव थामा बरामद
भएको देिखएबाट सेवन गन योजनको लािग याएको
देिखएको र यित थोरै मा ाको लागु औषध िब गन,
ओसार पसार गन, स चय गन उ े यसमेत रहेको
नदेिखएको र संगिठत पले दाबी गरेको अव थासमेत
नदेिखँदा सेवनको योजन लािग नै राखेको देिखन
आयो । बरामद हँदैमा सो बरामदी प रमाणलाई
कारोबारको लािग राखेको भनी अथ गन निम ने र
िनजले आफू सेवनकता भएको भनी बयानमा वीकार
गरेको देिखँदा ाि त भ ने रसव े लाई कारोबारको
कसरु मा सजाय नगरी लागु औषध सेवनको कसरु
कायम गरी सजाय गरेको र पटके तफ थप सजाय गन
गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला यायोिचत
नै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी ाि त भ ने रसव े लाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७क बमोिजम लागु
औषधको िव ासमा पारी अ य पदाथको कारोबार गरेको
कसरु मा भएको सजायलाई के ही उ टी गरी ितवादी
ाि त भ ने रसव े लाई सोही ऐनको दफा १४ को
उपदफा (१) को (ङ) बमोिजम २ मिहना कै द र सोही
ऐनको दफा १६ बमोिजम पटके तफ थप १ वष कै द
एवं .५,०००।– ज रवाना हने र ितवादी राजु थापा
मगर, जीवन गु ङ र नारायण थापा भ ने नारायण िसंह
ीसलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०७०।०३।१७ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चै २७ गते रोज ३ शभु म् ।
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