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

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

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

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

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

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदे ी
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
१२
इजलास नं. १०
३
इजलास नं. ११
५
इजलास नं. १२
६
इजलास नं. १३
१६
इजलास नं. १५
६
इजलास नं. १६
४
इजलास नं. १७
३
एकल इजलास
६
१०
ज मा
७१
कूल ज मा ७१ + २७ = ९८

४
५
४
३
३
२
५
१
२७

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह एवम् अ य याियक
िनकायह का कामकारवाहीसँग सेवा ाहीह को कुनै गनु ासो, उजरु ी र सझ
ु ाव
भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा रहेको
Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना cjs@supremecourt.gov.np मा स

पक गन सिकने छ ।

सूचना
सव च अदलतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल काननू 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 अनरु ोध 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 फै सलाह 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.

१.
२.
३.

४.

५.

६.

७.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१ - १२
िभखनी
देवी
उ ेषण भस
िव. १
ु कुिलया
राम यारी देवीसमेत
जबरज ती दामोदर खितवडा िव.
२
करणी
नेपाल सरकार
जबरज ती सिु नल लािमछाने िव.
३
करणी
नेपाल सरकार
महेश थापासमेत िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
४
मि प रषद्को
कायालयसमेत
डा. िभम आचाय िव.
परमादेश
५
क पना सनु वु ारसमेत
ितबि धत नेपाल सरकार िव. पे बा
पाटेबाघको छे वाङ लामासमेत
िसकार गरी
छाला र
हड् डी
(आखेटोप
६
हार) आफू
साथ राखी
चोरी
िनकासी
गरेको
चतुभज
ु पा डेसमेत िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण मि प रषद्को
८
कायालय,
िसंहदरबारसमेत

८.
९.
१०.
११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

i

लिलता यादव िव. वीर
िनषेधा ा अ पताल,
९
महाबौ समेत
कत य नेपाल सरकार िव.
९
यान
सरु ेश िव.क.सनु ार
उ ेषण / रामकुमार साह िव.
९
परमादेश रामकली देवीसमेत
कत य सागर राई िव. नेपाल
११
यान
सरकार
इजलास नं. १
१२ - १४
ज गा
उिमला का ले िव.
िखचोला म छुकुमारी भ राई
मेटाई
१२
पखाल
गहु ाली
हटाई चलन
धनमाया
भ राई
ब दी
(दंगाल) िव. गृह
१२
य ीकरण म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनशा खड् का िव. गृह
ब दी
म ालय,
१३
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. २
१४ - १७
सरकारी तुफेल पठान िव. नेपाल
छाप
सरकार
१४
द तखत
िकत
िनषेधा ा / अजनक
ु ु मार काक िव.
१५
परमादेश िवजयकुमार िघिमरे

जनकलाल परु वार िव.
१६
राजे परु वारसमेत
ानबहादरु महजन िव.
िनषेधा ा
१६
ब ी तामाङ
इजलास नं. ३
१७ - २१
हक कायम नेजामिु दन मंसरु ीसमेत
िमलाप
िव.
सलाउिदन १७
बदर
िमयासमेत
न सा
स यमाया यात िव.
१८
रो का कृ णराम साद लागे
लागु औषध किसम िमयाँ हवारी िव.
१८
ाउन सगु र नेपाल सरकार
कत य ओम साद े िव.
१९
यान
नेपाल सरकार
शभु नारायण पाठक िव.
पूवा चल
िव िव ालयका
उ ेषण कुलपित
धानम ी २०
तथा मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
कत य नेपाल सरकार िव.
२०
यान
िदलबहादरु िव.क.
इजलास नं. ४
२१ - २९
मोहनराज भ िव. लोक
उ ेषण सेवा आयोग, के .का. २१
अनामनगरसमेत
नेपाल
दूरस चार
क पनी
िलिमटेड,
के ीय
कायालय,
परमादेश
२२
भ काली लाजासमेत
िव.
सूय साद
अयालसमेत

१७. िनषेधा ा
१८.

१९.
२०.
२१.
२२.

२३.

२४.

२५.

२६.

२७.

२८.

२९.

३०.
३१.
३२.
३३.
३४.

३५.
३६.

३७.

३८.
ii

कत य
यान
ज गा
िखचोला
मेटाई चलन
चलाई पाऊँ
अपतु ाली
हक कायम
नामसारी
अंश दता
िमलाप
बदर
उ ेषण /
परमादेश

नेपाल सरकार िव.
२३
जीवन जासमेत
रामबहादरु
े िव.
गोवधन भषु ा े
२३
खेह यादव िव. दल
ु ारी
देवीसमेत
२४
िशवनारायण यादव िव.
िवशे र यादवसमेत
२५

ाने राज ढकाल िव.
२६
राहल साह
शैलेश खनाल िव. ऋण
उ ेषण /
असल
ु ी यायािधकरण, २७
परमादेश
कमलपोख रसमेत
योगे साद म डल
िनषेधा ा
२७
िव. देवकुमारी खड् गी
माधव साद देवकोटा
िनषेधा ा
२८
िव. पु पा रानी चौधरी
इजलास नं. ५
२९ - ३३
पा खड् का िव. गणेश
िनषेधा ा
२९
डाँडासमेत
कत य नेपाल सरकार िव. अनु
२९
यान
बढु ामगरसमेत
मानव
नेपाल सरकार िव.
बेचिबखन सफ
ु ल हेमरम सतार
३०
तथा
ओसारपसार
कत य नेपाल सरकार िव.
३२
यान
रामदेव राय

३९.

४०.
४१.
४२.
४३.

४४.
४५.
४६.

४७.

४८.

४९.
५०.

मानव
नेपाल सरकार िव. चाडी
बेचिबखन पाडेया
३२
तथा
ओसारपसार
इजलास नं. ६
३३ - ३६
सानमु ाया ता ाकार िव.
उ ेषण
३३
मधक
ु र या योसमेत
छुट ज गा िवकास
िव.
े
दता
िकशोरमान े
३४
नामसारी
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
३५
करणी
सरोज चौधरीसमेत
कत य राजु दमाई प रयार िव.
३६
यान
नेपाल सरकार
इजलास नं. ७
३६ - ४०
सामूिहक िव णक
ु ु मार खापङ
ु समेत
जबरज ती िव. नेपाल सरकार
३६
करणी
राधे याम काक िव.
उ ेषण
३७
िशवबहादरु ब नेतसमेत
कत य नेपाल सरकार िव.
३९
यान
निवनकुमार राई
इजलास नं. ८
४१ - ४५
लागु ओषध नेपाल सरकार िव.
४१
खैरो हेरोइन मनोज देउला
अिमतवीर पा डे िव.
अदालतको यवु ा तथा खेलकुद
४२
अवहेलना म ालय,
काठमाड समेत
लागु औषध आन दमोहन भटराई
४२
गाँजा
िव. राजु वाइबा
वैदेिशक आन दमोहन भटराई
४३
रोजगार कसरु िव. राजु वाइबा

५१.

५२.

५३.
५४.

५५.

५६.

५७.

५८.

५९.

iii

टेकबहादरु के .सी. िव.
ब दी
गृह
म ालय, ४४
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
हक कायम ीमती शोभा कहानी
िनणय दता िव. गौरी कहार
४४
बदर
इजलास नं. ९
४५ - ४८
धक
ु ादेवी कुम िव.
लखत बदर
४५
िवनोदकुमार बमा
नेपाल िसरकार िव.
हातहितयार
मोह मद सनम शेख ४६
खरखजाना
िमयाँ
वन पैदावार नेपाल सरकार िव.
हािन
हेमबहादरु राईसमेत
नो सानी
४७
तथा चोरी
िनकासी
लागु औषध नेपाल िसरकार िव.
(डाइजेपाम गोपी गु ङसमेत
४८
समेत)
इजलास नं. १०
४८ - ५०
कत य नेपाल सरकार िव.
यान तथा बस त नेपाली
४८
यान मान
उ ोग
नरेशराज अयाल िव.
उ ेषण / एन. आई. िड. सी.
४९
परमादेश डेभलपमे ट बक िल.
समेत
इजलास नं. ११
५० - ५४
सजिमन मायादेवी बाहनसमेत
िसफा रस िव. हेमराज अिहर
५०
बदरसमेत

६०.

६१.

६२.

६३.

६४.
६५.
६६.

६७.

६८.

मिनषकुमार साह िव.
उ ेषण गृह
म ालय, ५१
िसंहदरबार
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, साउन - २
ममा ऋणीले नगदै दािखला गरेको अव थामा जेथा
संयु इजलास
िललाम गरी िलने अिधकार वादी धनीमा िसजना नै हन
नस ने ।
१
िललाम स ब धमा कानूनबमोिजम उजरु ी
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सु न पाउने सािधकार िनकाय पनु रावेदन अदालत
तेजबहादुर के .सी., ०७२-WO-०५७५, उ ेषण, जनकपरु बाट िमित २०७२।३।२४ मा धनषु ा िज ला
िभखनी देवी भुसकुिलया िव. राम यारी देवीसमेत
अदालतको िमित २०७०।३।७ को आदेश बदर
वादी िनवेिदका िभखनी देवी भस
ु कुिलया भएको अव था छ । धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित
र ितवादी िवप ी िव टु यादव भई धनषु ा िज ला २०७०।१।१० मा भएको िललामउपर तहतह िनवेदन
अदालतमा चलेको द.ु फौ.नं.०३६३ को लटु िपट परी उजरु ी सु ने िनकाय पनु रावेदन अदालतबाट
मु ामा वादीले ितवादीबाट .२३८८०।- भरी पाउने कानूनअनु प िनकासा नहँदै िनवेिदकाले आ नो
ठहरी िमित २०६८।८।१ मा फै सला भएको पाइयो । नाउँमा कायम भएको िक.नं.१५४६ को ज गा
उ िबगो भरी भराउका लािग िनवेिदकाले ितवादीको राजीनामा गरी हक ह ता तरण गरेको काय आफै ँमा
ीमती िवप ी राम यारी देवीका नाउँ दताको अनिु चत र स देहा मक रहेको देिखँदा य तो काम
िक.नं.३९१ को े फल ०-१-११ म ये उ रतफबाट कारबाहीलाई उिचत मा न निम ने ।
०-१-० ज गा २०७०।१।१० मा िललाम सकार गरी
तसथ, पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०७०।३।१४ को दा.खा. चलानी पज
ुँ ीअनस
ु ार िमित २०७२।३।२४ को आदेशानस
ु ार भरी भराउ
िक.नं.१५४६ कायम भई िनवेिदकाको नाउँमा हने िबगो लटु िपट मु ाको ितवादीबाट धनषु ा
कायम भएको देिखयो । सो ज गा िनवेिदकाले िमित िज ला अदालतमा ज मा भएको अव थामा िवप ी
२०७०।४।१४ मा जगिदश कौिडयालाई राजीनामाको राम यारी देवीले बकसप को िलखतबाट ा गरेको
िलखत गरी िब ग रसके को पाइने ।
िक.नं.३९१ को ज गा नै डाँक िललाममा चढाई
िनवेिदकाले लटु िपट मु ाबाट भरी पाउने िललामबाट कायम िक.नं.१५४६ को ०-१-० ज गा
ठहरेको िबगो .२३,८८०।- ितवादी िव टु यादवले िनवेिदकाले अ य राजीनामा गरी हक ह ता तरण
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को आदेशानस
ु ार गरेको भ ने आधारमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७ नं.
धनषु ा िज ला अदालतमा दािखला ग रसके को भ ने अनु प पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
देिखन आउँछ । अदालतको फै सलाले कायम भएको २०७२।३।२४ मा भएको आदेशको वैधतामा न
िबगो िलन पाउने यि को अिधकार िबगो ा गन उठाउन निम ने हँदा िनवेिदकाको मागअनु पको
हदस मको हो । ितवादीले नगदै दािखला गरेको आदेश जारी गन िमलेन । ततु िनवेदन खारेज
अव थामा नगद होइन िललाम भएको अचल स पि हने ।
ज गा जिमन नै पाउँ भनी दाबी गन अिधकार वादी इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
धनीलाई हँदैन । ितवादीले िबगो नगदै नबझ
ु ाएमा क यटु रः अिमरर न महजन
मा कानूनबमोिजम जेथा िललाम गरी िलन पाउने इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
हो । िबगोस ब धी कारबाहीमा ऋणीको जेथाको
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०८२२, उ ेषण
दाबी गन वादीको अिधकार दो ो हो । कारबाहीका
/ परमादेश, जगदीश कौिडया िव. राम यारी
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देवीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
पीिडतले िववाह गन आ ासन िदई लोभनमा
ु ार
फै सला भएको छ ।
पारी गे ट हाउसमा लगी जबरज ती करणी गरेको भनी
२
बकप गरेको पाइ छ । आ नो उ भनाइ िनजका
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी प रवारका अ य यि र साथीभाइबाट त ययु
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१२१६, जबरज ती
पमा समिथत हन सके को छै न । उमेर पगु ेक एकजना
करणी, दामोदर खितवडा िव. नेपाल सरकार
मिहलाले वे छाले के टा साथी रो ने, िववाह हनभु दा
उतैितर िबहेवारी गर ला भ ने आ ासन अगािड घमु घाम गन िवषय वतमान समयमा अनौठो
िदई िमित २०७०।१२।२३ गते ककनी गे हाउस र असामा य भ ने देिखँदनै । पीिडत अिघ लो िदन
पु याई कोठा नं.३ मा राखी रातको २२ बजेको ितवादीसँग मोटरसाइकलमा बसी लामो दरु ी तय गरी
समयमा जबरज ती करणी गरेको हो । भोिलप ट ककनी पगु ेक छन् । गे हाउसको कोठा बक
ु गरी एउटै
िनजले मलाई काठमाड पु याई अलप छोडेको भ ने कोठामा बसेका िवपरीत िलङ् गी मिहला पु षिबच
पीिडत वयम्ले िदएको जाहेरी बेहोरा अदालतमा सहमितले यौन स पक हन स दैन भ न िम दैन ।
बकप गदासमेत िनजले थािपत ग रिदएको जाहेरीमा जबरज ती भने पिन वारदातको रातमा
पाइ छ । अिभयोग दाबीबाटै पीिडतको उमेर १६ पीिडतले आ नो अि मता लिु टयो भनी िच याउने
वषभ दा बढी रहेको देिखएको छ । पीिडतको वा य कराउने गरेको ि थित छै न । य तो अव थामा गे ट
परी ण गदा क याजाली याितएको, योिनमा कुनै हाउसमा गई बास बसी सामा य अव थामा अक िदन
कारको चोटपटक िनलडामह नरहेको, Vaginal खाना खाई ितवादीसँग काठमाड फकको अव था
swab जाँच गदा पु षको वीय नभेिटएको भ ने हँदा ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
उ लेख भएको देिख छ । पीिडतको भनाइ पिु
भ ने देिखन नआउने ।
हने गरी लोकबहादरु रजालसमेतले अिधकार ा
उमेर पगु ेक मिहला एवम् पु ष िमली सँगै
अिधकारीसम कागज गरी अदालतमा बकप गरेको अिघ लो िदन लामो या ा पार गरी गे ट हाउस जाने,
पाइने ।
सामा य पमा रात िबताउने र भोिलप ट खाना खाई
पनु रावेदन अदालतले ितवादीले alibi सँगै फकको वारदात थािपत भएको छ । त कालै के ही
को िजिकर पिु गन नसके को आधारलाई माणको नगरी ५ िदनपिछ ऐ. १२।२७ गते अनिु चत भावमा परी
रोहमा िलएको पाइयो । उमेर पगु ेका यवु ायवु तीिबच गएक हँ भनी पीिडतले िलएको िजिकरलाई िबना ठोस
आपसी सहमितमा यौन स पक हनल
ु ाई अ यथा माण यथाथ हो भनी पिु हन स दैन । पीिडत उमेर
मा न उिचत हँदैन । हामीले अपनाएको याय णाली पगु ेक छन्, यौन भनेको के हो उनलाई थाहा छ, यौन
र हा ो संवैधािनक एवम् कानूनी यव थाले कसरु को स पकबाट हन स ने कृित र प रणाम पिन उनलाई
पिु गन आधार ितवादीको बयानभ दा भौितक एवम् थाहा छ, िदनभर सँगै घमु ी गे ट हाउसमा के टा साथीसँग
अ य त ययु माणलाई बढी मह व दान गरेको रात यितत गरी भोिलप ट सँगै फकको अव थालाई
छ । यस अथमा ततु मु ामा पीिडताको म जरु ीबेगर अनिु चत भावको सं ा िदनु फौजदारी यायको मम र
ितवादीले िनजलाई जबरज ती करणी गरेको हो करणीस ब धी िविधशा ीय मा यता एवम् संिवधान र
होइन भ ने स दभमा िव ेषण गरी सोका आधारमा कानून ितकूल हने हँदा ततु वारदातलाई अनिु चत
िनचोडमा पु न े कर हन आउने ।
लोभनमा पारी भएको भ नसमेत निम ने ।
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कानूनले नै Unlawful Act भनी प रभािषत बमोिजम .२५,०००।– पीिडता प रवितत नाम ३५
नगरेको अव थामा उमेर पगु ेका मिहला र पु षिबच लाई ितपूित भराई िदने गरी सु नवु ाकोट िज ला
आपसी सहमितमा थािपत ग रएको स ब धलाई अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याएको
कानूनिवपरीतको काय मानी सजाय गन कानूनले पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।५।८
नै ब देज लगाउने भनी िस ा त ितपािदत भएको को फै सला निमलेको हँदा उ टी भई पनु रावेदक
पाइ छ । ततु मु ामा पीिडत भिनएक मिहलाको ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
उमेर, वारदातको कृित र वा य परी ण इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
ितवेदनसमेतका त य माणह मा साम ज यता क यटु र: िवके श गरु ागाई
रहेको देिखँदा उ निजर िस ा तसमेत अनस
ु ार इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
३
यायोिचत रहेको नपाइने ।
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
तसथ, कुनै पिन उमेर पगु ेका पीिडता तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१३१३, जबरज ती
भिनएको मिहला र ितवादीका िबचमा सँगसँगै कोश करणी, सुिनल लािमछाने िव. नेपाल सरकार
टाढा मोटरसाइकलमा घु ने, राित दवु ैका म जरु ीले
वारदात थान घनाब ती रहेको काठमाड
एउटै कोठामा ब ने, करणी सहमितबाटै गन पिछ महानगरपािलका वडा नं.७ ि थत घरको दो ो तलाको
िववाह गछु भनी छाडी गएकाले अनिु चत भावमा कोठा हो । घटना िदउँसो ४:३० बजेको भिनएको
पारी करणी गरेको भ ने पीिडताको भनाइ करणी छ । पीिडत नातक तह दो ो वषमा पढ् ने िशि त पूण
हनपु ूव िववाहको सहमित िथयो र िववाहकै लािग बय क िछन् । ितवादी र उनी एउटै क ामा पढ् ने
करणी भएको भ ने िवषय स ब माणको अभावमा साथीसँगी रहेका छन् । परी ाको तयारीको लािग दवु ै
शङ् काको घेरामा रहेको, करणीपिछ अनिु चत भाव साथसँग बसी अ ययन गन गरेको भ ने देिख छ ।
र लोभन मा नका लािग पीिडता र पीडक िबचमा वारदात भिनएको समयमा पीिडतले ितकार व प
संवाद भएको माण नरहेको, िववाह गन गराउने भ ने
ने, िच याउने, हार गहु ार मा ने गरेको अव था
अिभभावक वा अ य माणबाट थािपत हन नआएको छै न । िववाह गछु भनी लोभनमा पारेको भिनए पिन
अव थामा धोका, अनिु चत, भाव र लोभमा पारेको उ त य व तगु त पमा पीिडतका अिभभावक एवम्
भ ने घटना मसमेतका कायकारणबाट मािणत हन अ य कलेजका साथीसँगीको भनाइबाट मािणत
नसक पनु रावेदक ितवादी दामोदर खितवडालाई हन सके को पाइँदैन । पीिडतको वा य परी ण
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन आधार देिखएन । ितवेदनबाट जबरज ती करणीको वारदात थािपत
पीिडता वयम्को असावधानीको प रणामबाट िसिजत हने कुनै त य पीिडतको योिन एवम् अ य शरीरका
घटना मले फौजदारी मु ामा ितवादीलाई सजाय अङ् ग भागमा रहेको नदेिखने ।
गन आधार ब न नस ने ।
कानूनले नै Unlawful Act भनी प रभािषत
अतः िववेिचत आधार माणबाट पनु रावेदक नगरेको अव थामा उमेर पगु ेका मिहला र पु षिबच
ितवादी दामोदर खितवडालाई अिभयोग दाबीबमोिजम आपसी सहमितमा थािपत ग रएको स ब धलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको ३ नं. को कानूनिवपरीतको काय मानी सजाय गन कानूनले नै
देहाय ४ नं. अनस
ु ार ५ वष कै द र िनजबाट ऐ. १० नं. ब देज लगाउने भनी िस ा त ितपािदत भएको
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पाइ छ । मु ामा पीिडत भिनएक मिहलाको उमेर, परेको नदेिखएको, वा य परी ण ितवेदनमा पिन
वारदातको कृित र वा य परी ण ितवेदनसमेतका जबरज ती करणीका ल ण नरहेको हँदा पनु रावेदक
त य माणह मा साम ज यता रहेको देिखँदा उ
ितवादी सिु नल लािमछानेलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
निजर िस ा तसमेत अनस
ु ार पनु रावेदन अदालत करणीको ३ नं. को देहाय ५ नं. बमोिजम ५ वष कै द
पाटनबाट ितवादीलाई कसरु दार ठह याई भएको सजाय गरी ितवादीबाट पीिडताले ऐ. महलको
फै सला यायोिचत रहेको नपाइने ।
१० नं. बमोिजम .१५,०००।– ितपूित पाउने
जबरज ती करणी हन जबरज तीमा परेक गरी काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला
मिहलाको अव था, िनजको वा य परी ण हँदा सदर ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
देिखएका घाउ खतिच , वारदातको कृित आिदबाट २०७३।२।३२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
जबरज तीको ल यह ट देिखनपु छ । घनाब तीको भई अिभयोग दाबीबाट पनु रावेदक ितवादी सिु नल
घरको कोठामा िदउँसोको समयमा ितवादी आउँदा लािमछानेले सफाइ पाउने ।
के ही नभ न,ु करणी भएको भिनएको समयमा इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
ितवादीबाट यौन स पक गन मनसायले शरीरका क यटु र: िवके श गरु ागाई
संवेदनशील अंश पश गदा कुनै ितकार नगनु ज ता इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
िमिसलबाट देिखएका वारदातका कृितले पीिडताले
४
वइ छाबाटै ितवादीसँग करणी िलनिु दनु गरेको भ ने स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
देिखन आई य तोलाई जबरज ती करणीको वारदात पु षो म भ डारी, ०७०-WO-०२२४, परमादेश,
मा न नसिकने ।
महेश थापासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
करणी सहमितबाटै गन पिछ िववाह गन कायालयसमेत
अ वीकार गरेकाले अनिु चत भावमा पारी करणी
िनवेदकह को
िपतृ व
िनजह को
गरेको भ ने पीिडताले करणी गनपु ूव िववाहको सहमित आमालाई थाहा भए पिन २०५१ सालदेिख बेप ा
िथयो भ ने त य अ य साथीसँगी अिभभावकसमेतलाई भएको देिखयो । तर िनवेदकह को आमा नरकुमारी
जानकारी गराएको भ ने माणबाट देिखए मा
यौपाने नेपाली नाग रक भ ने कुरा झापा िज लाको
अनिु चत लोभन पिु हन स छ । पीिडताको मौिखक त कालीन लखनपरु गा.प.८ नं. वडामा २०२६।५।२३
कथनबाहेक अ य कुनै पिन िमिसल संल न माणबाट मा ज म भई िनजको नाममा िमित २०४४।१२।२५
ितवादीले पीिडतलाई धोका, अनिु चत भाव र लोभ मा िज ला कायालय, झापाबाट जारी भएको ना. .
वा अ य य तै कायकारण देखाई करणी गरेको आधार नं. २३११२३८५७ बाट मािणत भएको देिख छ ।
कारण नरहेको र बय क पीिडताको वअसावधानीको यसबाट िनवेदकह को आमा वंशजको आधारमा
प रणामबाट िसिजत घटना म जबरज ती करणी नेपाली नाग रक भएकोमा िववाद नदेिखने ।
ज तो फौजदारी मु ामा ितवादीलाई सजाय गन
िनवेदक महेश थापा िमित २०४८।४।७ गते र
आधार ब न नसिकने ।
िनवेदक सभु ा थापा िमित २०४९।११।१५ गते बाबु
तसथ, ितवादी र पीिडता दवु ै प रप क िभम थापा भई आमा नरकुमारी यौपानेको कोखबाट
के टा र के टी साथीका िबचमा जबरज ती करणी भएको झापा लखनपरु गा.िव.स. वडा नं.८ मा ज मेको भ ने
थािपत हन नआएको, अनिु चत लोभनमा पारेको कुरा िमित २०६९।१२।१२ को गाउँ िवकास सिमितको
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िसफा रस र सजिमनबाट समेत मािणत भएको भ ने संवैधािनक यव था छ । यस यव थाबाट बाबु
देिख छ । बाबक
ु ो ठेगाना पिहचान मािणत नभएको बेप ा भएकै कारणले आमा नेपाली नाग रक मािणत
भ ने एक मा कारण दसाई नेपालको नाग रकताको भएको अव थामा िनजका स तितह नाग रकताको
माणप िदन इ कार गरी हालस म िनवेदकह ले माणप पाउनबाट वि चत हनपु न नदेिखने ।
नेपाली नाग रकताको माणप ा गन नसके को
िनवेदकह को आमा नरकुमारी यौपाने
कारण ततु रट िनवेदन पन आएको देिखने ।
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रक रहेक ,
िनवेदकह को ज म नेपालको नाग रकताको िनवेदकह को नेपाली नाग रकता ा गन वष
माणप ा नेपाली नाग रक नर कुमारीको कोखबाट पूरा भएको, झापा िज ला लखनपरु गा.िव.स. को
नेपाल रा यमा भएको भ ने देिखए तापिन िनवेदकह को कायालयबाट िनवेदकह को ज मदता मािणत भएको
िपता िभम थापा २०५१ सालमा नाग रकता निलएकै र लिलतपरु िज ला डुकुछाप गा.िव.स. वडा नं.८ ब ने
अव थामा बेप ा भएको भ ने कुरा सरजिमन रामशरण ख ीसमेतका ७ जनाले नाग रकता माणप
मचु ु का एवम् रट िनवेदनबाट देिखयो । नेपालको नभएको त कालीन समयमा नवलपरासी िद यपरु ी
नाग रक ब न संिवधान र कानूनले तोके को यो यता ८ ब ने हाल बेप ा भएका िनवेदकह को बाबु िभम
पगु ेको यि लाई बाबक
ु ो पिहचान खु ने कागज प ा थापा भनी ग रिदएको मचु ु काको आधार हँदाहँदै
नलागेको एक मा कारणले नेपालको नाग रकताको संिवधान कानूनले अिनवाय नगरेको बाबक
ु ो पिहचान
माणप ा गन हकबाट वि चत गन िम छ, िम दैन खल
ु ाउन नसके को भ ने एक मा कारणका आधारमा
भ ने यसमा उ प न भएको देिखने ।
िनवेदकह लाई नेपाली नाग रकताको माणप
िवप ी िज ला शासन कायालय, उपल ध गराउन नसिकएको भ ने िवप ी िज ला
लिलतपरु को िलिखत जवाफ हेदा मौिखक सोधनी गदा शासन कायालयको भनाइ उिचत देिखन नआउने ।
िपताको बारेमा कुनै जानकारी िदन नसके को, बेप ा
तसथ, िववेिचत संवैधािनक तथा कानूनी
भएको आधार िदन नसके को भ ने उ लेख भएको यव था, िनवेिदका सिवना दमाइको मु ामा
देिख छ । तर िनवेदकह को आमा वंशजको आधारमा ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा िनवेदकह क
नाग रकता माणप ा नेपाली नाग रक भएको आमा नरकुमारी यौपाने नेपाली नाग रक भएको भ ने
िवषयमा अ यथा भ न सके को नपाइने ।
कुरासमेत उि लिखत त यह बाट मािणत भएको र
नाग रकता माणप ा गन बाबु वा िनवेदकह महेश थापा र शभु ा थापा नेपाली नाग रक
आमाम ये कुनै एक नेपाली नाग रक यि बाट नरकुमारी यौपानेबाट नेपालमा ज मेको देिखएकोले
नेपालमा ज मेको जनु सक
ु ै यि नेपालको नाग रकता िनवेदकह लाई आमाको नामबाट कानूनबमोिजम
ा गन यो य ह छ । बाबु नाग रकतािवहीन अव थामा नेपालको नाग रकता दान गनु भनी िवप ी िज ला
बेप ा भएकै कारणले आमा ज मिस वंशजको नेपाली शासन कायालय, लिलतपरु को नाममा परमादेशको
नाग रक मािणत भएको भए िनजका स तितह लाई आदेश जारी हने ।
नाग रकताको माणप िदनपु छ । नेपालको नाग रक इित संवत् २०७४ साल पस
ु १७ गते रोज २ शभु म् ।
आमाबाट नेपालमा ज म भई नेपालमा नै बसोबास
५
गरेको र बाबक
ु ो पिहचान हन नसके को यि लाई स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रकता दान ग रनेछ बमकुमार े , ०७०-CI-०८९१, परमादेश, डा. िभम
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आचाय िव. क पना सुनुवारसमेत
तसथ, िववेिचत आधार र कारण एवम्
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा पूव िनणयसमेतबाट िनवेिदकाह अनिम सहायक
९ख. मा उ चौथो संशोधन ार भ हनअ
पाँचौ तहमा तरविृ भएका कमचारीह लाई
ु िघ तरविृ
वा तह िमलान भएका कमचारी थायी दरब दी नहने नेपाल वा य सेवा ऐनको दफा ८(१) को कानूनी
पल
ु दरब दीमा पद थापन हने र जनु सक
ु ै त रकाबाट यव थालाई अनदेखा गरी िसिनअर अनिम पदको
सेवामा नरहेमा य तो पद वतः खारेज हने यव था पदनाम िदई पद थापन गन गरी पनु रावेदन अदालत
रहेको पाइने । पल
ु दरब दी भनेको त कालको िवशेष पाटनबाट िमित २०६६।१०।७ मा जारी भएको
प रि थितलाई स बोधन गन अ थायी पमा िसजना परमादेशको आदेश कानूनी िु टपूण देिखएकोले
भएको दरब दी हो । य ता पल
ु दरब दीमा रहेका सोहदस म के ही उ टी भई िसिनअर अ.न.िम. को
कमचारी जहाँ कायरत रह छन् सो कायालयमा िनज पदमा पद थापन हन नपाउने ।
रहेस म िनजले धारण गरेको पद वतः िसजना ह छ । इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
यस ि थितमा तर विृ भएका कमचारीले तरविृ
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
भएको मािथ लो थायी पदको पदनाम पाएपिन सो इित संवत् २०७४ साल पस
ु १८ गते रोज ३ शभु म् ।
पदमै वतः पद थापन हन स ने देिखन नआउने ।
६
तरविृ हने र तरविृ भएको तहको स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पदको पदनाम पाउने र सो पदअनस
ु ारको थायी बमकुमार े , ०७१-CR-०३३५ र ०७१-CRपदमा पद थापन गनु िभ निभ न कुरा हन् । पद ा ०३३६, ितबि धत पाटेबाघको िसकार गरी छाला र
गदा उसको यो यतासँग जोिडनु पछ । कुनै कमचारी हड् डी (आखेटोपहार) आफू साथ राखी चोरी िनकासी
कानूनबमोिजम काय उ ेरणा व प तरविृ का गरेको, नेपाल सरकार िव. पे बा छे वाङ लामासमेत र
मा यमबाट मािथ लो तहमा गए पिन सो तह / िमङ युर दोज लामा िव. नेपाल सरकार
पदअनस
ितवादी िमङ यरु दोज लामाले बरामद
ु ारको यो यता य तो कमचारीमा छ, छै न
छुट्याउनु पन ।
भएको पाटेबाघको छालासिहतका दशीका सामानह
व ततु ः लामो समयस म एउटै पदमा आफै ँ ले बाघको िसकार गरी वा अ य कुनै त रकाले
कायस पादन ग ररहँदा कमचारीमा उ प न हन स ने मारी िलएर िहँडेको अव था छै न । ित बती नाग रक
िनराशा (monotonous) बाट िनजलाई मु गराई तेि जङ ख बाबाट िलई लगी िदने काम मा गरेको हँदा
काय स पादनमा उ ेरणा जगाउने मु य उ े य चक सजाय गरेको िमलेको छै न भनी पनु रावेदनप मा
राखी कानूनबमोिजम तरविृ भएका कमचारीले िजिकर िलएको पाइ छ । यथ ितवादीह
आिथक (monetary incentive) को सिु वधा ा शेरबहादरु बरामले बोके को झोलाबाट बाघको छाला
गन स ने भए पिन यसरी तरविृ भएका कमचारी थान १ र यािकङ गरेको हड् डी ३० के .जी. तथा
िनि त िविध र ि या ारा पूित भई पद थापन हने िनरबहादरु बरामले बोके का झोलाबाट ८ िफट ४ इ च
पदमा वतः पद थापन हन स दैन । यस अथमा ल बाई भएको पाटेबाघको छाला तथा यािकङ गरेको
िवप ी िनवेिदकाह लाई िसिनअर अ.न.िम. को पदमा हड् डी २३ के .जी. समेतका पाटेबाघका छाला थान २ र
पद थापन गनु भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट हड् डी ५३ के .जी. तथा िमङ यरु दोज लामाको र पे बा
भएको परमादेशको आदेशसँग सहमत हन नसिकने । छे वाङ लामाको साथबाट नगद .१,८०,९४०।–
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समेत बरामद भएको भ ने २०६९।९।२८ को बरामदी व यज तस
ु ब धी ऐन, २०२९ को दफा २७ को
मचु ु काबाट देिखने ।
ितब धा मक वा यांशबमोिजम मितयारलाई मु य
िवधाियकाले यायकतालाई वारदातको अिभयु सरह कै द ज रवाना गनपनमा
ज रवाना मा ा
ु
कृित, कसरु दारको अव थासमेतका स दभमा गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छै न
याियक मू याङ् कन एवम् िवचार गरी कै द वा ज रवाना भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा
वा दवु ै सजाय गन स ने गरी विववेक य अिधकार पे बा छे वाङ लामा सु देिख नै ितवादी िमङ यरु दोज
दान गरेको भने देिखन आउँछ । य िप िवधाियकाले लामाका साथमा काठमाड मा रहेको देिखएको छै न ।
द ड िनधारण गन दान गरेको विववेक य िनज िमङ यरु दोज लामासँग िबच बाटोमा भेट भई
अिधकारको योग आ मगत वा वे छाचारी पबाट एकै ठाउँका भएकोले सँगै िहँडेको देिख छ । साथीको
नगरी सम याय, शु अ तः करण ाकृितक यायका हैिसयतले लामो दरु ी िहँड्नु पन भएकाले खाना साम ी
आधारमा कसरु को मा ा वा कसरु को कृित, वारदातको बोिकिदएको भ नेस म देिख छ । तथािप आखेटोपहार
घटना म र कानूनले तोके को प रिधसमेतलाई बोक लिगिदने अ य ितवादीह िनरबहादरु बराम र
तल
ु ना मक अ ययन गरी उिचत स तल
ु न िमलाएर शेरबहादरु बरामको साथसाथै रही, एकै साथ प ाउ
िनधारण गनपन
ु ह छ । पनु रावेदन र बहस गदासमेत परेको भ ने देिखएको छ । िनजले िमङ यरु दोजसँग
िव ान् व र अिधव ासमेतले यही अपे ा राखेको कुनै ि या िति या नगरी सँगै ब ने िहँड्ने गरेको
पाइ छ । ततु वारदातमा पनु रावेदकले आफै ँ अव था हँदा सहयोग गरेको आशङ् का देिखएको छ ।
ितबि धत पाटे बाघ िसकार गरेको वा अ य तवरले भ रयाको पमा रहेका िनरबहादरु एवम् शेरबहादरु ले
मारेको अव था छै न । आफै ँ ले ख रद गरी िब
के क तो भारी हो भनी िमङ यरु दोजसँग सोधखोज
गन िहँडेको वा साथमा राखेको पिन देिखँदैन । के ही नगरी रकमको लोभमा ितबि धत बाघको छाला रहेको
रकम िलई भ रयाको पमा काम ग रिदएको अव था झोला बोक गैरकानूनी काम गन गराउने िमङ यरु दोज
देिखने ।
लामालाई सो काय गन गराउन अनजानवशमै भए
पनु रावेदक ितवादी िमङ यरु दोज लामा पिन अ य तः िनजको सहयोगी भूिमकामा रहेको
बरामद आखेटोपहार आफूले अ बाट नासोका पमा देिखने ।
हण गरी अ ाएबमोिजमको ठाउँमा पु याउने ममा
अतः िववेिचत आधारमा पनु रावेदक
प ाउ परेको हँदा िनजलाई कै द वष ७ र .७५,०००।– ितवादी िमङ यरु दोज लामाले राि य िनकु ज
ज रवाना गन गरी सु मना लु संर ण े आयोजना तथा व यज तस
ु ब धी ऐन, २०२९ को दफा ५ र
स पक अिधकारीको कायालय, गोरखाबाट भएको दफा १० बमोिजम कसरु गरेको ठह याई सोही ऐनको
फै सला मनािसब ठह याएको पनु रावेदन अदालतको दफा २६(१) बमोिजम िनजलाई कै द ७ (सात) वष
फै सला निमलेको हँदा सजाय र ज रवानाको हदस म तथा ज रवाना .७५,०००।– (पचह र हजार)
के ही उ टी भई ५ वष कै द र .५०,०००।– सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
गन यायोिचत हने देिखन आउने ।
२०७०।१०।२७ को फै सला सजायको हकमा
अ य ितवादीह पे बा छे वाङ लामा, निमलेको हँदा सो हदस म के ही उ टी भई िनजलाई
िनरबहादरु बराम र शेरबहादरु बरामलाई मितयारको कै द वष ५ र ज रवाना .५०,०००।– हने र यथ
अिभयोग लागे पिन राि य िनकु ज तथा ितवादीह िनरबहादरु बराम, शेरबहादरु बराम तथा
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पे बा छे वाङ लामालाई जनही .५०,०००।– (पचास र शासिनक सेवाको पहँचलाई समेत िवचार गरी
हजार) ज रवाना गन र बरामद भएको पाटेबाघका छाला नगरपािलका गठनको िनणय गन गदछ । नगरपािलका
थान २, हड् डी के जी ५३, नगद .१,८०,९४०।– गठन गन अिधकार नेपाल सरकारको संवैधािनक,
समेत ऐनको दफा २८ बमोिजम जफत हने ठह याएको कानूनी र कायपािलक य अिधकार हो । नगरपािलका
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िमलेको देिखँदा गठनको िनणय जनअपे ािवपरीत ग रएमा जनताले
सदर हने ।
आ नो सावभौम अिधकारको योग गरी यथा समयमा
इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
िनणयकतालाई दि डत गन स दछन् । तर, िवशु
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
य ता कायपािलक य िनणयह मा िसिमत यि को
इित संवत् २०७४ साल पस
वीकृित र समथन नभएको भ ने मा आधारमा
ु १६ गते रोज १ शभु म् ।
७
यायपािलकाबाट य ता िववादलाई मु ाको पमा
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी हण गरी िनकासा िदन उिचत नहने ।
बमकुमार े , ०७१-WO-०५२०, उ ेषण, चतुभुज
संिवधान र कानूनअनस
ु ार स चालन हने
पा डेसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को लोकताि क शासन णाली हा ो देशले अपनाएको
कायालय, िसंहदरबारसमेत
छ । लोकताि क यव थाको जग भनेकै जनताको
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को इ छा चाहनाअनस
ु ारका काय गनु हो । लोकत मा
दफा ७२(१) मा नेपाल सरकारले नेपालिभ को सरकारले गरेका िनणयमा अिधकांश जनताको समथन
क तीमा बीस हजार जनसं या भएको र िबजल
ु ी, भएमा शत ितशत जनताको समथन नभएको हँदा उ
सडक खानेपानी र स चार यव था भएको कुनै िनणय अनिु चत हो भ न वा छनीय हँदैन । नगरपािलका
े लाई चार िक ला खोली नगर े तो न स नेछ गठन गरी काय स चालन गदा सािबकमा छ रएको
भ ने कानूनी यव था रहेको देिखयो । उ कानूनी आिथक, शासिनक र सामािजक सेवालाई एकि त
यव थाले नगरपािलका गठन गन अिधकार नेपाल गरी एक कृत नगर िवकास योजना, भू-उपयोग योजना,
सरकार मि प रषदक
् ो रहेकोमा िववाद छै न । नगर यातायात, एक कृत कृिष योजनासमेत याउने
नेपाल सरकारले उ नगरपािलकासमेत गठनको उ े य रहेको ह छ । एक कृत कायको फल व प
िनणय गनभु दा अगािड िमित २०७१।१।२५ मा ा. सहरी िवकासका काय मह
भावकारी पमा
के शवान द िगरीको संयोजक वमा नगर े िनधारण स चालन हन गई जनताको जीवन तर सु ढ हने
सिमित गठन गरी अ ययन गराई सो सिमितको सझ
ु ाव अपे ा ग रने ।
र नेपाल सरकार मातहतको संघीय मािमला तथा
िनवेदकह ले बढीभ दा बढी जनताको िहतमा
थानीय िवकास म ालय एवम् थानीय िज ला नरहेको भनी दाबी गरेपिन िनवेदन संल न कागजातह
िवकास सिमितको कायालय, किपलव तक
ु ो राय, अ ययन गदा २०६८ सालको जनगणनाअनस
ु ार ७५
सझ
ु ाव, परामश एवम् िसफा रसअनस
ु ार वाणगंगा हजारभ दा बढी जनसं या रहेको नगरपािलकािभ
नगरपािलका बनाउने िनणय गरेको पाइने ।
िनवेदकसमेतका क रब एक दईु सय यि को मा
नेपाल सरकारले सवसाधारण जनताको सख
अस तिु रहेको भ ने िवरोध व प उपि थित जनाउने
ु
सिु वधा र िहतलाई ि गत गरी बढीभ दा बढी जनताको यि को ह ता रबाट देिखन आउँछ । उ व तगु त
सवसल
ु भता एवम् िनजह को आिथक, सामािजक त यबाट वाणगंगा नगरपािलकाको गठनबाट यस
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े का अिधकतम जनतालाई असर परेको रहेछ भ ने काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६९।१२।१
िनवेदन दाबी पिु हन स ने देिखँदैन । तथािप थानीय को आदेशले पपु का लािग थुनामा रहेको कारण सो
िनकायको पमा गठन हने नगरपािलका जनताले अविधदेिख िनज िवप ी वीर अ पतालमा अनपु ि थत
अनमु ोदन गरेका जन ितिनिधले काय स चालन गन रहेको भ ने देिख छ । आवास ा गन कमचारी नै
हँदा िनवेदकह मा पन गएको असिु वधालाई ि गत सेवामा हािजर नरहेको कारण आवास खाली ग रिदनु
गरी योजना अगािड बढाई सेवा वाह गनछन् भ ने भनी िवप ी वीर अ पतालले िमित २०७१।९।१८ मा
अपे ा रही नै रहने ।
प लेखी सूिचत गरेको पाइने ।
िवप ी वाणगंगा नगरपािलकाले जनताको
ठगी मु ा फै सला नभएस म आवास गहृ छोड् न
सव प र िहतलाई यानमा राखी काम ग ररहेको भनी िवप ी अ पतालले िनकालेको सचु ना गैरकानूनी
र आगामी िदनमा पिन गन भनी िलिखत जवाफमा हँदा िनजका आि त हामी प नी र छोराछोरीलाई
ितब ता य गरेको हँदा अ ययन सिमित गठन आवासबाट नहटाउनु भ ने आदेशको माग गरेको
गरी िव ततृ अ ययन िव ेषण गराई नेपाल सरकारले अव था छ । अ पताल िबरामीको उपचार गन सं था
भौगोिलक सगु मता, यस े को जनसं याको ि थित, हो । िबरामीको २४ सै घ टा आवागमन हने र २४
जनताको कला सं कृित तथा आिथक, सामािजक, सै घ टा सेवा दान गन कृितका कारण आव यक
शासिनक सेवा वाहसमेतलाई ि गत गरी संिवधान कमचारीका लािग अ पताल प रसरमै आवास
र कानूनबमोिजम वाणगंगा नगरपािलका गठन गरेको उपल ध हने हो । अ याव यक सेवा दान गनका लािग
िनणय व तगु त आधार र माणिवना िनवेदन दाबीकै आवास ा गरेका कमचारी लामो समय अ पतालमा
भरमा मा बदर गनु संिवधान र कानूनअनक
ु ू ल नहने अनपु ि थत हने ि थितमा िनजको ठाउँमा अक
हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
कमचारी खटाई काम गराउनु पछ । जसले सं थाको
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
लािग खिटएर सेवा गछ । उसैले आवास सिु वधा
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
पाउने स दभमा िवगत ३ वषभ दा लामो अविधदेिख
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १८ गते रोज ३ शभु म् । अ पतालमा अनपु ि थत भएका कमचारीका प रवार
८
पनु रावेिदकाले आवास गहृ छोडिदन भ नु यायसङ् गत
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी बमकुमार हँदनै । सिु वधा काम र आव यकताका लािग हो । सेवा
े , ०७२-CI-०७४१, िनषेधा ा, लिलता यादव िव. दान गन नस ने अव थामा पिन आवास सिु वधा पाई
वीर अ पताल, महाबौ समेत
रहनु पदछ भ न निम ने ।
पनु रावेिदकाको पित स ये यादव िवप ी
पित स ये ले पाएको आवास सिु वधा कानूनी
वीर अ पतालमा आकि मक ए स रे शाखामा कायरत अिधकार नभई सेवा गरेबापतको सहिलयत र सिु वधा
सानो तहका कमचारी रहेको भ ने देिख छ । कमचारीको भएको हँदा सेवामा अनपु ि थत हने समयदेिख उ
हैिसयतले िनजले सोही अ पतालको आवास गहृ ा सिु वधाबाट वतः वि चत हने नै ह छ । यस ि थितमा
गरी पनु रावेिदका पित र छोराछोरीसिहत बसोबास अ याव यक सेवा दान गन कमचारी कायरत हन
गरेको पाइ छ । वादी नेपाल सरकार ितवादी नसके को लामो अविधपिछ पिन कमचारीको प रवारको
स ये साद यादवसमेत भएको ०६९ सालको हैिसयतले ा आवास सिु वधाबाट वि चत नगनु
सा.फ .नं. २२७५ को ठगी मु ामा िनज कमचारी भनी आदेश जारी गन कानूनतः निम ने हँदा िनवेदन
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खारेज गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित हानेको कारण मतृ क बेहोस भएको र सोही कारणबाट
२०७२।२।२० मा भएको आदेश कानूनस मत हँदा उपचारकै ममा मृ यु भएको देिखँदा ततु वारदात
िनवेिदकाको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भिवत यवश भएको देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट यथ
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १८ गते रोज ३ शभु म् । नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द
९
हने ठह याएको सु िचतवन िज ला अदालतको
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िमित २०७२।१०।२५ को फै सला के ही उ टी गरी
बमकुमार े , ०७३-CR-१४१७, कत य यान, िनज यथ ितवादी सरु शे िव.क. सनु ारलाई ऐ.
नेपाल सरकार िव. सुरशे िव.क.सुनार
यानस ब धी महलको ६ नं. को देहाय ४ नं. बमोिजम
मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु का हेदा २ वष कै द हने ठह याई उ च अदालत पाटन हेट डा
ददा रएको घाउ चोट रहेको भ ने देिखन आएबाट इजलासबाट िमित २०७३।९।५ मा भएको फै सला
यथ सरु शे िव.क.ले मान नै िनयतले कुटिपट गरेको िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भ ने देिखन आउँदैन । ितवादी आफै ँ ले अ पताल इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
लगी उपचार गराउँदा गराउँदै खशु ी िव.क.को मृ यु क यटु र: रामशरण ितिमि सना
भएको देिखन आउँछ । उपयु त यह बाट मतृ क इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् ।
खशु ी िव.क.लाई यी पनु रावेदक ितवादीले मान नै
१०
िनयतले कुटिपट नगरेको भए तापिन िनजकै झापडबाट स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
बेहोस भएको र उपचारकै ममा िनजको मृ यु भएकोमा बमकुमार े , ०७३-WO-०७३८, उ ेषण /
िववाद देिखन नआउने ।
परमादेश, रामकुमार साह िव. रामकली देवीसमेत
िमिसलको त यबाट वारदातमा हातहितयार
माणमा आएको लटु िपट मु ाको स लै
योग भएको नदेिखएको, िनममतापूवक कुटिपट गरेको िमिसल संल न िववािदत भिनएको याद अवलोकन
ि थित पिन नरहेको, के बल मतृ कले ओ यानमा िदसा गदा िज ला सलाही, धनगढा गा.िव.स. वडा नं.२
िपसाब गरेको कारण िकन नभनेको भनी एक झापड ि थत िनवेकदह रामकुमार साह र अ णकुमार
िहकाएको अव था छ । य तो वारदात कृितलाई मान साहको घरदैलोमा िनजह को नामको याद िमित
नै िनयतले िहकाएको मानी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम २०७०।१२।२० मा तामेल भएको देिख छ । उ
ितवादीलाई सजाय गन यायोिचत हने नदेिखने ।
तामेलीमा सलाही िज ला धनगढा गा.िव.स. वडा नं.२
ततु वारदातमा िबहानीको समयमा ब ने रामलाल राम र ऐ.ऐ.ब ने राम काश रामलाई सा ी
ओ यानमा सँगै सिु तरहेको अव थामा नाबालक राखी एक ित याद गा.िव.स. को कायालय, घनगढामा
छोरीले िदसा िपसाब गरी फोहर ग रिदएको कारण बझ
ु ाएको देिखन आउँछ । उ यादमा गा.िव.स.का
एक झापड हानेको र सोही कारणबाट िनजको मृ यु सिचवको द तखत भई अड् डाको छापसमेत लागेको
हन गएको देिख छ । छोरीलाई मानु पन इवी लाग वा देिखई बेरीतको भ ने देिखन आउँदैन । िनवेदकह ले
मनसाय रहेको भ ने िमिसल संल न माणह बाट आ नो नाम थर वतन फरक पारी याद टाँस गरेको,
देिखन आउँदैन । असल मनसायका साथ एक झापड सा ी नराखेको एवम् स बि धत गाउँ िवकास सिमितमा
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नबझ
ु ाएको समेत भनी दाबी गन नसक गो ारा पमा र सोही चोट हारको कारणबाट गंगाराम राईको
अ.बं.११० नं. बमोिजमको रीत नपु याई तामेल गरेको मृ यु भएको भ ने अिभयोग दाबीलाई ितवादीले
भनी िनवेदनमा िजिकर िलएको देिखने ।
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसमेतमा बयान गदा
व ततु ः रटको उपचार सम याियक वीकार गरेको र बरामद दशी र मौकामा घटना िववरण
उपचार हो । त लो अदालतबाट भएको कारबाहीमा कागज गरी अदालतमा बकप गन सरु े राइसमेतको
ग भीर कानूनी एवम् कायिविधगत िु ट नदेिखएस म बेहोरा एवम् शव परी ण ितवेदनसमेतबाट आरोिपत
सामा य े ािधकारअ तगत रही माण बझ
ु ी भएको कसरु पिु भएको देिखँदा ितवादीको हारबाट
कारबाहीलाई अनिु चत रहेछ भनी अनमु ान गनु मतृ कको मृ यु भएको मािणत हन आउने ।
हँदनै । मु ामा टाँस भएको यादलाई बेवा ता गरी
पनु रावेदक ितवादीले मतृ कसँग मेरो कुनै
ब ने यि लाई कुनै व तगु त आधार माणिबना रट रसइवी नरहेको, मलाई मतृ कसमेतले अि ल गाली
े बाट उपचार दान गदा अदालतको ोत साधन गरेकोले र सी खाएर मातेको अव थामा काठको
र जनशि मा थप भार पन र त लो अदालतबाट बटमले हार गरेको हो, स य त य बयान गरी मैले
कानूनबमोिजम भएको फै सलाबाट याय ा गन प मा अदालतलाई सहयोग गरेको कारणले मलाई सजायमा
ितकूल असर पन हँदा िनवेदकको दाबी नै अ प र छुट हनपु नमा हदैस मको सजाय गरेको िमलेन यायको
ामक रहेको अव थामा मागअनु पको आदेश जारी रोहमा कम सजाय ग रपाउँ भनी पनु रावेदनमा िलएको
गन िम ने नदेिखने ।
िजिकरतफ िवचार गदा ितवादी कसरु मा सािबत रही
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट बयान गरेको त यलाई पनु रावेदन अदालतले माणमा
सलाही िज ला अदालतबाट लटु िपट मु ामा िलए पिन िनजले सु अदालतमा बयान गदा मादक
िनवेदकह का नाउँमा िमित २०७०।१२।२० मा पदाथ सेवन गरेको अव थामा होस गमु ाई अ जानवश
तामेल भएका याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. को भनाभन हँदा बाटोमा भेिटएको काठको िबमले हार
कानूनबमोिजम रीतपूवक तामेल भएको देिखएको हँदा गदा मतृ कको मृ यु हन गएको भनी िलएको िजिकरतफ
िनवेदकह को िनवेदन मागअनु पको आदेश जारी समिु चत यान पु याउन सके को नदेिखने ।
हन स दैन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
मादक पदाथको नशा रिहरहेको अव थामा
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
ितवादी र मतृ किबच बाटोमा भनाभन हँदै गदा
क यटु रः अिमरर न महजन
बाटोमै रहेको काठको बटमले हार गदा मतृ कको
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् । मृ यु हन पगु ेको ि थित छ । मतृ कसमेतले नशा सेवन
११
गरी ितवादीलाई गाली गलौज गरेको, मतृ कसँग
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ितवादीको पूव रसइवी नरहेको, ितवादी अ लारे
बमकुमार े , ०७३-CR-१०१४, कत य यान, उमेरको रहेको र िनजले साँचो बेहोरा य गरी
सागर राई िव. नेपाल सरकार
याय दान गन अदालतलाई सहयोग गरेको एवम्
ितवादी र मतृ किबच िववाद भनाभन भएको घटना ित प ाताप गरी कानूनले हन स ने कम
कारणबाट सरु े राइको घरमा सिु तरहेको गंगाराम सजाय ग रपाउँ भनी पनु रावेदनमा याचना गरेको
राईलाई मादक पदाथले उ ेिजत ितवादीले उठाई आधार र कारणसमेतबाट ितवादी सागर राईलाई
लगी खो सामा पु याई काठको बीमले हार गरेको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय
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३ नं. बमोिजम ज मकै द सजाय गदा चक पन जाने देिख छ । यसरी थलगत नापन साअनस
ु ार
िच ले देिखएको हँदा िनजलाई ऐ. ऐनको अदालती वादीको ज गा न.नं. १४ बाट पिु गरहेको देिखएको
ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम कै द वष १५ हने । एवम् झगडा जिनएको ज गासमेत जोड् दा वादीको
तसथ, िववेिचत आधार र माणबाट ितवादी ज गाधनी पज
ु ामा कायम े फलभ दा बढी हने प
सागर राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ देिख छ । आ नो ज गा यित हो भनी िकटान गरी उ
नं. र १३ नं. को देहाय ३ नं. को कसरु मा ऐ. १३ नं. आधारबाट क पाउ डवाल लगाएको एवम् उ पखाल
को देहाय ३ नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याएको आ नो हो भ ने त य वीकार गरी थलगत नाप
सु इलाम िज ला अदालतको फै सला सदर गरी न सामा सिहछाप गरेको देिखँदा आफै ँ ले लगाएको
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७३।५।१३ क पाउ डवालभ दा बािहरप पन ज गासमेत आ नो
मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर हने ।
हो भनी दाबी गनलाई वादीलाई िवब धनको िस ा तले
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
समेत रो ने देिखने ।
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
तसथ िववेिचत आधारकारणबाट वादीको
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् । ज गाको े फल िलखतबमोिजम कायम रहेको
र वादी वयम्ले क पाउ डवाल लगाई आ नो
इजलास नं. १
िलखतबमोिजमको ज गा भोगचलन ग ररहेको कुरा
न सा मचु ु काबाट देिखन आएको अव थामा आफै ँ ले
१
लगाएको पखालभ दा बािहरको ज गा िखचोला गरेको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट
गोपाल े , ०६६-CI-०६४४, ज गा िखचोला भएको िवप ी िझकाउने आदेशसँग सहमत हन
मेटाई पखाल गहु ाली हटाई चलन, उिमला का ले िव. सिकएन । अतः वादी दाबीबमोिजम िखचोला ठहर
म छुकुमारी भ राई
गरेको सु मोरङ िज ला अदालतको फै सला उ टी
वादीको नाम दताको िक.नं.९४३ को गरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन
ज गाको ज मा े फल ०-१-० रहेको िमिसल संल न अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६६।४।१४ मा
ज गाधनी दता माणपज
ु ाबाट देिखन आएको छ । भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सु मोरङ िज ला अदालतको आदेशानस
ु ार भई इजलास अिधकृत : सरु शे राज खनाल
आएको िमित २०६२।५।३० को िववािदत ज गाको क यटु र: कृ णमाया खितवडा
न सा मचु ु काअनस
ु ार न.नं.११ को प क पखाल इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभु म् ।
आफूले लगाएको भनी वादीका पित जीवन साद
२
का लेले न सा मचु ु कामा सिहछाप गरेको देिख छ मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
भने उ पखालभ दा बािहरको न.नं.१०, १२ र भ डारी, ०७४-WH-००४४, ब दी य ीकरण,
१३ को ज गामा झगडा जिनएको देिख छ । न सा धनमाया भ राई (दंगाल) िव. गृह म ालय,
मचु ु काको न. नं. १४ मा ०-१-१-० घरज गा िसंहदरबारसमेत
िववादरिहत पमा वादीको हकभोग रहेको देिखँदा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
वादीको ज गाधनी पज
ु ाअनस
ु ारको ज गा पिु गरहेको अनूसूची-१ अ तगतको मु ा चलाउन चिलत
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कानूनमा िनि त िविध र ि याको बारेमा उ लेख नदेिखने ।
गरेकोमा सोही िविध र ि याको पूणत: पालना र
अतः करणह मा िववेचना ग रएबमोिजम
योग गद वा य तो िविध र ि यालाई िशरोधाय िवप ीह बाट िनवेिदकाका छोरा जयराम दंगाललाई
गद कामकारबाही गनलाई
कानूनबमोिजमको काय रािखएको थनु ा कानूनबमोिजमको थनु ा नदेिखँदा
ु
मा न सिक छ । िवप ी यथ ह को िलिखत जवाफ िनवेदक माग दाबीबमोिजम िवप ीह को नाउँमा
र िमिसल संल न कागज माणह हेदा उि लिखत ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
ऐन तथा िनयमह को पूण पालना गरी िनवेिदकाको इजलास अिधकृत : शकु तला काक
छोरा जयराम दंगालउपर के ही सावजिनक अपराध क यटु र: च शेर राना
मु ा चलाइएको भ ने नदेिखँदा िवप ीह को कायलाई इित संवत् २०७४ साल पस
ु ३ गते रोज २ शभु म् ।
कानूनबमोिजमको काय मा न नसिकने ।
३
िवप ीह ले िनवेिदकाको छोरालाई काउ मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
गरी वा य जाँच गराई थनु वु ा पज
भ डारी, ०७४-WH-००४५, ब दी य ीकरण,
ु िदई िनज िव
के ही सावजिनक अपराध मु ा दायर गरी िज ला िनशा खड् का िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
शासन कायालय, काठमाड बाट याद थप गराई
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
अनस
ु धानको ि या अगािड बढाएको भ नेस म अनूसूची-१ अ तगतको मु ा चलाउन चिलत
देिख छ । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा कानूनमा िनि त िविध र ि याको बारेमा उ लेख
७ र १५ र सरकारी मु ास ब धी िनयमावली, २०५५ गरेकोमा सोही िविध र ि याको पूणत: पालना र
को िनयम ७ ले सरकारी मु ास ब धी ऐनको अनस
ु ूची- योग गद वा य तो िविध र ि यालाई िशरोधाय
१ अ तगत चलाइने मु ामा अपनाउनु पन कायिविधको गद कामकारबाही गनलाई
कानूनबमोिजमको काय
ु
स ब धमा यव था गरेकोमा उि लिखत कायिविधको मा न सिक छ । िवप ी यथ ह को िलिखत जवाफ
अनशु रण िवप ीह बाट भएको भ ने देिखन नआउने । र िमिसल संल न कागज माणह हेदा उि लिखत
चिलत कानूनमा नै अनस
ु धान तहिककात ऐन तथा िनयमह को पूणपालना गरी िनवेिदकाको
स ब धमा यव था ग रनु पछािडको अ तरिनिहत बाबु छ बहादरु खड् काउपर के ही सावजिनक अपराध
उ े य तहिककातलाई िव सनीय भरपद बनाउँदै मु ा चलाइएको भ ने नदेिखँदा िवप ीह को कायलाई
सही याय स पादनको आधार खडा गनलाई कानूनबमोिजमको काय मा न नसिकने ।
हो । कानूनले िनि त गरेको ि या र िविधको कुनै
िवप ीह ले िनवेिदकाको बाबल
ु ाई काउ
अवल बन नगरी अनस
ु धान गन हो भने कानूनमा नै गरी वा य जाँच गराई थनु वु ा पज
ु िदई िनज िव
कायिविधको बारेमा उ लेख गनु पछािडको म सद र के ही सावजिनक अपराध मु ा दायर गरी िज ला
उ े य नै िन योजनहीन हन पु दछ । िविधको शासन शासन कायालय, काठमाड बाट याद थप गराई
(Due process of law) याय ाि को लािग हने अनस
ु धानको ि या अगािड बढाएको भ नेस म
हँदा िवप ी यथ ह ले अपनाउनु पन कायिविधको देिख छ । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
अनस
ु रण नगरी भएको अनस
ु धान तहिककात र ७ र १५ र सरकारी मु ास ब धी िनयमावली, २०५५
य तो अनस
ु धान तहिककातको ममा राखेको को िनयम ७ ले सरकारी मु ास ब धी ऐनको अनस
ु ूचीथुनालाई कानूनबमोिजमको थनु ा मा न सिकने अव था १ अ तगत चलाइने मु ामा अपनाउनु पन कायिविधको
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स ब धमा यव था गरेकोमा उि लिखत कायिविधको भ सार चोरी पैठारी गरी याएको मािणत हन
अनशु रण िवप ीह बाट भएको भ ने देिखन नआउने । नसके कोले राज व अनस
ु धान म यमा चल इकाई
चिलत कानूनमा नै अनस
ु धान तहिककात कायालय, पथलैयाबाट िमित २०६७।६।२४ मा िनज
स ब धमा यव था ग रनु पछािडको अ तरिनिहत ितवादीले सफाइ पाउने गरी िनणय भएको रहेछ । सो
उ े य तहिककातलाई िव सनीय भरपद बनाउँदै िनणयउपर पनु रावेदन नपरी अि तम भएर रहेको छ ।
सही याय स पादनको आधार खडा गनलाई
ततु मु ामा िकत गरेको भिनएको कागजमा भएको
हो । कानूनले िनि त गरेको ि या र िविधको कुनै लेखौट र यी ितवादीको नमनु ा ह तिलखत परी णको
अवल बन नगरी अनस
ु धान गन हो भने कानूनमा नै लािग के ीय हरी िविध िव ान योगशालामा पठाउँदा
कायिविधको बारेमा उ लेख गनु पछािडको म सद सो योगशालाको Questioned Document Unite
र उ े य नै िन योजनहीन हन पु दछ । िविधको बाट “No definite opinion could be expressed
शासनमा (Due process of law) याय ाि को on the questioned writings marked Q1 to
लािग हने हँदा िवप ी यथ ह ले अपनाउनु पन Q4 when compared with the specimen
कायिविधको अनशु रण नगरी भएको अनस
ु धान writings marked S4 to S9 as the writer does
तहिककात र य तो अनस
ु धान तहिककातको ममा not show any lapse of individuals writings
राखेको थनु ालाई कानूनबमोिजमको थुना मा न सिकने habits.” भनी परी ण राय िमित २०६६।४।१३ मा
अव था नदेिखने ।
ा भएको देिखने ।
अतः करणह मा िववेचना ग रएबमोिजम
फौजदारी मु ामा आरोप लगाइएको यि को
िवप ीह बाट िनवेिदकाका बाबु छ बहादरु कसरु मािणत गन दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा
खड् कालाई रािखएको थुना कानूनबमोिजमको थनु ा २५ ले वादी प लाई सु पेको छ । अझ एकजनाभ दा
नदेिखँदा िनवेदक माग दाबीबमोिजम िवप ीह को बढी यि ह सि मिलत भई कुनै वारदात घटाएका
नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
छन् भने उ वारदातमा कसले कुन आपरािधक काय
इजलास अिधकृत : शकु तला काक
गरेको हो अथात् ित यि ले गरेको कसरु मािणत
क यटु र: च शेर राना
गनु पदछ भने फौजदारी िविधशा ीय मा यता
इित संवत् २०७४ साल पस
हो । यसरी ित यि ले गरेको कसरु मािणत हन
ु ३ गते रोज २ शभु म् ।
नस दा शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ । यसका
इजलास नं. २
साथै अिभयु ह को कसरु शङ् कारिहत तवरबाट
मािणत गन पेस ग रएको माणह को ताद यता पिन
१
िमलेको हनपु न ह छ । जसबाट अनस
ु धान ि या
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िव सनीय देिखनक
ु ा साथै िमिसल संल न माणसँग
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-१६२९, सरकारी कुनै छे डछाड भएको छै न भ ने कुराबाट यायकता
छाप द तखत िकत, तुफेल पठान िव. नेपाल सरकार िव त हन स छ । ततु मु ामा ितवादी तफ
ु ेल
बरामद भएको भिनएको पजेरो गाडी र से ो पठानलाई उ गाडी बरामद भएको िदन अथात्
गाडी भ सार चोरी पैठारी गरी याएको भनी चलेको िमित २०६६।३।१५ मा भ सार चोरी गरी पैठारी गन
मु ामा ितवादी तफ
ु े ल पठानले बरामद भएको गाडी लिगएको उ दइु वटा गाडीसँगै प ाउ ग रएको भनी
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वादी प ले दाबी गरे पिन िमिसल संल न िज ला ज गाको के ही भाग बाटो िव तारको ममा पन जाने
हरी कायालय, िचतवनको िमित २०६६।३।११ को भएको कारण देखाई िनवेदकले िवप ीम येका बागमती
प र भरतपरु अ पतालको सोही िमितको Police स यता एक कृत िवकास सिमितसम द.नं.९०८ िमित
Case Register को ितिलिपबाट उ गाडी बरामद २०७०।६।१५ मा मआ
ु जा पाउँ भनी िनवेदन िदएको
हनअ
ु गािड नै यी ितवादी हरी िहरासतमा रहेको देिखने । रट िनवेदक िवजयकुमार िघिमरेले िनजको
देिखएबाट ततु मु ामा माणह को िव वसनीयता ज गा सावजिनक बाटो िव तारको ममा योग भएको
मािणत हन सके को देिखएन । यसका साथै िकत हँदा सो ज गाबापतमा कानूनबमोिजम मआ
ु जा पाउँ
गरेको भिनएको कागजमा भएको ह तिलखत यी भनी िवकास सिमितका आयोगका मख
ु सम िनवेदन
ितवादीको नमनु ा ह तिलखतसँग मेल खाएको िदएकोमा सो िनवेदनउपर िवप ीबाट अि तम कारबाही
परी ण रायबाट नदेिखएको अव थामा िनजले गरेको गरी ितपूित स ब धमा टुङ्गो लगाएको िमिसलबाट
कसरु के हो भ ने कुरा पिन प हन नआएकोले िनज देिखन नआउने ।
ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा सजाय गन गरी भएको
रा यले सावजिनक िहतको लािग यि को
फै सला ितवादी तफ
ु े ल पठानको हकमा कायम रहन ज गा अिध हण गदा उिचत ितपूित िदएर मा ा
स ने नदेिखने ।
गन स छ भ नेमा िववाद छै न । सावजिनक िहत र
तसथ, िववेिचत आधार कारण र यस मल
ु क
ु को सवाङ् गीण िवकासको लािग यि को िनजी
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतबाट ितवादी स पि योग गदा यसको उिचत ितपूित िदएर
तफ
ु े ल पठानले आरोिपत कसरु गरेको त य िमिसल मा गनपछ
ु भ ने लोक क याणकारी रा य तथा
संल न माणबाट शङ् कारिहत तवरले पिु भएको उ रदायी सरकारको कत यिभ पन िवषय हन् ।
नपाइएकोले िनजलाई कसरु दार ठह याई िचतवन
ततु मु ामा रट िनवेदकले सावजिनक बाटोमा
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी परेको िनजी ज गाको ितपूित तथा मआ
ु जा दान
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६८।२।१० ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनउपर कानूनबमोिजम
मा भएको फै सला ितवादी तफ
ु े ल पठानको हकमा कारबाही गनु भनी स मािनत सव च अदालतबाट
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी भई िमित २०६७।२।१८ मा र पनु रावेदन अदालत
पनु रावेदक ितवादी तफ
ु े ल पठानले आरोिपत पाटनबाट िमित २०६७।८।१५ मा िनणय भएकोमा
कसरु बाट सफाइ पाउने ।
ा िनवेदनउपर िवप ी कायालयबाट कुनै कारबाही
इजलास अिधकृतः रामु शमा
नगरी यसै राखी रहन उ रदायी िस ा त ितकूल
क यटु रः अिमरर न महजन
हन आउँछ । अिधकार ा िनकायले आफूसम परेको
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २८ गते रोज ६ शभु म् । िनवेदनमा आलटाल गरी आव यक िनणय नगरी आ नो
२
जवाफदेिहता पूरा नगरेको अव थामा कानूनबमोिजम
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा िनणय गनु भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
खडका, ०७१-CI-१२२९, िनषेधा ा / परमादेश, परमादेशको आदेश अ यथा नदेिखने ।
अजुनकुमार काक िव. िवजयकुमार िघिमरे
अतः उि लिखत आधार कारणबाट बाटो
िनवेदकको नाममा दता रहेको िनजको िव तारस ब धी काय स प न भइसके को अव थामा
हकभोगमा रहेको िक.नं. ४९९ र िक.नं. ४४१ को िनषेधा ा जारी गन निम ने र रट िनवेदकले मआ
ु जा
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पाउँ भनी िदएको िनवेदनसमेत िदएको अव थामा िलिखत जवाफबाट देिख छ । आ नो इलाकािभ
स बि धत ज गा नापजाँच गरी बाटोमा परेको िनजी शाि त सु यव था कायम गनु गराउनु हरी शासनको
ज गाको े फलको मू याङ् कन गरी उिचत ितपूित िज मेवारीिभ ै पन िवषय हँदा यस हदस मको
िदनेतफ िनवेदकको िनवेदनउपर आव यक कारबाही कायबाट िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा प ाउ गन,
गनु भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित थु ने, कागज गन, कागज गराउनेलगायतको काय
२०७०।६।२९ मा जारी भएको परमादेशको आदेश गरेको र य तो काम हन स ने आशङ् काको अव था
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
िव मान रहेको भ नसमेत िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट
क यटु र: रमला पराजल
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट रट िनवेदन
ु ी
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् । खारेज हने ठह याई िमित २०७१।१।१० मा भएको
३
आदेश मनािसबै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
खडका, ०७१-CI-१६२१, िनषेधा ा, जनकलाल इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
पुरवार िव. राजे पुरवारसमेत
§ यसै लगाउको ०७१-CR-१५२३,
मैले अंश हकबापत िमलाप गरी पाएको घर
अदालतको अवहेलना, जनकलाल पुरवार
िवप ी नं.१, २ र ३ ले भ काउन स ने आशङ् काको
िव. राजे पुरवारसमेत भएको मु ामा पिन
अव था िव मानता रहेकोमा मेरो िनवेदन मागबमोिजम
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
आदेश जारी गनपनमा
पनु रावेदन अदालत
४
ु
नेपालग जबाट िनवेदन खारेज हने ठहर गरी भएको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा
आदेश िु टपूण भएको भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको खडका, ०७१-CI-१६५७, िनषेधा ा, ानबहादुर
देिख छ । िवप ी िज ला शासन कायालय, बाँके महजन िव. ब ी तामाङ
र ऐ.का मख
िनवेदकले करारनामाबमोिजमको सत पालना
ु िज ला अिधकारीको िलिखत जवाफ
हेदा, राजे कुमार परु वारले िदएको िनवेदन शाि त नगरेमा कानूनबमोिजम आ नो अिधकार चलनका
सरु ासँग स बि धत भएकाले थानीय शासन ऐन, लािग जान पाउने कानूनी बाटो रहे भएकोमा घर
२०२८ ले दान गरेको अिधकार े िभ रही काम भाडास ब धी िववादलाई िलएर िवप ीह ले शाि त
कारबाही ग रएको हो, े ािधकारिवहीन अनािधकार सरु ाको लािग भनी िज ला शासन कायालयमा
काम कारबाही ग रएको छै न भनी उ लेख भएको िनवेदन िदएको र उ कायालयले आफूकहाँ िनवेदन
देिखने ।
परेको हँदा आव यक कारबाहीको लािग स कलै
राजे कुमार परु वारले शाि त सरु ाको लािग िनवेदन महानगरीय हरी प रसर लिलतपरु मा
िदएको िनवेदनमा आव यक कारबाही गनको लािग पठाएको भ ने कुरा वीकार गरेको देिख छ । ततु
थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले िदएको िववाद िमलाउने ममा िवप ीह ले िदएको िनवेदनको
अिधकार े िभ रही कानूनबमोिजम िज ला शासन आधारमा िनवेदकलाई िझकाउने छलफलमा रा ने
कायालय, बाँके र ऐ.का मख
ु िज ला अिधकारीबाट यी ज ता कायह िवप ी कायालयबाट हन स ने
पनु रावेदक / िनवेदकलाई बोलाएको भ ने िवप ीह को अव था िव मान रहेको देिखँदा िनवेदकको वैयि क
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हकको हनन् हन स ने आशङ् का देिखन आयो । तसथ मािणत गन सके को नदेिखने ।
कानूनबमोिजम बाहेक देवानी दािय वको करारको
ज गाको िफ डबक
ु हेदा, भेिडयाही-१,
िवषयलाई िलएर ज गा खाली गन गराउने, यवसाय िक.नं.१३२ को ज गा २०२३।०१।२३ मा नापी
गरेको ठाउँमा अनिधकृत ह त पे गन गराउने, सो हँदा ०-०-६ े फलको इनार भ ने उ लेख भएको
िवषयमा धरपकड तथा कुनै कागज गराउने ज ता काय देिखयो । भेिडयाही-१, िक.नं.२३२ को ०-०-७ े फल
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा िनषेधा ाको ज गाको जोताहाको नाममा अिजज िमयाँ धिु नया र
आदेश जारी हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िकसानको बेहोरामा यो ज गा ऐलानी हो, यसमा मैले
भएको आदेश िमलेकै देिखन आउने ।
घर बनाई बसोबास गरी आएको छु भ ने बेहोरा जिनई
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट २०२३।०१।३१ मा िफ डबक
ु तयार भएको भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िनवेदन मागबमोिजम नापी शाखाबाट ा त िफ डबक
ु उतारबाट देिखने ।
िवप ीह को नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
२०२३ सालमा ज गा नापी हँदा तयार भएको
ठह याई िमित २०७०।१२।१९ मा भएको आदेश िफ डबक
ु को उ बेहोराबाट वादी ितवादीह को
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
घर बसोबास भेिडयाही-१, िक.नं.२३२ को ०-०इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
७ े फलको ऐलानी ज गामा रहे भएको भ ने
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् । देिख छ । सोअनु प नै २०३७।०३।२१ मा भएको
अंश मु ाको फै सलामा ितवादी मोहवत िमयाँले पेस
इजलास नं. ३
गरेको तायदाती फाँटवारीमा उ भेिडयाही -१, को
०-०-७ मा ितनवटा घरह रहेको भनी उ लेख गरेको
१
र यसबाट समेत वादीह ले अंश छुट्याई िलन पाउने
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी गरी उ घर ज गामा वादीह को अंश हक कायम
सारदा साद िघिमरे ०६९-CI-०७७१, हक कायम भएको देिखन आउने ।
िमलाप बदर, नेजामुिदन मंसुरीसमेत िव. सलाउिदन
ितवादीबाट पेस भएको उ फै सलाको
िमयासमेत
ितिलिपको छायाँ ितमा िक.नं.१३२ भ ने उ लेख
िववािदत िक.नं. २३२ को े फल ०-०-७ भए पिन िक.नं.१३२ वादी ितवादीह को नाउँ दता
ऐलानी ज गामा रहेको ितनवटा घरमा नै यितबेला बसोबासको ज गा भ ने नदेिखई उ िक.नं.१३२
वादी ितवादीह को बसोबास रहेको भ ने प ट को ०-०-६ ज गा इनार जिनई नापी भएको भ ने
देिखन आउँछ । उ फै सलाको छायाँ ितमा वादी िफ डबक
ु बाट देिखएकोले दे.नं.३४३९ को माणको
ितवादीको घर बसोबासको ३ वटा घर भएको ०-०- अंश मु ाबाट वादीह को अंश हक कायम भइरहेको
७ ऐलानी ज गाको िक.नं.१३२ भ ने उ लेख भएको घर बसोबासको ज गा िक.नं.२३२ कै ज गा रहेछ
देिखएको छ । सो िक.नं.१३२ नभई २३२ हो भ ने भ ने प ट देिखन आउने । वादीह समेतको अंश
वादीह को दाबी रहेको छ । पूव फै सलामा उि लिखत हक कायम भई वादीह समेतको घर बसोबासको
घर बसोबासको ज गा िक.नं.१३२ नै हो हाल िमलाप िक.नं.२३२ को ज गा िलनिु दनु गरी ितवादीह ले
भएको िववािदत ज गा सोबाहेकको अक यो य तो ज गा िमित २०६२।११।१२ मा गरेको िमलाप वादी
हो भनी ितवादीह ले उ लेख गन र य तो अव था दाबीअनस
ु ार ४ ख डको २ ख ड बदर भई सो हदस म
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वादीह को हक कायम हने ठह याई पनु रावेदन पास गरी घर िनमाण गदा पास भएको नापभ दा कम
हेट डाबाट िमित २०६६।०५।०१ मा भएको फै सला रहेको भनी िनणय गरेको ि थित छ । तथािप कसैले
िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
िनजी हकभोगको ज गा कुनै योजनले खाली छोड् दमै ा
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट यसले अ य प को हक िसजना ह छ भनी मा न
वादी दाबी खारेज हने ठहरी सु रौतहट िज ला निम ने ।
अदालतबाट िमित २०६४।०३।३१ मा भएको फै सला
न साको कृितबाट समेत िक.नं.८२ को
उ टी भई वादीह समेतको अंश हक कायम भई उ रतफ के ही भाग गएको देिख छ अथात् िक.नं.
वादीह समेतको घर बसोबासको िक.नं. २३२ को ज गा ८१९ को ज गा समाना तर पमा िबचमा के ही
िलनिु दनु गरी ितवादीह ले िमित २०६२।११।१२ भागिभ पसेको जनु भाग िक.नं.८२० को भएकोमा
मा गरेको िमलाप वादी दाबीअनस
ु ार ४ ख डको २ िववाद भएन । तथािप िमित २०७१।०२।०५ मा पास
ख ड बदर भई सो हदस म वादीह को हक कायम हने भएको िक.नं. ८२० को ज गामा िनमाण हने घरको
ठह याई पनु रावेदन हेट डाबाट िमित २०६६।०५।०१ न साको आकृित हेदा िबचको भागमा के हीिभ प नु
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
पनमा सो नभई समान पमा रहे भएको पाइएबाट
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
उि लिखत न.नं. ८ को ज गा उ न सा पास गदा
क यटु र: च दनकुमार म डल
िक.नं. ८१९ मा समावेश भएको पाइएबाट न सा सो
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभु म् । हदस म कायम रहन स ने नदेिखने ।
२
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. िमित २०६३।६।२६ मा ियनै प िवप भएको
ी सारदा साद िघिमरे, ०७२-CI-१५४५, न सा िन.नं.१६२ र ६३२ को हक कायम मु ामा ग रएको
रो का, स यमाया यात िव. कृ णराम साद लागे
न सा मचु ु कामा िववाद देिखएको न.नं.८ को
भ परु िज ला भ परु नगरपािलका वडा ज गासमेत समावेश गरी िवप ी भ परु नगरपािलकाले
नं. ४ ि थत िक.नं. ८१९ को े फल ०-१-० ज गा िमित २०७१।०२।०५ मा पास गरेको न सा सो
िवप ी कृ ण साद लागेको तथा िक.नं.८२० समेतको हदस म बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
ज गा ितवादी स य माया यातको भएको त यमा पाटनबाट िमित २०७२।०५।२० मा भएको फै सला
िववाद छै न । पनु रावेदक / ितवादीको िक.नं. ८२० िमलेको देिखँदा सदर हने ।
तथा १२२७ को ज गा िमित २०५८।०९।१७ मा इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
पा रत न साबमोिजम एक तला घर िनमाण भइसके को क यटु र: म जु खड् का
साथै रहेको दे.प.ु नं.२४१२ को सावजिनक पखाल इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २३ गते रोज ५ शभु म् ।
ढोकासमेतको मु ाबाट देिखएकोमा िक.नं.८२० को
३
उ रतफ के ही ज गा सािबकमा रहेकोमा िवप ीले मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िक.नं.९१९ मा समावेश गरी न सा पास गरेको ह रकृ ण काक , ०७०-CR-०९२०, लागु औषध
बदरतफ नै पनु रावेदन िजिकर के ि त रहेको पाइने ।
ाउन सगु र, किसम िमयाँ हवारी िव. नेपाल सरकार
भ परु नगरपािलकाले गरेको िमित
सु अदालतमा पनु रावेदक / ितवादीले
२०७१।०१।०७ को िनणयमा पनु रावेदकले न सा आ नो साथबाट १५।१६ पु रयामा गरी ४ ाम ाउन
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सगु र मा बरामद भएको र सो सेवन गन राखेको हँ । यी पनु रावेदक / ितवादी कािसम िमया हवारीले
म लागु औषध सेवनकता हँ भनी कसरु मा सािबत भई अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको त य पिु ट
बयान गरेको देिखने ।
हन आएकोले िनज ितवादीलाई लागु औषध
पनु रावेदक ितवादीको थायी वतन पसा (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२)
िज लाअ तगत रहेको र अ य कुनै कामकाज गरी बमोिजम १० (दश) वष कै द र .१,००,०००।– (एक
पोखरामा ब ने गरेको भ ने पिन खु न नआएको हँदा लाख) ज रवाना हने ठह याई सु का क िज ला
लागु औषधकै कारोबारको िसलिसलामा पसाबाट अदालतबाट िमित २०६९।१०।१५ मा भएको फै सला
का क पोखरा आएको देिखन आउँछ । िनज सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
ितवादीबाट नेपाल टेिलकम र Ncell को गरी ४ वटा िमित २०७०।०३।३१ मा भएको फै सला िमलेको
िसमकाड बरामद भएको देिख छ । लागु औषध खैरो देिखँदा सदर हने ।
िहरोइन िब कारोबार गन िविभ न िसमकाड योग इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
गन र अपराधबाट उ कन लु न िछ न सिजलो होस् क यटु र: म जु खड् का
भ ने उ े यले रहेको पिन देिखन आउने ।
इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् ।
बरामदी मचु ु कामा ब ने .िन.भवु ने र
४
ितवारी सु अदालतमा उपि थत भई ितवादी मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िहँिडरहेको अव थामा खानतलासी गदा दािहने ह रकृ ण काक , ०७१-CR-१४०५, कत य यान,
जु ािभ लक
ु ाई राखेको अव थामा २६ ाम लागु ओम साद े िव. नेपाल सरकार
औषध ाउनसगु रसिहत प ाउ परेको हो भनी बकप
ितवादी ओम साद े ले मतृ क सोनु
ग रिदएको देिखँदा यी पनु रावेदक / ितवादीले े लाइ लाठा, ढुंगा, लात, मु का इ यािदले हानी
लगाएको दािहने जु ाबाट २६ ाम लागु औषध खैरो कत य गरी मारेको नभइ घाँटी िथची मारेको भनी
िहरोइन बरामद भएको र सो बरामद भएको प रमाण वीकार गरी मौकामा अनस
ु धान अिधकारी तथा
तथा साना-साना पु रयाह समेत बनाइएको र लगाएको सु अदालतसम गरेको बयानलाई समिथत हने
जु ािभ लक
ु ाएको अव थामा बरामद हन गएको गरी मौकामा बिु झएका मािनसह िव णमु ाया खनाल,
त य माणह को रोहबाट समेत िनज पनु रावेदक / जानक
ु ा खनाल, कृ ण साद अयाल, िगतादेवी िव.क., र
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको पिु ट ऋिषराम रे मीसमेतले मौकामा गरेको कागजलाई पिु ट
हन आएकोले िनज पनु रावेदक / ितवादी कािसम हने गरी सु अदालतमा उपि थत भई बकप समेत
िमया हवारीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ गरेको पाइने ।
को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० वष कै द र १
िमिसल संल न लास कृित मचु ु का,
लाख ज रवानासमेत हने ठह याई सु का क िज ला घटना थल कृित मचु ु का तथा मतृ कको शव परी ण
अदालतबाट िमित २०६९।१०।१५ मा भएको फै सला ितवेदनसमेतबाट मतृ क सोनु े ठलाई ितवादी
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट ओम साद े ठले मान मनसाय राखी योजना बनाई
िमित २०७०।०३।३१ मा भएको फै सला िमलेको मतृ कको घाँटी िथची कत य गरी मारी मतृ क लासलाई
देिखँदा अ यथा गनपन
बोरामा राखी काली ग डक नदीमा फालेको त य
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट पिु ट हन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
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महलको १४ नं. आकिषत हने अव था नदेिखँदा सबै ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी फै सला भएको
िनज ितवादी ओम साद े लाइ मल
ु क
ु ऐन, पाइयो । िव मान अव थामा स माननीय धानम ी
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम तथा कुलपित िवप ीम येका िश रष रजाललाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन ठह याई सु पूवा चल िव विव ालयको उपकुलपितको हैिसयतले
पा पा िज ला अदालतबाट िमित २०७०।११।०८ मा कामकाज गन गरी िमित २०७१।१२।११ मा गरेको
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत आदेश तथा िनदशन र सो आधारमा िवप ी िश रष
बटु वलबाट िमित २०७१।०८।२९ मा भएको फै सला रजालले िमित २०७१।१२।१५ मा डा. पवनकुमार
िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
झालाई िव ान तथा िविध संकायको िडनको
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट िज मेवारी तो ने गरेको आदेश कानून उ लङ् घन गरी
ितवादी ओम साद े ठले अिभयोग दाबीबमोिजम भएको हनाले यसउपर िमित २०७१।१२।१९ गते
कसरु अपराध गरेको त य पिु ट हन आएको देिखँदा यस अदालतमा रट िनवेदन पन आएको देिखने ।
िनज ितवादी ओम साद े लाइ मल
पूवा चल िव विव ालय ऐन, २०५० को
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम दफा २७ को उपदफा २ मा िडनको पदाविध चार (४)
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु पा पा िज ला वषको हने भ ने प कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
अदालतबाट िमित २०७०।११।०८ मा भएको फै सला िनवेदक िमित २०६९।७।२० को िनणयबमोिजम िडन
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट पदमा रही कामकाज गरी आएको देिखँदा नेपालको
िमित २०७१।०८।२९ मा भएको फै सला िमलेको कानूनी यव थालाई हेदा िनजको पदाविध हाल समा
देिखँदा सदर हने ।
हने अव था देिखने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
अतः िनवेदकको पदाविधको अविध चार
क यटु र: म जु खड् का
वष पूरा भएको र कानूनी यव थामा पिन िडनको
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १७ गते रोज ६ शभु म् । पदाविध चार वषको हने भनी प हँदाहँदै िनवेदकको
५
ततु रट िनवेदनको औिच य समा भइसके को र
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी िनवेदकको मौिलक हकमा आघात पन र अपूरणीय
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०७७५, उ षे ण, ित हने अव था िव मान अव थामा कायम नरहेको
शुभनारायण पाठक िव. पूवा चल िव िव ालयका हँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट खारेज हने
कुलपित धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित २०७१।१२।२२ मा
िसंहदरबारसमेत
जारी गरेको अ त रम आदेशसमेत वतः िनि य हने ।
िनवेदक िमित २०६९।७।२० को इजलास अिधकृतः िहरा माया अवाल
िनणयबमोिजम पूवा चल िव विव ालयको िव ान क यटु र: ेमबहादरु थापा
तथा िविध संकायको िडनको पदमा िनयिु भएको इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
देिख छ । उ िडन पदमा रहँदा िनवेदकसमेत उपर
६
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िवशेष मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अदालत काठमाड मा भ ाचार मु ा दायर भई िमित काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०३०५, कत य
२०७१।१२।२ मा उ अदालतबाट िनवेदकसमेतका यान, नेपाल सरकार िव. िदलबहादुर िव.क.
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मतृ कको लासजाँच मचु ु काबाट मतृ कको २०७०।४।१८ मा ततु मु ा दोहो याई हेन
अङ् ग शरीरमा िविभ न चोटपटक लागेको देिखएकोमा, अनमु ित दान ग रएको आधार, कारणह सँग यस
मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट पिन िविभ न इजलास सहमत हन नसक ततु मु ाको वारदात
चोटपटक देिखन आई मृ यक
ु ो कारक त वको पमा यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजमको नभई ऐ.को
Head Injury कारण Internal Bleeding & big ५ नं. बमोिजम भिवत यको कसरु देिखन आएकोले
Hematoma भई मृ यु भएको भ ने देिखन आउने । ऐ.को ६ नं. बमोिजम िनज ितवादी िदलबहादरु
मतृ कले र सी खाई गाली गलौज कुटिपट िव.क.लाई तजिबजी कै द २ वष हने ठहरी सु सलाही
गरेकोमा यी ितवादीले पिन सोको ितकार गदा िज ला अदालतबाट िमित २०६६।१०।१७ मा भएको
धके ला धके ल हन गई मतृ क भइु मँ ा लडी चोटपटक फै सला सदर हने ।
लागेको देिखएको बेहोरालाई यी ितवादीको इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान, लास जाँच क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभु म् ।
मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदनसमेतबाट पिु
भएको देिख छ तर ितवादीले जोिखमी हितयार एवम्
लाठा ढुंगा हार गरेको भ ने बेहोरा कतैबाट देिखएको
इजलास नं. ४
अव था छै न । साथै आ नै बाबल
ु ाई मानु पनस मको
पूव रसइवी, मनसाय, योजनासमेत रहेको भ ने पिन
१
नदेिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
मादकपदाथ सेवन गरेका एकासगोलको बाबु ई वर साद खितवडा, ०७१-WO-०१५९,
र ितवादी छोरािबच मासक
ु ा िवषयमा िववाद भई उ ेषण, मोहनराज भ िव. लोक सेवा आयोग, के .का.
सामा य झगडा भई ध का ध क हँदा मतृ क लड् न अनामनगरसमेत
गई टाउको र नाकसमेतमा चोट लागेकोमा ितवादी
िनवेदकले बढुवा हनको लािग माग गरेको पदमा
र िनजक ीमतीसमेतले, घाउ सफा गरी उठाई लगी नै िनजको बढुवा भई हाल कायरत रहेको भ ने देिखँदा
घरिभ ओ यानमा सतु ाएकोमा भोिलप ट िबहान हेदा िनजको बढुवास ब धी योजन पूरा भइसके कोले
मृ यु भएको देिखएकोसमेत त य माणबाट ततु यी िनवेदकलाई स भा य उ मेदवार कायम नगरेको
वारदात यानस ब धीको महलको १४ नं. अनस
ु ारको बढुवा सिमितको िमित २०७१।०२।३० को िनणय
कसरु नभई ऐ.५ नं. बमोिजमको भिवत यको कसरु तथा सो िनणय सदर गद संशोिधत बढुवा सूचीमा
देिखन आई यानस ब धीको महलको ६ नं. बमोिजम िवप ी राजु शमा अयालसमेतलाई समावेश गन गरी
ितवादीलाई तजिबजी कै द वष २ गन गरेको सु लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७१।५।५ मा भएको
सलाही िज ला अदालतको िमित २०६६।१०।१७ मा िनणय स ब धमा थप िववेचना गरी रहन परेन । तसथ
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत उ िनणयह तथा सोबमोिजमका कायह समेत
जनकपरु बाट िमित २०६८।१२।०१ मा भएको फै सला उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन
िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
िजिकरअनस
ु अव था नदेिखने ।
ु ार आदेश जारी गनपन
ु योजन नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र
कमचारीको विृ
िवकासको स दभमा
कारणह समेतबाट यस अदालतबाट िमित यो यता णाली (Meritocracy) को मम र भावनालाई
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दयङ् गम गनपन
ु नै ह छ । तर एकै कृितको बढुवा िनवेदन तथा िनवेदक परशरु ाम दाहाल िव लोक
ि यामा सेवा अविधको योजनको लािग िनजामती सेवा आयोगसमेत भएको ०६९-WO-१०४५ को
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ र दफा २२(घ) को उ ेषणसमेतको रट िनवेदनह मा ये ता कायम
कानूनी यव थाको फरक या या गरी फरक मापद ड गन स ब धमा भएको या या वा अपनाइएको
अवल बन गदा स भािवत उ मेदवारह को हकमा िस ा तसमेतको आधारमा िनवेदकको हकमा पिन
असर पन देिखने ।
अिघ लो िमितकै ये ता कायम ग रनु यायोिचत
िनवेदक मोहनराज भ बढुवा हने पदको हने ।
तसथ िनवेदकको रा.प. ततृ ीय ेणीको
ेणीभ दा एक ेणीमिु नको रा.प. अनंिकत थम
ेणी ना.स.ु पदमा िमित २०५९।१।२९ मा थायी पदमा सेवाको ये ता योजनको लािग लोक सेवा
िनयिु
ा गरेको देिख छ । त कालीन कानूनी आयोगको बढुवा सूचना नं. २२५।०७०।७१ अनस
ु ार
यव थाबमोिजम िनवेदक नेपाल शासन सेवा, राज व बढुवा भएका िवप ी राजु शमासमेतको बढुवा िमित
समूह, रा.प. अनंिकत थम ेणीको समान तहमा खल
ु ा कायम भएसरह यी िनवेदकको समेत ये ता कायम
ितयोिगताबाट छनौट भई िमित २०६७।९।२८ मा गनु भनी बढुवा सिमित, लोक सेवा आयोगसमेतका
िनयिु ा गरेको देिख छ । समान तहमा आउनपु ूव िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने ।
नै िनज िनवेदक नेपाल शासन सेवा हलाक समूहमा इजलास अिधकृतः महेश खनाल
आठ वषभ दा बढी अविध कायरत रहेको देिखन क यटु रः मि जता ढुंगाना
आयो । िनज िनवेदक समूह प रवतन गरेको कारण इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
यूनतम सेवा अविध नपगु ेको भनी बढुवा ि यामा
§ ०७१-WO-०१५९, उ ेषण, मोहनराज
समावेश नग रँदा िनजको विृ िवकासको स दभमा
भ िव. लोक सेवा आयोग, के .का.
वभािवक पमा मका परेको देिखने । िनवेदक
अनामनगरसमेत भएको मु ामा पिन
मोहनराज भ िमित २०७३।०३।०३ को िनणयानस
यसैअनस
ु ार
ु ार फै सला भएको छ ।
मागबमोिजमको पदमा बढुवा भइसके को देिखए
२
तापिन लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना न बर मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
२२५।०७०।७१ को स दभमा बढुवा योजनको अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-१००५, परमादेश,
लािग स भा य उ मेदवार कायम हनबाट वि चत हनु नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेड, के ीय कायालय,
परेको अव थालाई ि गत गदा यी िनवेदकको हकमा भ काली लाजासमेत िव. सूय साद अयालसमेत
उ सूचनाअनस
नेपाल दूरस चार क पनी िल. कमचारी
ु ार बढुवा भएका िवप ी राजु शमा
अयालको बढुवा िमित कायम भएसरह यी िनवेदकको िविनयमावली, २०६१ मा िमित २०६२।०१।०६
समेत ये ता कायम हनु सम याियक ि बाट समेत को िनणयले ग रएको पिहलो संशोधनले िनविृ भरण
उपयु हने देिख छ । यस अदालतबाट िनवेदक योजनको लािग उ संशोधन अगावैको सेवा अविध
टेकनाथ हमागाई िव
लोक सेवा आयोगसमेत गणना गन उ े य नराखेको भए टेिलक यिु नके सन
भएको ०६८-WO-०९०१ उ ेषणसमेतको िनवेदन, िवभाग, नेपाल दूरस चार सिमित, नेपाल दूरस चार
बाबरु ाम िस ालसमेत िव लोक सेवा आयोगसमेत सं थानसमेतमा वीकृत दरब दी रहेको पदमा
भएको ०७१-WO-०१५४ को उ ेषणसमेतको घिटमा एक वष सेवा नटुटाई अ थायी िनयिु पाएका
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कमचारीह को स ब धमा कुनै कुरा उ लेख गनको
िनजह उपरको िकटानी जाहेरी, जाहेरी समथन हने
ु
औिच य नै रहने िथएन । ती सािबकदेिखको अ थायी गरी जाहेरवालाले अदालतमा आई गरेको बकप ,
नोकरीलाई समेत गणना गनको
ु अथ नै अवकाश मतृ क शेष च चौधरीको शव परी ण ितवेदन, घाइते
पाइसके काह लाई पिन सो सिु वधा उपल ध गराउने ि लोक चौधरीको मौकाको कागज र अदालतको
उ संशोधनले मनसाय राखेको अथमा बु नु पन ।
बकप , बरामदी मचु ु का र ितवादीह को मौकाको
िनवेदन मागअनस
ु ार िविनयमावलीको िनयम सािबती बयानसमेतबाट वारदातमा यी ितवादीह को
११६क. (३) मा भएको यव थाले दान गरेको संल नता रहेको पिु भएको देिखन आउने ।
सिु वधा िनविृ भरणको सिु वधाको हक थािपत
मतृ क शेषच
चौधरीलाई मानको
ु
भइसके को यथ िनवेदकह ले समेत ा गन कारणसमेत उ लेख गरी यी ितवादीह िमली
र उपभोग गन पाउनु पन अव था िव मान रहेबाट योजना बनाई यान मान मनसायले िनजमािथ भ वा
उ िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी ब दक
ु ले गोली हार गरी िनजलाई कत य गरी मारेको
हने भनी सु पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको त यसमेत थािपत हन आएको देिखएकोले यी
िमित २०७०।०७।२७ को आदेश िमलेकै देिखन ितवादीह जीवन जा, िगराज जा र मानबहादरु
आएको हँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर एवम् जालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
िनजह का तफबाट रहनभु एका कानून यवसायीको नं. बमोिजम जनही सव वसिहत ज मकै दको सजाय
बहस िजिकरसमेतसँग सहमत हन नसिकने ।
ठहर हने भनी सु िचतवन िज ला अदालतबाट
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट भएको फै सला सदर हने भनी उ च अदालत, पाटन,
सु िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकह को अ थायी हेट डा इजलासबाट िमित २०७४।६।२४ मा भएको
सेवा अविधको ६६ ितशत सेवा अविध गणना गनु फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
भनी यी पनु रावेदक िवप ीह को नाममा परमादेशको
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट
आदेश जारी हने भनी सु पनु रावेदन अदालत यी ितवादीह जीवन जा, िगराज जा र
पाटनबाट िमित २०७०।०७।२७ मा भएको आदेश मानबहादरु जालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
महलको १३(१) नं. बमोिजम जनही सव वसिहत
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
ज मकै दको सजाय ठहर हने भनी सु िचतवन
क यटु र: अिभषेककुमार राय
िज ला अदालतबाट िमित २०७३।०४।३१ मा
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् । भएको फै सला सदर हने भनी उ च अदालत पाटन,
३
हेट डा इजलासबाट िमित २०७४।०६।२४ मा भएको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा साधक सदर
अिनलकुमार िस हा, ०७४-RC-०११६, कत य हने ।
यान, नेपाल सरकार िव. जीवन जासमेत
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
मतृ क शेष च चौधरीको मृ यु ब दक
ु को इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् ।
गोलीको छरा लागी भएको भ ने त यमा िववाद
४
छै न । घाइते ि लोक चौधरीसमेत गोलीकै हारबाट मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
मनस मको अव थामा रहेको पिु भएकै देिख छ । काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१३९१, ज गा
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िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, रामबहादुर े िव. पनु रावेदन िजिकर एवम् िनजका तफबाट उपि थत
गोवधन भुषा े
िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँगसमेत
िववादको िक.नं.१०४५ को ज गा सािबकमा सहमत हन नसिकने ।
िक.नं.५३१ को े.फ.०-१४-१-३ ज गाबाट
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
ब डा छुट्याई िलँदाका अव थामा ियनै वादीको िववािदत ज गामा वादीको हकदैयाको अभाव रहेको भ ने
अंिशयारम येक िनज कृ णमाया े को अंश भागमा देखाई ततु मु ा खारेज गन गरी सु का ेपला चोक
परी िनजका नाउँमा कायम हन आएको देिखएको र यसै िज ला अदालतबाट िमित २०६९।२।२३ मा भएको
लगाउमा रहेको उ िमलाप बदर मु ामा वादीम येक फै सला िमलेको देिखन नआएबाट सु अदालतको
िनज कृ णमायाको हकदारका पमा यी वादी गोवधन उ फै सला उ टी बदर हने एवम् अब जे, जो बु नपु न
भषु ा े लाई मानी सु िज ला अदालतमा नै हो बझ
ु ी िनणय गनु भनी सु का ेपला चोक िज ला
मु ा सकार गराई िनज कृ णमायाको हकमा समेत अदालतमा पठाई िदने गरी पनु रावेदन अदालत
इ साफको रोहमा िनणय भए गरेको देिख छ । ततु पाटनबाट िमित २०७१।११।१० मा भएको फै सला
ज गा िखचोला मु ामा िनज कृ णमायाको हकदार िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गोवधन भषु ा े ठ रहेको व तिु न आधार नभएको इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
मानी ततु मु ा खारेज हने भनी सु अदालतबाट क यटु र: अिभषेककुमार राय
फै सला भएको देिखएबाट उ दइु वटै मु ामा यी वादी इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
गोवधन े ठलाई सु अदालतबाट पथृ कपथृ क यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
हैिसयतका पमा ततु ग रएको देिखने ।
फै सला भएका छन्:
सु िज ला अदालतबाट िनज कृ णमायाको
§ ०७१-CI-१३८७, िमलाप बदर, रामबहादुर
हकदारको पमा रहेको भनी यी वादी गोवधन भषु ा
े िव. गोवधन भुषा े
§ ०७१-CI-१३८८, िनणय बदरसमेत,
े लाई उ िमलाप बदर मु ामा अ.बं.६२(३)
नं.बमोिजम मु ा सकार गराइसके पिछ ततु मु ामा
रामबहादुर े िव. गोवधन भुषा े
यी वादीलाई िनज कृ णमाया े ठको हकदार होइनन्
§ ०७१-CI-१३८९, फै सला बदरसमेत,
भ ने अथमा हे रन निम ने भई सोही आधारबाट ततु
रामबहादुर े िव. कृ णगोपाल े समेत
मु ामा समेत ठहर िनणय गनपनमा
िववािदत ज गामा
§ ०७१-CI-१३९०, घर इनार भ काई
ु
वादीको हकदैयाको अभाव रहेको भ ने देखाई ततु
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाऊँ,
मु ा खारेज गन गरी सु का ेपला चोक िज ला
रामबहादुर े िव. गोवधन े
अदालतबाट िमित २०६९।२।२३ मा भएको फै सला
५
िमलेको देिखन नआएबाट सु अदालतको उ
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
फै सला उ टी बदर हने एवम् ततु मु ामा अब जे, जो काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०००९, अपतु ाली
बु नपु न हो बझ
ु ी िनणय गनु भनी सु का ेपला चोक हक कायम नामसारी, खेह यादव िव. दुलारी
िज ला अदालतमा पठाई िदने गरी पनु रावेदन अदालत देवीसमेत
पाटनबाट िमित २०७१।११।१० मा भएको फै सला
वादीले आफूले अपतु ाली हकको दाबी िलँदा
िमलेकै देिखन आएकोले यी पनु रावेदक ितवादीको मतृ क जोिग र सनमिु खया देवीलाई िनजह को
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जीवनकालमा याहार स भार हेरिवचार आफूले याहार सस
ु ार गरेको भ ने देिखन नआएको र मतृ कले
गरी आएको भ ने िफराद बेहोरामा वादीको कथन नै आ नो जीवनकालमा ितवादीलाई के ही ज गा
रहेकोसमेत नदेिखएको र मतृ क सनमिु खया देवीले हालैदेिखको बकसप िलखत गरी िदँदा आ नो
आफू जीिवत छँदै िमित २०६२।०६।०२ मा ितवादी याहारसस
ु ार गरी आएको भनी िलखत ग रिदएको
रघवु ीर रायक आमा ितवादीम येकै दल
ु ारीदेवीलाई देिखएको र मतृ कको काजि या तथा ा ािद ितवादी
र.नं.२०७३ को िलखतबाट हालैदेिखको बकसप रघवु ीर यादवले नै गरेको भनी स बि धत गा.िव.स.ले
गरी सो िलखतको कै िफयत महलमा आफूलाई थानीय सजिमन मचु ु का गरी सोही आधारमा िदएको
जीवनकालमा याहार सस
ु ार गद आएको भ ने िसफा रसप को बेहोरासमेतबाट मतृ क सनमिु खया
बेहोरा उ लेख ग रएको देिख छ । यसका साथै देवीको जीवनकालमा नै ितवादीह ले याहारसस
ु ार
मतृ कको काजि या, ा समेतका काय यी ितवादी तथा िनजको मृ यपु ात् िनजको िक रया ा समेत
रघवु ीरले नै गरेको भनी स बि धत गा.िव.स. बाट गरेको देिखएकोले यी वादीले िनज मतृ क सनमिु खयाको
ा िसफा रससमेतको बेहोरालाई वादीले अ यथा मृ यपु ात् िक रया ा आफूले समेत गरेको भनी
हो भनी पिु मािणत गराउन सके को नदेिखएकोले िनजले आ नो िफराद दाबीलाई खि बर गराउन
मतृ क सनमिु खया देवीलाई िनजको जीवनकालमा नसके को यस ि थितमा वादी दाबीअनस
ु ार मतृ कको
हेरिवचार याहार स भार ियनै ितवादीह दल
ु ारी ज गामा यी वादीको अपतु ाली हक कायम हन स ने
देवी र रघवु ीरले नै गरेको भ ने देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, अव थाको िव मानता रहेको नदेिखएकोले सु
अपतु ालीको महलको ११ नं. को कानूनी यव था महो री िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
हेदा “यस महलको अ य न बरमा जनु सक
ु ै बेहोरा हने गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
लेिखएको भए तापिन अपतु ाली पदा मनको याहार २०६९।०२।०८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
स भार निजकको हकवालाले नगरी अ य यि ले आएको हँदा यी पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन
गरेको रहेछ भने य तो यि को अपतु ालीको चलमा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सबै र अचलमा आधास म याहार स भार गनले र
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
बाँक ऐनबमोिजमका हकवालाले पाउँछ” भ ने कानूनी सनमिु खयाको अपतु ालीमा आधीस म यी वादीले
यव था रहेको देिख छ । यी वादीले मतृ कलाई पाउने गरी सु महो री िज ला अदालतबाट
िनजको जीवनकालमा हेरिवचार, याहारसस
ु ारसमेत िमित २०६६।२।५ मा भएको फै सला उ टी भई
गरेको नदेिखएको यस ि थितमा मतृ कको अपतु ाली यी वादीको िफराद दाबी नपु ने भनी पनु रावेदन अदालत
वादीले पाउने भनी मा न िम ने अव था नदेिखने ।
जनकपरु बाट िमित २०६९।२।८ मा भएको फै सला
वादी मतृ क जोिग दर रायका सौतेनी िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आमातफका छोरा भएको तर यी ितवादीह
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
िनज जोिग दर रायका आ नै आमाप का स तान क यटु र: अिभषेककुमार राय
राजन दन रायको ीमती तथा छोरा भएकोले यी इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीह आ नै भाउजू र भितजा भएको त य
६
थािपत हन आएको देिख छ । यी वादीले मतृ क मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सनमिु खया देवीलाई िनजको जीवनकालमा हेरचाह, काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०८७६, अंश
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दता िमलाप बदर, िशवनारायण यादव िव. िवशे र आएको हँदा यी पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
यादवसमेत
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदक ितवादीसमेतबाट ५ ख डको
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
२ ख ड अंश पाउँ भनी वादीह ले िफरादप मा दाबी यी पनु रावेदक ितवादीका नाउँमा रहेको िक.नं.१०५ र
िलएकोमा वादी र ितवादीह अंिशयार नाताका २१२ को ज गाबाट समेत वादीह ले ५ भागको २ भाग
मािनस भएकोमा िववाद रहेको देिखँदैन । िमित अंश पाउने भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
२०५५।६।२८ मा दायर भएको अंश मु ामा िमित िमित २०६७।३।७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
२०५६।४।१८ मा भएको िमलाप बदर भइसके कोले सदर हने ।
वादी ितवादीिबच िविधवत् पमा अंशब डा भएको वा इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
अंश िलनिु दनु गरी छु ी िभ न भएको अव था नदेिखँदा क यटु र: अिभषेककुमार राय
वादीह ले ितवादीह बाट अंश छुट्याई िलन पाउने इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
नै देिखन आउने ।
७
पनु रावेदक ितवादीले सु अदालतमा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िमित २०५५।०२।२८ मा दायर गरेको दे.नं.१८४३ पु षो म भ डारी, ०७२-CI-१५५३, उ ेषण /
को अंशदता मु ामा िमित २०५६।०४।१८ मा भएको परमादेश, ाने राज ढकाल िव. राहल साह
िमलाप बदर भइसके को प र े यमा यी पनु रावेदक
िवप ी िनवेदकले िसिसया छोटी भ सार
ितवादीसमेतसँग यी यथ वादीह सगोलका कायालयमा भ सार महसल
ु बझ
ु ाउन गई घोषणा गरी
अंिशयार रहेको भ ने देिखन आएको र ततु मु ामा सोही बाटोबाट िनवेदनमा उि लिखत या टर याएको
वादीह ले अंशको माग गरी िमित २०५७।०४।२४ देिख छ । सो या टर बजारमा आएको ख डमा पिन
मा िफराद दायर गरेको देिखएबाट सो िमितस म सािधकार िनकायमा दता नभई अथात् लबु क
ु सवारी
यी वादीह र ितवादीह समेतका िबचमा मानो दतास ब धी कागज प ह तथा भ सार ितरेको कागज
छु एको कुनै िलखत माणको अभावमा एकासगोलका नभई िब यवहार एवम् योग गनस ने अव था
अंिशयारा रहेको देिखन आएबाट सो िमित अिघस म रहँदैन । सो हँदा उि लिखत सामानको भ सार ितनपन
ु
अंिशयारका नाउँमा रहेको स पि का स ब धमा अिनवायता रहेको िनवेदकलाई जानकारी रहेको भ ने
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोिजम सगोलको प ै छ । य तो अव थामा िवप ी िनवेदकले भ सार
स पि अ यथा मािणत नभएस म सबै अंिशयारको छली चोरी िनकासी गरे होलान् भनी अनमु ान गन
समान हक ला छ भनी अनमु ान गनपन
ु ह छ । यी निम ने ।
पनु रावेदक ितवादीले ब डा नला नु पन भ ने िजिकर
िसिसया भ सार कायालयले ठुलो रकम बु न
िलएको सो िक.नं.२१२ र १०५ को ज गामा अ यथा इ कार गरेपिछ सोही बाटोबाट िनवेदनमा उि लिखत
अनमु ान गनपन
माण िनज ितवादीबाट पेस भए या टर याएको देिख छ । या टर याइसके पिछ
ु
गरेको नदेिखँदा ती िक.नं.१०५ र २१२ का ज गालाई वीरग ज भ सार कायालयमा भ सार शु क बझ
ु ाउन
५ भाग लगाई वादीले यसबाट २ भाग स पित अंश गएकोमा बु न इ कार गरेको भ ने देिखँदा िवप ी
पाउने भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित िनवेदकको चोरी पैठारी गन मनसाय रहेको भ ने
२०६७।०३।०७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन नदेिखँदा िनजलाई भ सार ितन योजनका लािग जान
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लागेको अव थामा रोक लगाउनु पन कारण देिखएन । भनी मा न िम ने अव था नदेिखएको हँदा िनवेदक
सो हँदा िनवेदकले L.C. खोलेर भारतीय भ सारबाट क पनीका तफबाट यी रट िनवेदकह का हकमा उ
clearance समेत गराई ट् या टर ख रद गरी याएको मु ामा सनु वु ाइको मौका दान हन नसके को भनी
चोरी िनकासी गरेको भ न सिकने अव था नभएको र मा न िम ने अव था नदेिखने ।
भ सार महसल
तसथ, िनवेदक क पनीको नाउँबाट रट
ु ितन सहष म जरु भइरहेको अव थामा
चिलत कानूनबमोिजम भ सार ितन िनवेदकलाई िनवेदकह ले ितनु बझ
ु ाउनु पन ऋण कजाको रकमको
बाटो खोली िदन अ यथा हने नदेिखने ।
हकमा िवप ी बैङ्कमा िदएको िधतो िलखतमा
तसथ, िनवेदकलाई भ सार ऐन, २०६४ उि लिखत अचल स पि बाट असल
ु उपर गरी बाँक
बमोिजम चिलत कानूनले िनधारण गरेको हन आएको रकम िदलाई पाउँ भनी िवप ी बैङ्कले
कायिविधिभ रही कानूनले तोके को भ सार महसल
ु िवप ीम येको ऋण असल
ु ी यायािधकरणसम दायर
िलई सामान आयात गन िनकासा िदनु भनी िवप ीका गरेको ऋण असल
ु ी मु ामा िनवेदक क पनीसमेतका
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ठह याई नाउँमा रीतपूवक ग रएको याद सूचनामा ितवाद
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।११।१३ नगरी सु यादै गज
ु ारी बसेका रट िनवेदकह लाई
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उ मु ामा सनु वु ाइको मौका दान नग रएको भ ने
इजलास अिधकृत: िच तामिण शमा
िजिकर िलई दायर हन आएको ततु रट िनवेदन
क यटु र: अिभषेककुमार राय
मागबमोिजम उ ेषणसमेतको आदेश जारी गनपन
ु
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २३ गते रोज १ शभु म् । अव था िव मान रहेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
८
खारेज हने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार इजलास अिधकृतः शरु थ साद ितम सेना
े , ०७१-WO-००८०, उ ेषण / परमादेश, क यटु र: अिभषेककुमार राय
शैलेश खनाल िव. ऋण असुली यायािधकरण, इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म् ।
कमलपोख रसमेत
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०२७१, उ ेषण
िनवेदकह स चालक रहेको एस. ए ड
/ परमादेश, नुतनदेव खनाल िव. नेपाल
एस. टी ए ड कफ क पनी ा.िल. को वतन िज ला
बङ् गलादेश बक िलिमटेड के .का. समेत
काठमाड , काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१०
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको
रहेको भनी यी रट िनवेदकह ले आ नो रट िनवेदनमा
छ।
समेत उ क पनीको सोही वतन देखाई ततु रट
९
िनवेदन दायर गरेको देिख छ भने िवप ीह म येका मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ऋण असल
ु ी यायािधकरणसम दायर भएको ऋण ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०३१०, िनषेधा ा,
असल
ु ी मु ामा सोही वतन कायम गरी उ मु ा योगे साद म डल िव. देवकुमारी खड् गी
दायर ग रएको देिखएकोले उ क पनीको रिज टड
लेनदेन ज तो िवशु देवानी िववादको
कायालयको वतनमा जारी ग रएको सु याद बेप े िवषयमा कुनै िकिसमको उजरु ी िलने वा धरपकड गन
तामेल भई आए तापिन उ क पनीका नाउँमा तथा कागज गराउने अिधकार हरी कायालय तथा सो
गोरखाप मा कािशत सूचना यादलाई अ यथा हो मातहतका इकाइह लाई कुनै कानूनले दान गरेको
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पाइँदैन । लेनदेनको िवषय आ नो े ािधकारिभ
े फल ०-१-० (एक क ा) ज गाभ दा बढीमा कुनै
पन होइन भनी वयम् िवप ी महानगरीय हरी वृ , िनमाणको काय नगन,ु नगराउनु भनी िनजको नाममा
नयाँ बाने र ितनकुनेले आ नो िलिखत जवाफमा िनषेधा ाको आदेश जारी भएको देिख छ । बाउ ी
वीकार गरेको देिख छ । पनु रावेदन अदालत वाल लगाउँदा के बल आ नो हकभोगको ज गाभ दा
पाटनबाट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम बाहेक बािहर गई कुनै िनमाणको काय नगन,ु नगराउनु भ ने
लेनदेनको िवषयमा प ाउ नगनु नगराउनु भनी जारी बेहोराको पनु रावेदन अदालतको उ िनणयबाट
आदेश कानूनअनु प नै रहेकोले उ आदेशलाई पनु रावेदकको हक, अिधकारमा के कसरी आघात
अ यथा ठहर गन िम ने देिखएन । उ आदेशबाट यी पु न गएको हो भ ने कुरा कही ँकतैबाट खु न आएको
पनु रावेदकले कानूनबमोिजम उपचार ा गन हकलाई देिखँदनै । पनु रावेदकले सावजिनक बाटोको ज गा
ब देज लगाएको भनी अथ गन िम ने नदेिखँदा सोतफ िमचेको भ ने पनु रावेदन अदालतबाट भएको आदेशको
यी पनु रावेदकले िलएको पनु रावेदन िजिकर त यपरक बोली रहेको देिखँदनै भने िनज पनु रावेदकलाई िनजको
देिखएन । साथै पनु रावेदक योगे साद म डलले हक पु ने ज गाको भोगचलनमा कुनै कारको रोकतोक
हरीमा िदएको भिनएको िनवेदन लेनदेनसँग स बि धत लगाइएको अव थासमेत देिखएको छै न । यस ि थितमा
होइन भनी ख डन गन सके को अव थासमेत सावजिनक बाटो कायम रहेको भिनएको ज गामा िनज
िमिसलबाट देिखन नआएकोले यस अदालतबाट पनु रावेदकसमेतले कुनै िनमाण काय गरेमा िवप ी
यथ िझकाउँदा हण ग रएको आधारसँग समेत िनवेदकको नाग रक हक अिधकारिवपरीत काय हन
सहमत हन नसिकने ।
स ने आशङ् कास मलाई आँकलन गरी पनु रावेदन
तसथ, िनवेदकको वैयि क वत ताको अदालत हेट डाले आ नो अिधकार े िभ नै रही
अपहरण हने गरी िनवेदकलाई कानूनबमोिजम बाहेक िनज पनु रावेदक माधव साद देवकोटाको नाउँको
लेनदेनको िवषयमा प ाउ नगन,ु नगराउनु भनी िवप ी सािबक िक.नं.१९५ को ज.िव. ०-१-० (एक क ा)
महानगरीय हरी वृ नयाँ बाने र तीनकुनेको नाममा को े फलभ दा बािहर पन गरी पखाल िनमाण नगन,ु
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई पनु रावेदन नगराउनु भनी िनज पनु रावेदकको नाममा िनषेधा ाको
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।१८ मा भएको आदेश जारी भएको देिखयो । याय िन पणको ममा
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पूव सजगता प रलि त पनु रावेदन अदालतको उ
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
आदेश अ यथा नदेिखने ।
क यटु र: अिभषेककुमार राय
तसथ, उपयु िववेिचत आधार, माण
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
तथा कारणबाट सु पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
१०
िनज पनु रावेदकलाई आ नो ज गामा मा िसिमत
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी रही िनमाण काय गन,ु गराउनु भ ने बेहोराको िमित
टंकबहादरु मो ान, ०६८-CI-१३२३, िनषेधा ा, २०६७।१०।१२ मा जारी भएको िनषेधा ाको आदेश
माधव साद देवकोटा िव. पु पा रानी चौधरी
िु टपूण एवम् गैरकानूनी नदेिखएको र उ आदेशबाट
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित िनज पनु रावेदक िवप ीको हक, अिधकारमा आघात
२०६७।१०।१२ को आदेश हेदा िनज पनु रावेदकको परेको भ न िम ने अव था नदेिखँदा पनु रावेदन
हकभोग रहेको उ सािबक िक ा नं.१९५ को अदालत हेट डाको उ िमित २०६७।१०।१२ मा
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भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरेको देिखएको छ । िववािदत ज गाको न सा मचु ु का
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
हेदा घर बनाउनको लािग ज गाको व प िबि न
क यटु र: अिभषेककुमार राय
गई घर बनाउन निम ने अव था रहेको भ ने देिखन
इित संवत २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभु म् । आएको छै न । पनु रावेिदकाह ले िववािदत ज गा ख रद
गरी िलएपिछ मा बाटो िनमाण गन काय गरेको भ ने
इजलास नं. ५
िनवेदन दाबीलाई पिु गन सके को नदेिखएको र बाटो
िनमाण भइसके को अव था हँदा आशङ् काको ि थित
१
िव मान नरहेकोले िनषेधा ाको आदेश जारी हनु
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी पदछ भ ने िनवेिदकाह को पनु रावेदन िजिकर तथा
ह रकृ ण काक , ०६८-CI-०००२ र ०६८-CI- िनजह का तफका िव ान् कानून यवसायीह को
००१८, िनषेधा ा, पा खड् का िव. गणेश डाँडासमेत बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
र सानुमाया िगरी िव. गणेश डाँडासमेत
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट
त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िनषेधा ाको िनवेदन खारेज हने ठहर गरी पनु रावेदन
िमित २०४७।८।१९ मा भई आएको नाप न सा अदालत पाटनबाट िमित २०६७।९।२८ मा भएको
मचु ु काको न.नं.८, न.नं.११ र न.नं.१२ मा आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िक.नं.५१० को ज गा रहेको, न.नं.११ मा उ लेख इजलास अिधकृत: कुमार मा के
भएको िक.नं.५१० को ज गामा बाटो भएको र ०-४-१- क यटु र: अिमरर न महजन
० ज गा िववािदत भनी उ लेख भएको देिख छ । उ
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
बाटोले िक.नं.५१० को ज गालाई पूव-पि म िचरा पारी
§ यसै लगाउको ०६७-WO-१२६७, उ ेषण
न.नं.१६ को मूल प क सडकमा आएर जोिडएको
/ परमादेश, पा खड् कासमेत िव. नवराज
देिख छ । सोही न सा मचु ु काबाट उ िववािदत
खड् कासमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
ज गामा हाल बाटो कायम भएको भ ने प ट देिखएको
फै सला भएको छ ।
साथै सो बाटो िनमाणको लािग २०६२ सालमा सडक
२
िनमाण उपभो ा सिमित गठन ग रएको भ ने िमिसल मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
संल न रहेको बैठकको माइ यूट उतारसमेतबाट देिखन काशमान िसंह राउत, ०७१-RC-००४४ र ०७५आएको अव था देिखने ।
CR-०६५५, कत य यान, नेपाल सरकार िव. अनु
िववािदत बाटो २०६२ सालमा नै िनमाण बुढामगरसमेत र अनु बुढामगरसमेत िव. नेपाल सरकार
भएको हाल तरो नित गन काय भए भ ने िवप ीह को
मतृ क िज ला बढु ाले हामीलाई मोबाइल पैसा
िलिखत जवाफ रहेकोमा न सा मचु ु काबाट बाटो मा ने, निदएमा कुटिपटसमेत गन गरेकोले एकापसमा
िनमाण भइसके को देिखन आएको छ । अक तफ स लाह गरी िमित २०६९।५।१९ गते राित मतृ क
िववािदत बाटो २०६२ सालमा िनमाण गन िनणय िज ला बढु ा िभिडयो हेरी बािहर िन के पिछ एका तमा
भएकोमा िनवेिदका पा खड् काले िववािदत ज गा लगी हामीले लाठी, ढुङ्गासमेतले कुटिपट गरेका ह
२०६६ सालमा ख रद गरी िलई सोही ज गाम ये ०-७- र िमलन बढु ा, रिवन बढु ा, िववत बढु ाले भा न निदई
० आना ज गा िनवेिदका सानमु ैया िगरीलाई ह ता तरण घेराब दी गरेका हन् । सोही कुटिपटबाट िनज मरेपिछ
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सोही थान छाडी फरार भएका ह भनी ितवादीह
ि कोणबाट उपयु नहने” भनी िस ा तसमेत
िववत बढु ा र अनु बढु ाले अिधकार ा अिधकारी र ितपादन भएको पाइने ।
अदालतमा समेत सािबती भई बयान गरेको देिखयो ।
उि लिखत आधार माण र निजरसमेतलाई
िनजह को सािबती बयानलाई जाहेरी दरखा त, शव िवचार गदा ततु मु ामा ितवादीह िववत बढु ा
परी ण ितवेदन र घटना िववरण कागजलगायतका र अनु बढु ालाई यानस ब धी महलको १३(३)
माण कागजह बाट पिु भएको देिखने ।
नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
नं बमोिजम ज मकै द हने कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन १२ वष मा कै द सजाय गनु यायोिचत हने देिखँदा
अदालत तल
ु सीपरु , दाङको इ साफ सदर हने ठहरी सोहीबमोिजम १२ वष कै द सजाय हने ।
फै सला भए तापिन यी पनु रावेदक ितवादीह को इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
मतृ क िज ला बढु ालाई मानु पनस मको पिहलेदिे खकै क यटु र: अिमरर न महजन
रसइवी भएको भ ने देिखँदनै । मतृ क आफै ँ ले िविभ न इित संवत् २०७५ साल फागनु १९ गते रोज १ शभु म् ।
समयमा ितवादीह सँग मोबाइल पैसासमेत मा ने
३
निदए ितवादीह लाई कुटिपट गन गरेकोले वारदात मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
हनका लािग मतृ कले ितवादीह लाई उ े रत काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०६१९ र ०७३गरेको भ ने पाइ छ । यी पनु रावेदक ितवादीह ले CR-०७०१, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार,
मतृ क र आफूह िबच वारदातको िदन भएको सबै नेपाल सरकार िव. सुफल हेमरम सतार र हेमरम सतार
घटना िववरण उ लेख गद अनस
ु धान र अदालतमा िव. नेपाल सरकार
समेत कसरु गरेमा सािबत भई याियक ि यामा पूण
ितवादी घमु टी भ ने सफ
ु ल हेमरम
सहयोग पु याएको देिख छ । साथै वारदात भएको िमित सतारले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा,
र समयमा यी पनु रावेदक ितवादीह िववत बढु ा र मैले पीिडतालाई िनजको इ छािवपरीत आमाबबु ालाई
अनु बढु ा के बल १६ र १७ वषको किललो क चा समेत जानकारी नगराई भारतमा लगी मानव बेचिबखन
उमेरका देिखने ।
ओसारपसारको कसरु अपराध गरेको हो भनी
िपतरिदन खिटक पनु रावेदक ितवादी वीकार गरेकोमा िनजले सु अदालतमा बयान गदा,
िव मगरे कुम को जाहेरीले नेपाल सरकार यथ जाहेरवालीको छोरी मेरो भदै नाताक पन भएक ले
वादीसमेत भएको २०६५ सालको फौ.प.ु नं. ०९५ िवगत २ वषदेिख मेरै घरमा बसी मलाई ध दा सघाउने
समेतको कत य यान मु ामा यस अदालतबाट िमित गिथन् । िनजको तलबबापत मैले गतवष जाहेरवालीको
२०६६।२।२० मा फै सला हँदा (ने.का.प. २०६७, प रवारलाई १ मन धान तथा .४००।– िदएकोले
िन.नं.८२९७ मा) “कसरु गरे तापिन अनस
ु धान यस वष भदैलाई र पीिडताक बिहनीलाई कपडा िकनी
र अदालतमा समेत कसरु मा सािबत भई अदालती िद छु भनी जाहेरवालाको स लाह िलई बिहनीलाई
ि यालाई सहयोग पु याउने इमा दार अपराधी चारआलीमा जु ा, मोजा िकनी िदई, पीिडता र म
र अपराध गरेर पिन अि तमस म आ नो अपराध मेरो आ नै िददीको घर भारतको आसाममा गई १
लक
ु ाई सजायबाट उ कन चाहने अपराधीलाई एउटै रात बसी पीिडतालाई िददीकोमा छाडी म यहाँबाट
तराजमु ा राखी समान सजाय तोिकनु याय र कानूनको साथी जानअिलकोमा गई ९ िदनस म काम गरी घर
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फकने पैसा उठाई पीिडतालाई िलएर घर फकदँ ा िदएको हो भनी लेखाएको देिखने ।
मलाई नेपाल भारत िसमानामा रहेको बिहनीको घरमा
पीिडताले आफूलाई ितवादीले बेचिबखन
खाना खाएर आउँछु भ दा यहाँ रहेका आम ह ले गन उ े यले भारत लगी अमक
ु ठाउँमा अमक
ु
कुटिपट गरी नेपालका हरीलाई िज मा लगाएका यि सँग िकनबेच गन कुराकानी गरेको सनु ेको िथएँ
हन् । मैले पीिडतालाई बे ने उ े यले लगेको होइन । भनी कही ँकतै उ लेख गरेको देिखँदनै । पीिडतालाई
मैले पीिडतालाई बे न लगेको भए घर फकाएर याउने ितवादीले यौन ध दा वा वे याविृ मा लगाएको
िथइन् भनी कसरु मा इ कार गरेको देिखने ।
भ नेसमेत देिखँदनै । पीिडताले आफूलाई आसाम
पीिडता प रवितत नाम ग–२ ले अनस
ु धान लगी घरको काममा लगाएको भ नेस म कुरा उ लेख
अिधकारीसम कागज गदा, िमित २०७१।५।७ गते गरेको देिख छ । ितवादीले पीिडतालाई बेचिबखन गन
िदनको समयमा मेरो साथी पूजा िल बूको घरमा गई उ े यले भारतको आसाम लगेको भए बेचिबखनको
म र बिहनी आ नो घरतफ फक आउँदै गदा बाटोमा लािग कोही कसैसगँ वातालाप भएको हनपु न वा यौन
गाउँकै हजरु बबु ा पन ितवादी सफ
ध दा तथा वे याविृ मा लगाएको हनपु न िथयो सो
ु ल हेमरमले ितमीह
मसँग िहँड च पल िकनी िद छु भनी चारआली लगी काय भएको नदेिखने ।
बिहनी तथा मलाईसमेत १–१ जोर च पल िकनी िदई
पीिडता नाबािलकाको भनाइअनस
ु ार नै
बिहनीलाई मेरो परु ानो च पलसमेत िदई तँ घर जा भनी ितवादी घमु टी भ ने सफ
ु ल हेमरम सतारले
पठाई मलाई काकरिभ ा हँदै पानीट् याङ् क लगी जामा पीिडताको अिभभावकलाई जानकारीसमेत निदई
र टाउजरसमेत िकनी िदए । यसपिछ बस र रेलमा झापाको चारआलीबाट पीिडतालाई ललाई फकाई
समेत चढाई भारतको आसाम लगे र एक घरमा राखी बेचिबखन गन उ े यले भारतको आसाम लगेको
भाडा मा ने काममा समेत लगाए । घर लगी िदनभु दा नभई म शोषण गन उ े यले भारतको आसाम लगी
िनजले बिहनी भ ने मािनसको घरमा याएर िनजको यहाँ िददीको घरमा राखी भाँडा माँ ने कामसमेत
बिहनी भ नेले यो के टीलाई त खो न आएका छन् लगाएको र पीिडताले यहाँ ब न नमानी घर लगी िदनु
कहाँ लगेर याएको भनेपिछ मलाई सोही थानमा भनेपिछ पीिडतालाई िलएर नेपालको झापामा रहेको
छाडी िनज ितवादी सफ
ु ल हेमरमले भा दा थानीय घरतफ फकदै गदा नेपाल भारत िसमाना निजकै को
मािनसह ले समाती हरीको िज मामा लगाएको हो न सलबारीबाट ितवादी घमु टी भ ने सफ
ु ल हेमरम
भनी लेखाएकोमा िनजले सु अदालतमा बकप सतार प ाउ परेको भ ने पिु हन आएकोले िनज
गदा, ितवादीले म र मेरो बिहनीलाई चारआली ितवादी घमु टी भ ने सफ
ु ल हेमरम सतारले मानव
लगी लगु ा च पल िकनी िदई बिहनीलाई घर पठाई बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
िदनभु यो । मलाई धल
ु ाबारी बजारमा कपडा िकनी को दफा ४(२)(क) को कसरु अपराध गरेको देिखन
िद छु भनी गाडीमा चढाएर काकरिभ ा हँदै पानी नआई सोही ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसरु गरेको
ट् याङ् क बाट रेल चढाई आसाम लगी यहाँ कित िदन देिखन आएको हँदा िनज ितवादीलाई सोही ऐनको
रा यो थाहा भएन । मलाई घरको काम ध दा लगाई दफा १५(१)(च) बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय
आसामबाट िनजको िददीको घरमा जाने भनी मलाई हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला
पिन िलएर आयो । िददीको घरबाट ितवादीलाई मनािसब नै देिखन आएकोले वादी नेपाल सरकार
मािनसह ले प ाउ गरी हरीलाई िज मा लगाई र ितवादी घमु टी भ ने सफ
ु ल हेमरम सतारको
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पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गनु फौजदारी यायको सवमा य िस ा तिवपरीत
तसथः िववेिचत आधार, कारणह समेतबाट समेत हन जाने देिखँदा यी ितवादी रामदेव रायलाई
ितवादी घमु टी भ ने सफ
ु ल हेमरम सतारलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फै सला
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको
२०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु मा सोही ऐनको फै सला अ यथा मा न िमलेन । उ फै सला बदर गरी
दफा १५(१)(च) अनस
ु ार ५ (पाँच) वष कै द सजाय अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर तथा िव ान्
२०७२।०८।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
सदर हने ।
नसिकने ।
इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी
क यटु र: अिमरर न महजन
रामदेव रायलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर
इित संवत् २०७५ साल फागनु १९ गते रोज १ शभु म् । गरी भएको सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको
४
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी िमित २०७१।८।१७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१०१८, कत य सदर हने ।
यान, नेपाल सरकार िव. रामदेव राय
इजलास अिधकृत: कुमार मा के
मतृ क संिगता देवीलाई नागे रायले कुटिपट क यटु र: अिमरर न महजन
गरी घाँटी िथची मदाको अव थामा यी ितवादी इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
रामदेव रायको उपि थित रहेको र यो य तो कारले
५
मान मराउने कायमा िनजको संल नता भएको भनी मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िकटानी जाहेरी तथा सोबमोिजमको अिभयोग दाबी ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०४२३, मानव
रहेको नदेिखने ।
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. चाडी
यथ ितवादीले के कुन रीतबाट सो पाडेया
कानूनी यव थाअ तगतको कसरु गरेको हो वा िनजको
ितवादीह ले पीिडतह लाई िक ने, बे ने
मतृ कलाई मान मराउने कायमा के क तो ढंगको वा वे याविृ मा लगाउने उ े यले लगेकोले मानव
संल नता रहेको हो सो त य पिु ट हने वादी नेपाल बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
सरकारबाट कुनै िव वसनीय माण पेस हन नसके को को दफा ३ र दफा ४(२)(क)(ख) को कसरु मा सोही
साथै वादी नेपाल सरकारको यी ितवादीउपरको ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम सजायको माग
अिभयोग दाबी माण ऐन, २०३१ को दफा २५ दाबी भएबाट पीिडतह को मािणत बयानसमेतबाट
बमोिजम शङ् कारिहत तवरबाट मािणत हन आएको िक ने बे ने उ े यले लगेको नभई सकसमा काम लगाई
अव थासमेत नहँदा यी यथ ितवादीउपरको िदने, िववाह गरी िदने, रा ो कमाई हने भनी लोभनमा
अिभयोग दाबी थािपत हन आएको मा न निम ने ।
पारेको उ लेख भएबाट बे ने, िक ने र वे याविृ मा
य तो अव थामा यान मान मराउने ज तो लगाउने अिभ ाय िथयो भनी लेखाउन सके को
कसरु ज य अपराधमा शङ् काकै आधारमा दोषी ठहर छै न । ितवादीह ले पिन अदालतमा बयान गदा
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आरोिपत कसरु गरेतफ इ कार रही बयान गरे तापिन १५(१)(छ) बमोिजम जनही ७ (सात) वष कै द सजाय
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा पीिडतह ले हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
नै हामीसँग िववाह गन र मेलामा काम गन इ छा फै सला अ यथा मा न िमलेन । उ फै सला बदर
गरेकाले जोगबनीतफ पठाएका ह भनी लेखाएबाट गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै ितवादीह लाई
िक ने, बे ने र वे याविृ मा लगाउने उ े य िथयो भनी सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
उ बयान बेहोराबाट देिखन आएन । जाहेरवालीले पनु रावेदन िजिकर तथा िव ान् उप यायािधव ाको
जाहेरी दरखा तमा वे याविृ मा लगाउने भनी उ लेख बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गरे पिन िब गन र वे याविृ मा लगाउने उ े य िथयो
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
भनी िमिसल संल न अ य कागज माणबाट खु न सु मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सला िमलेको
आएको नदेिखने ।
नदेिखँदा सो फै सला उ टी भई ितवादी य चाडी
व ततु :
ितवादीह ले
पीिडत पाडेया र मिनषकुमार र तोगीलाई मानव बेचिबखन
नाबािलकाह लाई अिभभावकको म जरु ीबेगर िवदेश तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
भारततफ लैजाँदै गरेको अव था देिखएपिछ अब १५(१)(छ) बमोिजम जनही ७ (सात) वष कै द सजाय
ितवादीह लाई के कुन कसरु मा सजाय हनेतफ हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
िवचार गदा पीिडतह को मािणत बयान र लैजाँदैको २०७२।११।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
अव थामा पीिडतह लाई जोगबनी चेकपो टमा सदर हने ।
उ ार गरेको देिखएको र ितवादीह ले अिधकार ा इजलास अिधकृत: कुमार मा के
अिधकारीसम गरेको बयानमा समेत एक पता क यटु र: अिमरर न महजन
भई मेल खाएको देिखँदा पीिडत नाबािलकाह लाई इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
अिभभावकको सहमितिबना िवदेश भारततफ लैजाने
काय मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
इजलास नं. ६
ऐन, २०६४ को दफा ४ को उप दफा (२) को ख ड
(ख) बमोिजमको कसरु भएकोले उ ऐनको दफा
१
१५(१)(छ) मा ख ड (ङ) र (च) मा लेिखएदेिख बाहेक मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
दफा ४ को उप दफा (२) को ख ड (ख) बमोिजमको ई र साद खितवडा, ०६९-WO-१३२७, उ ेषण,
कसरु गनलाई सात वषदेिख दश वषस म कै द सजाय सानुमाया ता ाकार िव. मधुकर या योसमेत
हने कानूनी यव था देिख छ । ततु मु ामा
िनवेिदका सानमु ाया ता ाकारको िक.न.३६४
ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार को ज गामा सािबकमा पिन घर रहेको कुरामा िववाद
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उप दफा छै न । सोही िक ा ज गामा पिहले ढोका नरहेको र हाल
(२) को ख ड (च) बमोिजमको कसरु गरेको भ ने कुनै ढोका राखी घर िनमाण गन चाहेको त यमा िववाद
व तिु न माणबाट पिु ट हन नआएको अव थामा देिखँदनै । लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले खटाएको
सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजमको सजाय ािविधक टोलीले िदएको ितवेदनमा पूवतफ न सामा
िनधारण गनु यायोिचत हने नदेिखँदा मानव बेचिबखन देखाइएको ढोका स ब धमा उिचत कारणसिहत िववाद
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा देखाएको पाइएन । लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको
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मापद ड / िनदिशकामा समेत सडकसँग जोिडएको गराउनु भनी िवप ी लिलतपरु उपमहानगरपािलकाका
ठाउँमा ढोका रा न नपाउने भ ने उ लेख भएको नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
देिखँदैन । परु ानो घरमा ढोका िथएन भ ने आधारमा इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
नै नयाँ घर बनाउँदा पिन सो ठाउँमा ढोका रा न क यटु रः च ा ितम सेना
हँदनै भ नु उिचत र तकपूण हँदनै । सािबकबमोिजम इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् ।
िनमाण गन मा न सा पास हने भनी गरेको िवप ी
२
उपमहानगरपािलकाको िनणय कानूनबमोिजम भएको मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ी
भनी मा न िम ने देिखएन । िनवेदकले आ नो हक आन दमोहन भ राई, ०७०-CI-०१८१, छुट ज गा
भोगको ज गामा सािबककै थानमा मा ढोका रा नु दता नामसारी, िवकास े िव. िकशोरमान े
पन कुराको औिच य खु न आएको नदेिखने ।
िववािदत िक.नं.१३८ र १४० को ज गा
वादी सानमु ाया ता ाकार र ितवादी मधक
ु र स ब धमा पनु रावेदक र यथ ह ले िविभ न
या य भएको घर िनमाण रो का गरी कानूनबमोिजम माणको आधारमा आ-आ नो नाममा छुट ज गा
कारबाही ग रपाउँ भ ने मु ामा वादीले आ नो घर दता नामसारी ग रपाउँ भनी दाबी गरेको देिखएको र
सीमानामा पूव मोहडा गरी सटर राखेमा समेत म हकदाबीकताह म ये को कसको नाममा छुट ज गा
ितवादीले कुनै दाबी उजरु नगन भनी यी िनवेदक र दता हने हो भ ने स ब धमा पेस भएका स पूण
िवप ी मधक
ु रिबच लिलतपरु उपमहानगरपािलकामा माणह को यथोिचत र व तपु रक ढंगबाट मू याङ् कन
िमित २०६३।६।१० मा िमलाप भएको भ ने िमिसल गरेर मा िन कषमा पु नु यायोिचत हने देिखने ।
संल न िमलाप को ितिलिपबाट देिख छ । दईु प का
पनु रावेदक र यथ िबच िववािदत ज गाका
िबच भएको िमलाप बाट पिन िनवेदकले आ नो स ब धमा अलगअलग हकदाबी रहेको भ ने देिखएको
ज गाको पूवतफ ढोका रा न नपाउने भ न िम ने र सो िववािदत िवषयका स दभमा माण बझ
ु ी तेरो
देिखन आएन । व ततु ः आ नो हक वािम वको मेरो वा हक बेहकमा िनणय गन े ािधकार मालपोत
ज गामा तोिकएको मापद डिवपरीत नहने गरी याल अिधकृतलाई नभई स बि धत िज ला अदालतलाई
ढोका राखी घर िनमाण गन पाउने अिधकार िनवेदकमा मा हने भ ने सै ाि तक मा यतासमेत िवकास भई
रहेको देिखने ।
योगमा रहेको अव था हँदा सोको िवपरीत गरी
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट रट िववािदत ज गा हकदाबीकताम ये यी पनु रावेदक
िनवेदक सानमु ाया ता ाकारको िक.नं.३६४ को ज गामा िवकास े को नाममा दता नामसारी हने गरी मालपोत
पूव उ रप ढोका रा ने गरी िदएको न सा पासको कायालय, चाबिहलबाट भएको िनणय बदर गरी िनणय
िनवेदनका स दभमा पूवप ढोका रा न नपाउने सनु ी पाएको िमितले ३५ िदनिभ हक बेहकमा िफराद
गरी भएको लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको िमित गन स बि धत अदालतमा जानु भनी सनु ाउनु भ दै
२०६९।१०।१८ को िनणय कानूनअनक
ु ू ल नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सलालाई
उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । अब अ य रीत अ यथा मा न िमलेन । उ फै सला बदर गरी मालपोत
िविध र ि या जे जो पूरा गनपछ
ु पूरा गरी सावजिनक कायालय, चाबिहलको िनणय कायम ग रपाउँ भ ने
सडकतफ मोहडा फकाई िनवेदकको ज गामा िनमाण यी पनु रावेदक िवकास े को पनु रावेदन िजिकरसँग
ग रने घरको ढोका रा न पाउने गरी न सा पास गनु सहमत हन नसिकने ।
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अतः िववेिचत आधार कारणबाट नस ने ।
िववािदत िक.नं.१३८ र १४० को ज गा पनु रावेदक
पीिडतले अप रिचत के टाले जबरज ती
िवकास े को नाममा दता नामसारी हने ठह याई करणी गरेको र शरीरका लगु ाह समेत लछ
ु े को भनेको
मालपोत कायालय, चाबिहल, काठमाड बाट िमित अव थामा पीिडतको शरीरमा जबरज ती करणीका
२०६८।८।२५ मा भएको िनणय बदर गरी हक ल णह देिखएपिछ जबरज ती करणी गरी भा ने
बेहकमा िफराद गन स बि धत अदालतमा जानु भनी अप रिचत यि बारे अनस
ु धान नहनु अ वाभािवक
दवु ै प लाई सनु ाई िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत देिखएको छ । यो त य वयम् पीिडतको कथनबाट पिु ट
पाटनबाट िमित २०७०।१।३० मा भएको फै सला भइरहेको छ । यी ितवादीह को वा य जाँच गदा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जबरज ती करणी र संघषका कुनै िच ह भेिटएको
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
छै न । यी ितवादीह ले पीिडतलाई जबरज ती करणी
क यटु र: मे बहादरु थापा
गरेको हो भनी भ न सिकने अ य कुनै व तिु न ठ आधार
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् । देखाउन सके को पिन पाइएन । पीिडतको जबरज ती
३
करणी भएको पिु ट भए पिन सो घटना घटाउने यि
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी को हो भनी पिहचान नै हन नसके को अव थामा
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०३३९, जबरज ती जबरज ती करणीको अपराध भएको वारदात थलमा
करणी, नेपाल सरकार िव. सरोज चौधरीसमेत
पिछ पगु ेका र यी पीिडतलाई सावजिनक ग रिदने भनी
ततु मु ामा जाहेरीमा उि लिखत ध क िदएका यी ितवादीह लाई शङ् काकै भरमा
घटना मसँग जाहेरवालीले मौकामा गरेको कागजको जबरज ती करणीको कसरु मा सजाय गन यायको
बेहोरामा िभ नता छ भने अदालतमा ग रएको बकप
ि टकोणबाट समेत मनािसब देिखन नआउने ।
ितवादीलाई उ मिु िदने कृितको रहेको छ ।
जहाँस म ितवादीम येका मक
ु े श च दको
मौकामा गरेको कागजमा जाहेरवालीले आफू साथीको घरबाट बरामद भिनएको पीिडतको मोबाइल र नाकको
घरमा गइराखेको अव थामा अप रिचत यि ले रोक निथयालाई माणको पमा पेस ग रएको छ, सो
डराई ध काई जङ् गलमा लगी िववाहको ताव पीिडतले आफूलाई के ही बदनाम नगरी िदनु भनी आफै ँ ले
राखेको भ ने उ लेख भएपिछ अनस
ु धानकताले िदएको भनी बकप गरेबाट लोक ल जाबाट बाँ न
य तो साथी एवम् अप रिचत यि को हिलया य तो लेनदेन गनु अनैितक भएपिन यवहारमा यसो
िलई अनस
ु धानलाई यसतफ पिन ल नु आव यक हन स ने स भावना रहेको, ितवादीह समेतले सोही
िथयो । हातमख
ु खो ने मिहलाह , पीिडतको भिनएको बेहोरा लेिखिदएको देिखएको र उ सामान चोरीतफ
साथी तथा डराई ध याई जङ् गल ल ने अप रिचत दाबी नरहेकोबाट सो दशीको भिनएका सामानह
यि तफ अनस
ु धानले चासो नराखी आ नो िहरासत िनज मक
ु े श च द घरमा बरामद भएकै आधारमा
एवम् िनय णमा रहेका ितवादीह बाट सािबती मा जबरज ती करणी ज तो जघ य अपराध यी
बयान गराई ितवादी मक
ु े श च दको कोठाबाट बरामद ितवादीह बाट भएको भनी अथ लगाई सजाय गन
निथया र मोबाइलका आधारमा मा अिभयोगप सिकने अव था याय र कानूनको ि टकोणसमेतबाट
दायर ग रएबाट अनस
ु धानकताले आ नो कत यलाई मनािसब नदेिखँदा ितवादीह कालरु ाम भ ने
िज मेवारीपूण कृितबाट पूरा गरेको अनभूित हन सरोज चौधरीसमेतलाई अिभयोगदाबीअनस
ु ार सजाय
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ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तर ततु मु ामा यी ितवादी र मतृ किबच झगडा
पनु रावेदन िजिकर र सरकारी उप यायािधव ाको भई घरमा गई छुरी याई घाँटीज तो संवेदनशील
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अङ् गमा पछािडबाट हार गरेको अव था देिखँदा मान
अतः िववेिचत आधार माणह र मनसायबाट नै हितयार योग गरेको र सो कारणबाट
कारणह समेतबाट यी ितवादीह ले जबरज ती मतृ कको मृ यु हन गएको देिखएकोले ततु मु ामा
करणी गरेको त ययु र शङ् कारिहत तवरबाट विणत वारदात र यी ितवादीबाट भएको कसरु ज य
पिु ट भएको नदेिखँदा यी ितवादीह लाई कायको अव था र कृितलाई हेदा यानस ब धी
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी सु कै लाली महलको १४ नं. अ तगतको आवेश े रत ह या मा न
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन िम ने नदेिखने ।
गरेको पनु रावेदन अदालत िदपायल डोटीको िमित
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट यी
२०६९।३।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदक ितवादीलाई यानस ब धी महलको
इजलास अिधकृतः िड लीराम साई
१३(३) नं.बमोिजमको कसरु ठहर गरी सव वसिहत
क यटु रः च ा ितम सेना
ज मकै द गन गरी सु पवत िज ला अदालतबाट
इित संवत् २०७४ साल माघ १२ गते रोज ६ शभु म् । भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
४
बागलङ
ु बाट िमित २०७२।८।१६ मा भएको फै सला
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मनािसब देिखँदा सदर हने ।
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१७५७, कत य इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
यान, राजु दमाई प रयार िव. नेपाल सरकार
क यटु र: अिमरर न महजन
ितवादी र मतृ किबच िववाद भएको, घरमा गई इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
छुरी िलई आई घाँटीमा छुरी हार गरी सोही कारणबाट
मृ यु भएको देिखँदा जसमा इवी पिन देिख छ भने
इजलास नं. ७
छुरीले घाँटीमा हार गदा मािनस मन स ने सामा य
जानकारी हँदाहँदै घाँटीमा छुरी हार भएको र घाँटीमा
१
नै छुरी हार गरेको देिखएबाट मान मनसाय नभएको मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार े ,
भनी मा न सिकने अव थासमेत िव मान रहेको ०७२-CR-२१४८, सामूिहक जबरज ती करणी,
नदेिखँदा यानस ब धीको ५ नं. अनस
ु ारको कसरु िव णुकुमार खापुङसमेत िव. नेपाल सरकार
कायम हनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत
पीिडत सांकेितक नाम ३-५ ले आफूले
मा न निम ने यानस ब धी महलको १४ नं. को मौकामा गरेको घटना िववरणको कागजको बेहोरालाई
कानूनी यव था आकिषत हनको लािग यान मानु समथन गद घटनाको सिब तार उ लेख गरी
पनस मको रसइवी वा मनसाय नभएको र छुरी ज तो ितवादीह ले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको
हितयार योग नभएको, सामा य मनि थित नभई कुरा बकप गदा प सँग लेखाई िदएको पाइने ।
मानिसक उि नता ारा अक मात उ ेिजत हन गई
पीिडतको वा य जाँच ितवेदनबाट
त कालै उठेको रसको झोकमा वरपर रहेका व तल
ु े “क याजाली याितएको, योिनबाट िनकािलएको
जथाभावी हार गदा मरेको अव था देिखनु पछ पदाथमा शु िकट भेिटएको, ितवादीह िव णक
ु ु मार
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खापङ
ु , सिु वन स बाहाङ् फे र िमलन स बाहाङ् फे को िमलन स बाहाङ् फे , सिु वन स बाहाङफे , जीवन िव.क.
िलङ् गबाट संकलन ग रएको पदाथमा मानव वीय र गोिव द स बाहाङ् फे लाई वष १५ क नाबािलका
पाइएको भनी उ लेख भएको, गोिव द स बाहाङ् फे सांकेितक नाम ३-५ लाई सामूिहक पमा जबरज ती
र जीवन िव.क.को िलङ् गबाट संकलन ग रएको करणी गरेको देिखएकोले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन,
पदाथमा शु िकट नपाइएको भनी उ लेख भई आएको जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम
भएपिन घटना वारदातमा आफूबाट क डमको योग जनही ६ (छ) वष कै द र ऐ.को ३क नं. बमोिजम जनही
भएको भनी ितवादीम ये के हीले वीकार गरेको ५ (पाँच) वष थप कै द हने र ऐजनको १० नं. बमोिजम
अव थासमेत देिखने ।
पीिडत बािलकालाई ितवादीह बाट जनही दश हजार
पीिडतले ितवादीह उपर झु ा पोल उजरु
पैयाँका दरले ितपूित भराई िदने ठह याएको सु
गनपन
ु िव वासलायक व तिु न ठ माणको िमिसलमा ते थमु िज ला अदालतको िमित २०७१।१२।१५
अभाव देिखन,ु ितवादीह अदालतमा बयान गदा को फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
आरोिपत कसरु मा इ कार रहे पिन अनस
ु धान धनकुटाबाट िमित २०७३।०१।०७ मा भएको फै सला
अिधकारीसम आरोिपत कसरु मा सािबती भएको िमलेको देिखँदा सदर हने ।
देिखनु र िनजह को सािबती माण ऐन, २०३१ को इजलास अिधकृत: भगवती शमा ढुङ्गाना
दफा ९(२) को कानूनी ावधानले माणको पमा क यटु र: उ रमान राई
ा देिखन,ु पीिडत र पीडकको वा य जाँच भई इित संवत् २०७५ साल चैत १७ गते रोज १ शभु म् ।
ा ितवेदनबाट योिनिभ बाट िनकािलएको पदाथमा
२
पु षको वीयमा पाइने शु िकट र ितवादीह को मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
िलङ् गबाट संकलन ग रएको पदाथमा मानव वीय शाही, ०६९-WO-११४६, उ ेषण, राधे याम काक
पाइएको भनी उ लेख भएको पाइन,ु सामूिहक पमा िव. िशवबहादुर ब नेतसमेत
एका त सनु सान जङ् गलको िकनारमा घटना घटाएको
िववािदत काठमाड िज ला धापासी गा.िव.स.
भ ने देिखएबाट डर ास, झु ा लोभन र बल वडा नं.९(क) िक.नं.२५३ को १-०-०-० ज गा
योगसमेत भएन होला भनी स झन िम ने अव था िशवबहादरु ब नेतको नाममा दता रहेको िमिसल संल न
नदेिखनस
ज गा धनी दता माणपज
ु मेतका िमिसल संल न त य र माणह
ु ाको ितिलिपबाट देिख छ ।
तथा पीिडत र ितवादीम येको जीवन िव.क.को उ िक.नं.२५३ को ज गासमेत िधतो राखी िशवबहादरु
हकमा माण बझ
ु ी उमेर यिकन गरी ितवादीह लाई ब नेतले ओ.िड. कजाबापत .२८,४७,०७९।आरोिपत कसरु को कसरु दार ठहर गरी सजाय गन िलई िमित २०५३।१२।७ गते मालपोत कायालय,
गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर चाबिहलबाट र.नं.४७३७ बाट राि य वािण य बक
हने ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला शाखा कायालय, बाने वरको नाममा िधतो ब धक
अ यथा नदेिखँदा ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पा रत ग रिदएको देिखयो । िशवबहादरु ब नेतले
तथा िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग िलएको उ ओ.िड. कजाको साँवा याज भाखािभ
सहमत हन नसिकने ।
निदएकाले ओ.िड. कजाको साँवा याज भराई पाउँ
अतः िववेिचत त य, आधार र भनी राि य वािण य बक शाखा कायालय, बाने वरले
कारणह समेतबाट ितवादीह िव णक
ु ु मार खापङ
ु , िशवबहादरु ब नेतउपर ऋण असल
ु ी यायािधकरण
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काठमाड सम िनवेदनप िदएको देिख छ । ऋण इ यािद िमनाहा गरी आपसी समझदारीबमोिजम कजा
असल
ु ी यायािधकरण काठमाड बाट ितवादी नम ते राफसाफ गनका लािग िनवेदन गरेबमोिजम बकको
खा भ डारका ोपाइटर िशवबहादरु ब नेतले आ नो जोिखम यव थापन सिमितको िमित २०६८।९।७ मा
नाममा दता कायम भएको काठमाड िज ला धापासी बसेको पाँच बैठकले िवप ी ऋणीको तफबाट बाँक
गा.िव.स. वडा नं.९क ि थत िक.नं.२५३ को १-०- स पूण साँवा र याजबापत सो साँवा बराबरको रकम
०-० ज गासमेत ि टब धक िलखत वादी राि य असल
ु गरी बाँक याज िमनाहा िदई कजा राफसाफ
वािण य बकको नाउँमा पा रत गरी वादी बकबाट गन भनी भएको िनणय र याद थप गन स ब धमा
िलएको ओभर ा ट कजा .२८,४७,०७९।- र भएको बकको कजा असल
ु ी तथा पनु सरचना सिमितको
सोको याजसमेत गरी ज मा .१,११,९५,०२८।११ िमित २०६९।१०।१४ को ६५३ औ ं बैठकले गरेको
ऋणी िशवबहादरु ब नेतको िधतोमा रहेको जेथा िनणयबमोिजम ऋणीले साँवा .१४,१७,७२६।१९
िललाम िब गरी वादी बकलाई िदनपु न ठह याई र याज
.१४,१७,७२६।१९ गरी ज मा
िमित २०६२।१०।५ को फै सला देिख छ । सो फै सला
.२८,३५,४५२।३८ बकको शाखा कायालय,
काया वयन गन ममा ऋण असल
ु ी यायािधकरणले बाने वरको स.के . खातामा ज मा गरेको भनी बकको
िशवबहादरु ब नेतको नाम दताको काठमाड िज ला शाखा कायालय, बाने वरको िमित २०६९।१०।१८
धापासी गा.िव.स. वडा नं.८ िक.नं.२५३ को १-०-०- को प ा त भएकोले यायािधकरणको उ
० ज गा िललाम िब मा रा दा बोलप दाताह म ये िनणय काया वयन ग ररहनु नपन भएकोले िनणय
रट िनवेदक राधे याम काक को बोल अङ् क सबैभ दा काया वयनको कारबाही रोक मु ा तामेलीमा राखी
बढी भएको हँदा रो का फुकुवा गरी िललाम सकारकता िवप ीसँग स बि धत रो का राखेको स पि समेत
राधे याम काक का नाउँमा नामसारी दा.खा. ग रिदनु फुकुवा ग रपाउँ भनी ऋण असल
ु ी यायािधकरणसम
भनी मालपोत कायालय, काठमाड चाबिहलमा लेखी िमित २०६९।१०।१९ मा िनवेदन िदई सनाखतसमेत
पठाइिदनु भनी िमित २०६५।१।१२ मा आदेश भएको गरेको पाइ छ । ऋण असल
ु ी यायािधकरण,
देिख छ । िववािदत िक.नं.२५३ को ज गा राधे याम काठमाड बाट “ ततु मु ा तामेलीमा राखी िदएको
काक का नाममा दा.खा. दता ग रिदने गरी िमित छ । यस मु ाबाट चल अचल स पि रो का रहेको
२०६५।३।३१ मा मालपोत कायालय, चाबिहलबाट भए फुकुवाको लािग लेखी पठाइिदन”ु भनी िमित
िट पणी आदेश भएको िमिसल संल न मालपोत २०६९।१०।१९ मा आदेश भएको र सो आदेशानस
ु ार
कायालय, काठमाड को िमिसलबाट देिखने ।
ऋण असल
ु ी यायािधकरणको च.नं.९५८ िमित
ऋण असल
ु ी यायािधकरण काठमाड बाट २०६९।१०।१९ को प ारा िववािदत सािबक
“ऋण असल
ु ी अिधकृतले सव च अदालतको िमित िक.नं.२५३ हाल नयाँ नापीअनस
ु ार िक.नं.१७५ को
२०६६।३।२३ को आदेश चिलत कानूनबमोिजम ज गा फुकुवाको लािग मालपोत कायालय, चाबिहलमा
काया वयन गनु गराउन”ु भनी िमित २०६७।१०।२३ प ाचार भएको पाइने ।
मा आदेश भएप ात् राि य वािण य बकको तफबाट
ऋण असल
ु ी यायािधकरण काठमाड बाट
कानून िवभागका िवभागीय मख
ु सिु नलकुमार रे मीको भएको फै सलाअनस
ु ार ग रएको फै सला
म जरु नामा िलई लवराज िव टले “िवप ी ऋणी काया वयनअ तगतको िललामी ि या यस
वादी बकमा आई बकको लेना बाँक याज हजाना अदालतबाट बदर भई शू यको अव थामा आएको
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देिखयो । यस अदालतको िमित २०६६।३।२३ दा.खा. बदर िनणय, ज गा फुकुवा गन ऋण असल
ु ी
को आदेश (फै सला) उपर यी रट िनवेदकले यायािधकरणको िमित २०६९।१०।१९ को आदेश र
पनु रावलोकनको िनवेदन दायर गदासमेत अनमु ित निदने यगु ा तर बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा रो का
गरी आदेश भएको अव थामा िमित २०६६।३।२३ रा ने मालपोत कायालयको िमित २०६९।१०।२८ को
को यस अदालतको आदेश अि तम रहेको पाइयो । िनणय बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मागबमोिजमको
िललाम ि या नै बदर भइसके को अव थामा बदर आदेश जारी गनु परेन । अत: ततु रट िनवेदन
भएको ि याको आधारमा िललाम सकार गरेको काय खारेज हने ।
वै हने देिखँदनै । िललाम बदर भएको अव थामा इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
ऋण असल
ु ी यायािधकरणको फै सला काया वयन क यटु र: हकमाया राई
भएको मा न िमलेन । फै सला काया वयन नहँदैको इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
अव थामा िवप ी िशवबहादरु ब नेतले आफूले ितन,
३
बझ
ु ाउन बाँक रहेको रकम बकलाई ितन बझ
ु ाउन मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
स ने नै देिखयो । ऋणीले आफूले बझ
ु ाउनपु न रकम शाही, ०७५-RC-०००१, कत य यान, नेपाल
बझ
ु ाएपिछ िनजको स पि रो का रा नपु न अव था सरकार िव. निवनकुमार राई
रहँदैन । बकले आ नो लेना ऋणीले बझ
सािबत ितवादी सव म सा ी ह छ
ु ाइसके को भनी
िनवेदन िदई सनाखतसमेत ग रिदएको र सो आधारमा (Habemus Optimum testem confitentum
यायािधकरणबाट ऋणीका नाउँको रो का रहेको reum) भ ने याियक सू रहेको स दभमा ितवादीले
ज गा फुकुवा गन गरेको आदेश कानूनबमोिजम नै भए, अदालतसम गरेको सािबती बयान वत माणको
गरेको देिखयो । यस अदालतबाट िललाम ि या बदर
पमा ा हने देिखयो । घटनाका य दश / घाइते
भई फै सला काया वयन शू यमा पगु ेको अव थामा यी / जाहेरवालाले गरेको घटना िववरण कागज तथा मतृ क
रट िनवेदकको नाममा ऋण असल
ु ी यायािधकरण सहीकुमार राइले घाइते अव थामा िमित २०६३।६।८
काठमाड बाट “मालपोत कायालय, चाबिहलको िमित मा अ पतालमा ग रिदएको कागजसमेतबाट यी
२०६५।३।३१ को दा.खा. दता िनणय एवम् िमित मतृ कसमेतको यी ितवादीसँग २०६२ सालको हरेलो
२०६५।४।२८ को आदेश उ ेषणको आदेश ारा मेलामा झगडा भएको र सोही रसइवीका कारण ततु
बदर भएकोले सूचना कािशत भएका िमितले बाटाका घटना गएको भ ने देिख छ । यी ितवादी र मतृ किबच
यादबाहेक ७ िदनिभ ज गा िललाम सकारका लािग पूव रसइवी रहेको भ ने ितवादीको मौकाको तथा
यायािधकरणमा ज मा गनभएको
रकम िफता िलन अदालतसम गरेको बयानबाट समेत २०६२
ु
आउन”ु भनी िमित २०६७।११।२० मा नै राि य सालको हरेलो मेलामा ितवादीका काका पु पराज
तरको दैिनक पि का गोरखाप मा सूचना कािशत र जाहेरवाला तथा मतृ कसमेतका िबचमा झगडा
भएको पाइ छ । सो सूचनालाई यी रट िनवेदकले भएको र पु पराजको मृ यु भएकोमा मतृ क सहीकुमार
मौकामा नै बदर गराउन सके को नपाइने ।
राईउपर समेत ितवादीका बाजे जीतबहादरु को
उपयु आधार माणह बाट मालपोत जाहेरी परेकोसमेतका िवषयमा रसइवी रहेको भ ने
कायालय, चाबिहलको िमित २०६७।९।८ को देिख छ । मौकामा बिु झएका अ बरबहादरु राइ,
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कुलबहादरु थापा, कुमार राइ तथा उपे कठेतले बयानमा आ मर ाको िजिकर िलएकै भरमा
ितवादीले पूव रसइवीका कारण मान नै िनयतले यानस ब धीको महलको ७ नं. आकृ हन
मतृ क सहीकुमार राइलाई छुरी हारबाट घाइते स ने नदेिखँदा यानस ब धी महलको १३(१)
बनाएकोले उपचारको ममा मृ यु भएको भनी गरेको नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरेको उ च अदालत,
मौकाको कागज तथा सोही बेहोरालाई समथन गरी िवराटनगर, धनकुटा इजलासको फै सला अ यथा भ न
अदालतसम ग रिदएको बकप बेहोरासमेतबाट िम ने नदेिखने ।
ितवादीको सािबती बयान समिथत हन आएको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं.
देिखने ।
को देहाय (१) मा रहेको कानूनी यव थाको स दभमा
ततु वारदातमा मतृ क सही कुमार राईले
ततु मु ामा उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा
वा फोक िनकाली आफूलाई हा न खोजेकोले आ नो इजलासबाट िमित ितवादी निवन भ ने निवनकुमार
हातमा भएको छुरीले मतृ कको पेटमा घोचे रोपेको हँ राईलाई ऐ.महलको १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत
भनी ितवादीले बयान गरे पिन िमिसल सामेल कागज ज मकै दको सजाय गरेको िमलेको देिखन आएपिन
माणबाट यी ितवादीले मतृ कलाई चु पी हार मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ दफा ४० को
गनको
ु कारण आ नो यान बचाउनका खाितर हो उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
भ ने पिु हन सके को देिखँदैन । घटना थलको कृित काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
हेदा एकाितर होटलमा खाजा खाइरहेका ितवादी, कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
मतृ कलगायतका अ य मािनसह को समेत उपि थित गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को
रहेको भ ने देिख छ भने अक ितर ितवादीले हार ख ड (ख) मा उपयु यव था रहेको तथा यही भा
गहु ार गरेको अव थामा म त िलन नसिकने वा आ नो १ गतेदिे ख लागू भइसके को स दभमा ततु मु ामा
यान बचाउन भा न उ कन स ने अव था िथएन भ ने िनज निवन भ ने निवनकुमार राईलाई सव वको
कुराको पिु गन सके कोसमेत देिखँदैन । घटना थल सजाय हन स ने नदेिखने ।
र मतृ कसमेतको साथबाट कुनै हितयार बरामद
अत: िववेिचत त य आधार र कारणसमेतबाट
भएको अव थासमेत देिखँदनै । साथै ितवादीको ितवादी निवन राइ भ ने निवन कुमार राइलाइ
शरीरमा घाउ चोटसमेत लागेको भ ने पिन िमिसल मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
संल न कागजातबाट समेत देिखँदैन । आ मर ाको बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
िजिकर िलने ितवादीले त काल आफूले के ही नगरे ठह याइ सु संखवु ासभा िज ला अदालतबाट िमित
आ नो यान रहँदैन वा मन स छ भ ने िव ासमा २०७३।१२।१७ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
परी मतृ कलाई चु पी हार गरेको भ ने कुराको पिु
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित
गनपन
ु ह छ । मतृ कले यी ितवादीलाई वा फोक २०७४।८।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
(धा रलो हितयार) हार गन खोजी ितवादीको सदर भई ितवादी निवन भ ने निवनकुमार राईलाई
यान िलनास मको जोरजल
ु म गन लागेको भ ने त य ज मकै दको सजाय हने ।
िस हने कुनै माण ितवादीले ततु गन सके को इजलास अिधकृत: भगवती शमा
पाइँदैन । यस अव थामा ितवादीले अदालतसम इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २८ गते रोज ६ शभु म् ।
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आएको पिन छै न । लागु औषधका साथ बरामद भएको
इजलास नं. ८
भिनएको सनु को ज तो देिखने भिनएको िस का
स ब धमा थप कुनै अनस
ु धान भएको ततु मु ाका
१
िमिसलबाट नदेिखएकोले सो िस को पिन िब
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी यवहारको कायमा कुनै स ब ध रहेको भनी भ न
िव भर साद े , ०७२-CR-१५६४, लागु औषध िम ने देिखन आउँदैन । वादी प का सा ीह ले
खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. मनोज देउला
अदालतमा बकप गदा ितवादीले िब गन लागेको
ितवादीले अदालतमा बयान गदा उ
वा लिगरहेको अव थामा िनजबाट लागु औषध
लागु औषध आफूबाट बरामद नभई आशा े ठको बरामद भएको भनी भ न सके को पिन पाइँदैन । िनज
घरबाट बरामद भएको भनी लेखाइिदएको भए तापिन ितवादीबाट ख रद गन भ ने अ य कुनै मािनसह रहे
िनजको सो भनाइ अ य कही ँकतैबाट पिु ट हन आएको भएको पिन अनस
ु धानबाट देिखन आएको छै न । यसरी
छै न । वयम् िनजका सा ीले पिन उ लागु औषध यी यथ / ितवादी मनोज देउलाले उ लागु औषध
िनज ितवादीबाट बरामद भएको नभई आशा िब यवहार गन बोक िहँडेको वा आफूसँग राखेको
े ठको घरबाट बरामद भएको हो भनी भ न सके को भ ने त य कही ँकतैबाट देिखन आउँदैन । के बल पोको
पाइँदैन । िनज ितवादीले आ नो अनस
ु धानको पारी राखेको अव थामा मा उ लागु औषध बरामद
बयानमा आफै ँ बाट उ लागु औषध बरामद भएको भएको भ ने आधारमा मा िनजलाई िब िवतरणमा
भ ने लेखाएको कुरा अ य माणह बाट समेत समेत कसरु दार ठह याउन िम ने देिखन आएन । अ य
समिथत भइरहेको र अनस
ु धानमा िनजलाई बयान कुनै माणह बाट समिथत हन नसके को कायका
गराउँदा माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) मा लािग के बल शङ् काका आधारमा कसैलाई फौजदारी
उि लिखत अव थाह अनस
ु ारको िथएन भनेर दािय व बोकाउनु फौजदारी यायको िस ा तका
पिन कुनै त ययु माणसिहत िनजले भ न सके को िवपरीत हन जा छ । तसथ िनजलाई िब िवतरणमा
पाइँदैन । य तो अव थामा यी यथ / ितवादीको समेत सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
अनस
ु धानको भनाइलाई अस य मा न सिकँ दैन र पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
माणमा िलन िम ने नै ह छ । यसैले िमिसल संल न
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण तथा
बरामदी मचु ु का, बरामदी मचु ु काका यि ह ले माणह बाट यी यथ ितवादीलाई लागु औषधको
अदालतमा आई ग रिदएको बकप , ितवादीको सेवनतफ मा लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को
अनस
ु धानको बयानलगायतका िमिसल संल न दफा ४ (छ) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ङ)
माणह बाट यी ितवादीको साथबाट लागु औषध बमोिजम १ वष कै द र .१०,०००।- ज रवाना हने
बरामद भएको भ ने त य थािपत हन आउने ।
ठह याई सु काठमाडौ िज ला अदालतबाट िमित
ितवादीको साथबाट ७ ाम लागु औषध २०६८।१।५ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
बरामद भएको छ । िनजले कसैलाई िब गन लागेको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।०५।२५
अव थामा उ लागु औषध बरामद हन आएको देिखन मा भएको फै सला िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
आएको छै न । साथै िब गन लगेको भ ने पिु ट हने इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
कुनै सामानह ितवादीबाट बरामद भएको देिखन इित संवत् २०७४ साल फागनु २५ गते रोज ६ शभु म् ।
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२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-MS-००२४,
अदालतको अवहेलना, अिमतवीर पा डे िव. युवा तथा
खेलकुद म ालय, काठमाड समेत
ि के ट संघको िनवािचत पदािधकारीह को
पदाविध समा त भएपिछ सोपूवका काम कारबाहीका
िवषयमा भए गरेका आदेशह वतः भावहीन
हने ह छ । अथात् यस अदालतबाट जारी भएका
आदेशह बाट िनवेदकह को िहतको ितर ा हन
स दैन । यस अथमा ततु अवहेलनाको िनवेदनको
योजन नै समा त भइसके को देिखँदा अवहेलना भयो
वा भएन भ ने नमा वेश नै गनपन
ु नदेिखने ।
िनवेदकह बाट हन स ने आिथक दु पयोग
रो नको लािग त काल खाता रो का गन भनी
प ाचारस म गरेको हो । स मािनत अदालतबाट भएको
आदेशलाई अनादर अना था गरेको छै न । स मािनत
अदालतको आदेशलाई स मान गद संघको िनलि बत
पदािधकारी नै हालस म संघमा कामकाज ग ररहेको
अव था रहेको, म नेपाल सरकारको िज मेवार म ीको
नाताले स मािनत अदालतमा आँच आउने कुनै काम
गरेको छै न । भिव यमा पिन अदालतमा अिहत हने
काम हामीबाट नहने बेहोरा स मािनत अदालतसम
िव वास िदलाउन चाह छु भ ने पिन िवप ी म ीको
िलिखत देिखयो । यसरी अवहेलना गरेको छै न भ ने
िलिखत जवाफ रहेको अव था हँदा अवहेलना भयो वा
भएन भ ने िवषयमा िववेचना गनु आव यक नदेिखने ।
अतः उपयु कारणह बाट िनवेदकको
अदालतको अवहेलनामा सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदन
मागदाबी पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७५ साल भदौ २९ गते रोज ६ शभु म् ।

३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-०३११, लागु
औषध गाँजा, नेपाल सरकार िव. राजु वाइबा
बरामदी मचु ु कामा पनु रावेदक ितवादी
राजु वाइबा रोहबरमा रहेको देिखँदैन । हरीको
ितवेदनमा समेत िनजको नाम उ लेख भएको
छै न । गाँजा लोड भएको ट् याङ् कर चालक र खलासीले
यी पनु रावेदक ितवादीको नाम अनस
ु धान तथा
अदालतमा समेत पोल गन सके को देिखँदैन ।
अनस
ु धानमा ितवादी राजु वाइबालाई पोल गन
ितवादीह स तोष थापा र रामिसंह वाइबाले
सु अदालतमा वयम् इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । िनजह को अनस
ु धानको पोल अ य
कही ँकतैबाट पिु ट भएको अव था छै न । गाँजा
बोके को कुरामा सािबत हने भरु े भ ने महमद जाबेद
र धीरज पासवान भ ने राजवीर पासवानले गाँजा
लोड गन थानमा ितवादीह स तोष थापा र राम
वाइबा छन् भ ने कुरा िकटानी पमा उ लेख गरेका
छन् भने ितवादी राजु वाइबालाई पोल गन सके को
अव था छै न । अदालतमा बकप गन ितवेदक हरी
नायब उपरी क िदपक थापाले समेत िनज ितवादी
राजु वाइबाको संल नता िथयो भनी भ न सके को
देिखँदनै । घटना थल तथा बरामदी मचु ु कामा ब ने
ह र प रयारको बकप तथा बरामदी मचु ु काको काम
तामेलीमा ब ने हरी सहायक िनरी क श भक
ु ु मार
खड् काको बकप बाट समेत यी पनु रावेदक ितवादी
राजु वाइबाको कसरु मा कही ँकतै संल नता रहेको िथयो
भनी उ लेख गन सके को नदेिखने ।
सहअिभयु ले पोल गरेको राजु वाइबाको
ठे गाना निमलेको ितवादी राजु वाइबाले योग
गन गरेको न बर ९८४५६७५२७४ को मोबाइल
हो भनी सहअिभयु ले पोल गरेकोमा उ फोन
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मकवानपरु डाँडाखक वाड नं.७ हाल िचतवन जटु पानी सदर हने ।
३ ब ने िवनोदकुमार लामा िस तानको हो भ ने इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
कुरा िमिसल संल न TELECOM को च.नं. १३८ क यटु र: िसजन रे मी
िमित २०७२।०६।१४ को प बाट देिखएको छ । इित संवत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभु म् ।
सहअिभयु ले पोल गरेको मािनसको ठेगाना तथा
४
मोबाइल न बर नै निमलेको, वारदात थलबाट िनजको मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
साथबाट कसरु सँग स बि धत दशी बरामद नभएको, आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-१०२३, वैदेिशक
अदालतमा उपि थत भई बयान गदा आरोिपत कसरु मा रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. रामकाजी लामा
इ कार रही बयान गरेको बयानलाई िनजले राखेका
िलखतमा भएको सिहछाप हा ो होइन भनी
सा ीह बाट पिु ट भइरहेको अव थामा िमिसल िलखतका सा ीह ले गरेको कागज तथा वैदेिशक
संल न वत माणबाट यी राजु वाइबाको अपराधमा रोजगारको कसरु भयो भनी पेस भएको िलखत नै
संल नता नदेिखएको के बल अनस
ु धानमा बयान गदा ितवादीबाट उ िलखतबमोिजमको रकम मैले
सहअिभयु ह ले पोल गरेको मा आधारमा लागु िलएको छै न र िलखतमा भएको सिहछापसमेत मेरो
औषध गाँजाको कसरु मा दोषी ठहर गन फौजदारी होइन भनी िलएको िजिकर िलई वैदेिशक रोजगारको
यायको िस ा तअनस
कसरु मा इ कार रही आ नो भनाइ राखेको र उ
ु ार िम ने नदेिखने ।
तसथ िनज पनु रावेदक ितवादी राजु िलखत सा ी र ितवादीको बयान िजिकरलाई
वाइबालाई कसरु दार कायम गरी सजाय गन ख डन हने गरी वादी प बाट ठोस सबतु माण पेस
गरेको सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित हन नसके को अव थामा जाहेरवालालाई वैदेिशक
२०७२।०७।१५ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा रोजगारमा पठाउन ितवादीले रकम िलई िलखत
उ टी भई ितवादी राजु वाइबाले अिभयोग दाबीबाट गरी वैदिे शक रोजगार कसरु गरेको भनी भ न िम ने
सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट देिखएन । तसथ, ितवादी रामकाजी लामाले आरोिपत
िमित २०७२।१२।२३ मा भएको फै सला िमलेको कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई वैदेिशक रोजगार
देिखँदा अ यथा गनपन
यायािधकरणबाट िमित २०७२।०२।३० मा भएको
ु अव था नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था
ितवादी राजु वाइबाले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको नदेिखने ।
कसरु गरेको देिखँदा ितवादी राजु वाइबालाई अिभयोग
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
माग दाबीबमोिजम लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ ितवादी रामकाजी लामालाई वैदेिशक रोजगार
को दफा १४(१)(घ)(५) नं. बमोिजम ३ वष कै द र ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु
.३०,०००।– ज रवाना हने ठहर गरी मकवानपरु अपराधमा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।०७।१५ मा भएको गरी जाहेरवालाको िबगो र हजनासमेतको रकम
फै सला िमलेको नदेिखँदा उि ट भई पनु रावेदक /
.३,५२,५००।- ितवादीबाट जाहेरवालालाई
ितवादी राजु वाइबाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई भराइ पाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी माण ऐन,
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०३१ को दफा २५ बमोिजम वादी प बाट मािणत
२०७२।१२।२३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा गन सके को नदेिखँदा ितवादी रामकाजी लामाले
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आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई वैदेिशक टेकबहादरु के .सी.ले माग भएको धरौटी रकम दािखला
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७२।२।३० मा गन सि दन कानूनबमोिजम होस् भनी कागजसमेत
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ग रिदएकोले िनजलाई आदेशानस
ु ार थनु ामा रा न
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
पठाइएको अव था देिखयो । यसरी यी िनवेदकउपर
क यटु र: िसजन रे मी
पथृ क त यमा पथृ क कानूनी आधारमा थनु ाको अव था
इित संवत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभु म् । प रवतन भएको अव थामा ब दी य ीकरणको
५
योजनका लािग िनवेदकलाई िनर तर गैरकानूनी
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी थनु ामा राखेको हो भ ने अव था देिखन आएन ।
आन दमोहन भ राई, ०७५-WH-००२५, िनज िनवेदक टेकबहादरु के .सी. उपर िब फोटक
ब दी य ीकरण, टेकबहादुर के .सी. िव. गहृ म ालय, पदाथ मु ामा कानूनबमोिजम माग गरेको धरौटी रकम
िसंहदरबारसमेत
दािखला नगरेको कारण राखेको थनु ालाई गैरकानूनी
ब दी य ीकरणको रटबाट िववादको भनी रट जारी गन िम ने अव था नदेिखने ।
त यिभ वेश गरी थुना कानूनी हो वा गैरकानूनी हो
अतः उि लिखत आधार, कारण तथा
भ ने कुरा खोजी ग रँदैन । ब दीलाई थनु ामा रािखएको माणसमेतबाट कानूनबमोिजम सािधकार िनकायबाट
कायको वैधताको परी ण गरी यिद ब दीलाई थनु ामा रहेको देिखँदा िनवेदक टेकबहादरु के .सी.
गैरकानूनी तवरबाट थनु ामा रािखएको देिखएमा य तो गैरकानूनी थनु ामा रहेको भ ने नदेिखएकोले रट
गैरकानूनी थनु ाबाट मु गन ब दी य ीकरणको िनवेदन खारेज हने ।
आदेश जारी हने हो । िनवेदक टेकबहादरु के .सी.लाई इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
भ परु िज ला अदालतमा िव फोटक पदाथ मु ामा क यटु र: िसजन रे मी
अिभयोगप पेस भई थुनछे कको ममा मु ा पपु को इित संवत् २०७५ साल भदौ २४ गते रोज १ शभु म् ।
लािग धरौटी माग भएकोमा उ माग भएको धरौटी
६
ितन बझ
ु ाउन नसके कोले कानूनबमोिजम थुनामा रा न मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
पठाइएको काय गैरकानूनी थनु ा हो भनी भ न सिकने मो ान, ०७१-CI-०५८७, हक कायम िनणय दता
अव था नदेिखने ।
बदर, ीमती शोभा कहानी िव. गौरी कहार
िनवेदक टेकबहादरु के .सी.लाई पिहला
वादी गौरी कहारको काका के शव कहार र
भ परु िज ला अदालतमा यान मान उ ोग मु ामा पनु रावेिदका शोभा कहान िबच ीमान् ीमती नाता
अिभयोगप पेस भई थुनछे कको ममा मु ा पपु को भएको कुरामा िववाद देिखँदैन । िनजह िबच अंश मु ा
लािग .१५,०००।- धरौटी माग भई उ धरौटी चली िमित २०५५।७।१७ मा किपलव तु िज ला
दािखला गरेप ात् पनु ः िनज टेकबहादरु के .सी. अदालतबाट फै सला भई यी दईु िबच ब डा भएको
लाई िव फोटक पदाथ मु ाको कसरु मा प ाउ गरी त य िमिसल संल न माणबाट देिख छ । ीमान्
कानूनबमोिजम याद थप गरी अनस
ु धानको ि या ीमतीिबच अंशब डा भएपिछ यी पनु रावेिदकाको पित
पूरा भएपिछ िव फोटक पदाथ मु ामा अिभयोगप के शव कहारको पालन पोषण रहन सहन यथ वादी
दायर गरी थनु छे कको ममा मु ा पपु को लािग गौरी कहारले गद आएको देिख छ । के शव कहारको
.१५,०००।- धरौटी माग भएकोमा िनज िनवेदक िमित २०६५।२।१२ मा कालगितले मृ यु भएको भ ने
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त य वादी / िवप ी गौरी कहारका सा ी िजधा
चली ब डा छु याई अलगअलग थानमा बसेको,
कुम को बकप बाट समेत पिु ट हने ।
के शव कहार आ ना भितजा गौरी कहारसँग ब दै
पनु रावेदकले आफू ीमान् सँगसँगै बसेको आएको, िनजको पालन पोषण गौरी कहारले नै गरेको
भ ने िजिकर िलए तापिन िनजले ीमान्सँग मानो भ ने सजिमनका यि ह को भनाइ रहेको, सो
जोिडएको वा अंश िमसाई सँगै बसेको भ ने सबतु कुरा बलरमवापरु गा.िव.स.को िसफा रसबाट ट
माण पेस गन सके को देिखँदैन । सु अदालतबाट देिखएको र अपतु ालीको त काल चिलत ११ नं. ले
भएको सजिमनमा मतृ क के शव कहार आ नो भाइ कानूनबमोिजम अपतु ाली ा गन स ने हकवालाले
झग र भितजो गौरी कहारसँग साथमा बलरमवापरु
याहार स भार नगरी अ य यि ले गरेको रहेछ
नै ब दै आउनु भएको र िनजह ले नै याहार स भार, भने य तो यि को अपतु ाली सबै अचल स पि
पालन पोषण गनु भएको भ ने देिखने ।
य तो याहार गनले पाउँछ भ ने यव था गरेको
स पि मा दाबी गनले िनज बाचु जेलस म हँदा आफू ीमती भएकोले आफूले पाउनु पन भनी
िनजलाई याहार स भार गन दािय व पिन पूरा िलएको पनु रावेदन िजिकर र अपतु ालीको २ नं. को
गनपदछ
न स पि मा दाबी पिन गन पाइँदैन भ ने या यामा िु ट भएको भनी दोहो याउने िन सा दान
ु
कुरा ऐनको दफा ११ मा उि लिखत अ य न बरह मा गन इजलासको कथनसँग सहमत हन सिकएन ।
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन भ ने वा यांशबाट अपतु ालीको स पि मा यथ वादी गौरी कहारको हक
प हने ।
जाने देिखँदा पनु रावेदक शोभा कहान को पनु रावेदन
िमिसल संल न बलरमवापरु गा.िव.स. को िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ज गा नामसारीको िसफा रस हेदा मतृ क के शवको हक
अतः उि लिखत कानूनी आधार कारण एवम्
खाने हकवाला ीमती शोभा कहान भएको तर शोभासँग माणबाट मतृ क के शव कहारको स पूण स पि मा
अंशब डा भएपिछ शोभा कहान कजरहवा गा.िव.स. र
यथ वादी गौरी कहारको हक थािपत हने
मतृ क के शव बलरमवापरु गा.िव.स.मा िभ दािभ दै बसी देिखँदा सु किपलव तु िज ला अदालतबाट वादी
आएको, मतृ कको पालन पोषण याहार स भार गौरी दाबीबमोिजम िनणय दता बदर गरी हक कायम दता
कहारले गरी आएको भनी मतृ कको नाम दताको ज गा हने ठह याएको फै सला सदर हने ।
दता नामसारी िसफा रस गरेको देिख छ । साथै मतृ क इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
के शव कहार वादी शोभा कहान ितवादी भई चलेको क यटु र: मि दरा रानाभाट
अंश मु ामा के शवको वतन बलरमवापरु गा.िव.स. नै इित संवत् २०७४ साल काि क २० गते रोज २ शभु म् ।
रहेको देिख छ । पनु रावेदक ितवादी शोभा कहान ले
आ नो वतन कजहरवा गा.िव.स. रहेको पनु रावेदन
इजलास नं. ९
प मा उ लेख गरेबाट मतृ क के शव र शोभा कहान
बे लाबे लै थानमा बसेको त य िमिसल संल न
१
माणबाट थािपत हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
यसरी मतृ क के शव कहार र शोभा कहान िबच काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-०३३३, िलखत
ीमान् ीमतीको नाता स ब ध हँदाहँदै पिन यी बदर, धुकादेवी कुम िव. िवनोदकुमार बमा
दईु िबच २०५० सालको दे.नं.१८०२ को अंश मु ा
िववादको ज गा िमित २०६३।१२।२६ मा
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र.नं.१७०७ क मा ितवादीह िदने धक
ु ादेवी िलखतमा जालसाजसमेतको मु ा परेको प र े यमा
िलने कै लाशा काँदु भई िलखत पा रत भएको यस अदालतको िन सा दान गन आधारसँग सहमत
देिख छ । उ िलखत आधा बदर ग रपाउँ भनी वादी हन नसिकने ।
ज गा पजनीको १७ नं. को हद याद देखाई परेको िमित
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट
२०६५।३।२ को ततु िफराद िलखत बदर मु ामा वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर हने ठह याएको
आकिषत हन स ने देिखएन । तथािप ततु मु ाको बाँके िज ला अदालतको िमित २०६६।१२।०३ को
दाबी ज गा पजनीको १७ नं. को भए तापिन लगाउको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
यसै िववािदत िलखतबाट हक ह ता तरण गरेको काय नेपालग जको िमित २०६८।९।११ को फै सला िमलेकै
जालसाज घोिषत ग रपाउँ भनी ियनै वादीले ियनै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह उपर सोही िमितमा िकत कागजको १८ नं. इजलास अिधकृत: के दारनाथ पौडेल
को हद यादको आधार िलई बाँके िज ला अदालतमा क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
िफराद दायर गरेको पाइ छ । उ जालसाज मु ामा इित संवत् २०७४ साल काि क ३० गते रोज ५ शभु म् ।
ततु िलखत बदरको मु ामा वादीको हकजित यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
िलखत बदर भई वादीको हक कायम ा ग रसके को फै सला भएका छन्:आधारले जालसाजको दाबी नपु ने ठहरी सु िज ला
§ ०७२-CR-०२४५, जालसाजी, धुकादेवी
अदालतबाट भएको फै सला पनु रावेदन अदालत
कुम िव. िवनोदकुमार बमासमेत
नेपालग जबाट समेत सदर भई अि तम भई बसेको
§ ०७२-CI-०३३५, िलखत बदर हक कायम,
देिखने ।
धुकादेवी कुम िव. िवनोदकुमार बमासमेत
जालसाज मु ामा िववािदत िलखतमा वादीको
§ ०७२-CI-०३३४, िलखत बदर, धुकादेवी
हक रहने भनी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
कुम िव. िवनोदकुमार बमा
भएको फै सलाउपर ितवादीह ले पनु रावेदन नगरी
§ ०७२-CI-०३३२, िलखत बदर, धुकादेवी
िच बझ
कुम िव. िवनोदकुमार बमा
ु ाई बसेको अव था छ । अदालतबाट भएको
अि तम फै सला ि याशील ह छ नै । अक तफ ज गा
§ ०७२-CI-०२४६, जालसाजी, धुकादेवी
ा त गन कै लाशा काँदु जसका नाउँमा िववािदत ज गा
कुम िव. िवनोदकुमार बमासमेत
दता रहेको छ । िनज वयम्ले पिन वादी दाबीबमोिजम
§ ०७२-CR-०२४४, जालसाजी, धुकादेवी
िलखत बदर हने ठह याएको पनु रावेदनको फै सलाउपर
कुम िव. िवनोदकुमार बमासमेत
यस अदालतमा पनु रावेदन गन आएको नदेिखएकोबाट
२
िच बझ
ु ाई बसेकोसमेत देिखयो । यसरी अि तम मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
भइरहेको जालसाजी मु ाबाट पिन वादीको िलखत तेजबहादुर के .सी., ०६८-CR-०५४५, हातहितयार
बदर मु ाबाट ा हक सरु ि त हन गई ततु खरखजाना, नेपाल िसरकार िव. मोह मद सनम शेख
मु ाको वादी दाबी खि बर हन आएको देिखयो । िमयाँ
यसकारण ततु मु ामा दाबीबमोिजम िलखत
ितवादी अदालतसम कसरु मा इ कारी
बदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला रही बयान गरेको पाइ छ । ितवादीको अदालतको
यायको रोहमा मनािसब नै देिखन आयो । िववािदत इ कारी बयानलाई मा आधार मानी बरामद भएको
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दशी माणलाई नजरअ दाज गन िम ने पिन हािन नो सानी तथा चोरी िनकासी, नेपाल सरकार
देिखँदैन । फौजदारी याय णालीमा दशी माण नै िव. हेमबहादुर राईसमेत
कसरु मािणत गन िव सनीय माण हो । बरामदी
व ततु ः ितवादीह ऐलानी ज गामा
मचु ु का तयार गन हरी कमचारी अदालतसम बसोबास गन, मजदरु िकसान रहेको देिख छ ।
उपि थत भई बरामदी मचु ु कालाई मािणत हने ितवादीह ले दाबीको वन पैदावार घर िनमाण गन
गरी गरेको बयान माण ऐन, २०३१ को दफा १८ उ े यले कटान गरेको देिखन आएको छ । िमिसल
बमोिजम माणमा िलन िम ने देिखएसमेतबाट बरामद संल न त य माणलाई हेरी तजिबजी सजायम ये
पे तोल थान-१ र सोमा िफट हने गोली राउ ड-२ कुन उपयु हने भनी याियक मनको योग गरी
ितवादी मोह मद सनम शेख िमयाँबाटै बरामद भएको औिच यको आधारमा यायकताबाट सजाय िनधारण
देिखन आयो । बरामद भएको हातहितयार खरखजाना हने ह छ । तजिबजी सजाय िनधारण भएउपर ग भीर
ितवादी मोह मद सनम शेख िमयाँले लाइसे स निलई िु ट देिखने अव था मािणत नभएस म सामा यतः
आफू साथ िलएर िहँडेको देिखने ।
पनु रावेदनको िवषय ब न स ने अव था रहँदैन ।
ितवादी मोह मद सनम शेख िमयाँले तजिबजी सजाय िनधारण त य माणसँग निम ने
लाइसे सिवना बरामद भएको पे तोल थान-१ र गरी अ वभािवक पमा रहेको पिु हने प आधार
सोमा िफट हने गोली राउ ड-२ िलएर िहडेको देिखँदा पनु रावेदनप मा वादी नेपाल सरकारको तफबाट
िनजको कसरु अिभयोग दाबीबमोिजमको हातहितयार देखाउन सके को देिखँदैन । साधारण यि ले आ नै
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ५(१) घर िनमाण योजनाथ वनपैदावार कटान गरेको
बमोिजमको देिखन आएकाले पनु रावेदन अदालत अव थामा याियक मनको योग गरी यायकताबाट
राजिवराजबाट ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट भएको तजिबजी सजाय िनधारणलाई अ यथा भ न
सफाइ िदने ठह याई गरेको फै सला मनािसब रहेको निम ने ।
नदेिखने ।
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट फै सला
अतः ितवादी मोह मद सनम शेख िमयाँलाई गदा बरामद काठको स ब धमा के ही नबोलेको भ ने
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन वादीको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा, पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६७।१२।२३ मा अदालत राजिवराजबाट सु उदयपरु िज ला
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई हातहितयार अदालतबाट भएको फै सलामा सजाय िनधारणको
खरखजाना ऐन, २०१९ को त कालीन दफा २०(२) हकमा मा के ही उ टी हने ठहर भई फै सला भएको
बमोिजम ६ मिहना कै द र सोही ऐनको दफा २०(३) देिख छ । सु उदयपरु िज ला अदालतबाट
बमोिजम ३ मिहना कै द सजाय हने भई ज मा ९ मिहना अिभयोग माग दाबीबमोिजमको बरामद भएको काठ
कै द सजाय हने ।
जफत हने ठहर गरेको हदस म फै सला उ टी भएको
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
देिखँदनै । बरामद काठ जफत हने कुरा सु अदालतको
इित संवत् २०७५ साल साउन १८ गते रोज ६ शभु म् । फै सलाबाट नै िनकास भइसके को देिखँदा सो पनु रावेदन
३
िजिकर सा दिभक रहेको देिखन नआउने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अतः ितवादी चु लक
ु बहादरु मगरलाई सु
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-०६३२, वन पैदावार उदयपरु िज ला अदालतबाट वन ऐन, २०४९ को दफा
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५०(१)(घ)(४) को कसरु मा सोही ऐनको दफा ५०(१) गदा, पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट ितवादीह लाई
(घ)(४) बमोिजम १ वष कै द र िबगो .१,९५,५००।- सेवनतफ मा सजाय हने ठहर गरेको फै सला अ यथा
को दो बर ज रवाना हने र अका ितवादी गणेश भ न िमलेन । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
भ ने हेमबहादरु राईलाई सोही दफा ५०(१)(घ)(४) िजिकर तथा उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग
बमोिजम १ वष कै द र िबगो .४,१२,०००।- को सहमत हन नसिकने ।
दो बर ज रवाना हने तथा बरामद काठ सोही ऐनको
अतः ितवादीह लाई लागु औषध
दफा ५०(१)(घ) बमोिजम जफत हने ठह याई भएको (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ)
फै सलामा ज रवाना गरेको हदस म के ही उ टी हने भई बमोिजम २ (दईु ) वष कै द र .१,००,०००।- (एक
वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठहर गरी सु िचतवन
िनज ितवादीह लाई जनही १ (एक) वष कै द सजाय िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही उ टी गरी
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित िनज ितवादीह लाई सोही ऐनको दफा १४(१)(ज)
२०७१।११।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा बमोिजम जनही २ (दईु ) मिहना कै द र .२,०००।सदर हने ।
(दईु हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठहर गरी पनु रावेदन
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
अदालत हेट डाबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
क यटु र: देिवना खितवडा
सदर हने ।
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
४
क यटु र: देिवना खितवडा
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०५६८, लागु
औषध (डाइजेपामसमेत), नेपाल िसरकार िव. गोपी
इजलास नं. १०
गु ङसमेत
ितवादीह
सडकमा
िहँिडरहेको
१
अव थामा प ाउ परी लागु औषध बरामद भएकोस म मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
देिख छ । ितवेदक हरी अदालतमा उपि थत भई तेजबहादरु के .सी., ०७५-RC-००७३, कत य
बकप गदा ितवादीह को काय लागु औषध पैठारी, यान तथा यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव.
िनकासी, स चय तथा ओसारपसारको रहेको भनी बस त नेपाली
उ लेख गन सके को पाइँदनै । ितवादीह सु
ितवादी हड् डी भ ने बस त नेपालीले
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानबाटै सेवनमा मा अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा आ नो
सािबती रहेका पाइ छन् । बरामद भएको लागु औषध साथमा भएको लेडले सरोज े ठको पेट, छाती,
ितवादीह ले ओसारपसार, स चय, ख रद तथा टाउको र क मरसमेतको भागमा काटी घाइते बनाएको
पैठारी िनकासीसमेतको योजनको लािग बोक िहँडेको हँ भनी बयान गरेको पाइ छ भने अदालतमा आई
त य पिु हन आएको देिखएन । तसथ, ितवादीह
बयान गदा पिहलेको रसइवी साँ न मलाई राजेश
प ाउ पदाको अव था, बरामद लागु औषधको शाहीसमेतले रडसमेतले हार गदा मलाई चोट
कृित, ितवादीह को उमेरसमेतलाई म यनजर लागेकोले मैले मेरो ख तीबाट लेड िझक अ धाधु दा
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हार गदा िनजह घाइते भएको, मैले मेरो ितर ा एवम् Cause of death मा peritonitis भनी उ लेख
गदा भएको हारबाट सरोज े ठको मृ यु भएकोमा भएलगायत िमिसल संल न अ य माणबाट ितवादीले
सजाय भो न तयार छु भनी कसरु अपराधमा सािबती िनयोिजत पमा नै ततु वारदात घटाएको
नै रहेको पाइने ।
देिखयो । यस अव थामा सु िज ला अदालतबाट
हड् डी भ ने बस त नेपालीको साथबाट ितवादी हड् डी भ ने बस त नेपालीलाई यानस ब धी
लेडको दईु भागम ये एक भाग र ि टलज तो देिखने महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
रड थान-१ बरामद भएको भ ने बरामदी मचु का, हने गरी भएको फै सलालाई सदर गन गरी भएको
कुटिपट गन ममा मैले मु का तथा लेड र रडसमेतले पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेको नै
हानेको हो भ ने हड् डी भ ने बस त नेपालीको मौकाको देिखँदा अ यथा मा न निम ने ।
कागज, िवकास भ ने राजु तामाङको जाहेरी दरखा त,
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण र
पूरक जाहेरी दरखा त एवम् मौकाको कागज, लासको कारणबाट ितवादी हड् डी भ ने वस त नेपालीको
िनधारको दायाँप आँखीभ मािथ कोत रएको घाउ कत यबाट सरोज े को मृ यु भएको देिखँदा ितवादी
रहेको मख
ु र नाकबाट तरल पदाथ िनि कएको हड् डी भ ने वस त नेपालीलाई यानस ब धी महलको
घाँटीको दायाँतफ ४ इ च लामो घाउ रहेको छातीको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने गरी
त लोिबच भागदेिख नाइटोको त लो भागस म भएको सु अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको
अ दाजी ८ इ च लामो तेस कािटएको भ नेसमेत उ च अदालत पाटनको िमित २०७४।४।१६ को
बेहोराको सरोज े ठको लास जाँच कृित मचु ु का, फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
घाइते िकरण पौडेलले ग रिदएको घटना िववरण इजलास अिधकृत: राजे वा ले
कागज र सनाखत कागज राजेश शाही तथा धावा क यटु र: मि दरा रानाभाट
तामाङसमेतले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको इित संवत् २०७५ साल माघ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
बयान र सोही बयानलाई समिथत हने गरी अदालतमा
२
गरेको बयानसमेतबाट मतृ कको मृ यु ियनै ितवादी मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
हड् डी भ ने बस त नेपालीको हारबाट भएको कुरामा बमकुमार े , ०७०-WO-०४२५, उ ेषण /
कुनै शङ् का नदेिखने ।
परमादेश, नरेशराज अयाल िव. एन.आई.िड.सी.
आ नो साथमा लेड िलई िहँडेको, के टीको डेभलपमे ट बक िल.समेत
िवषयमा झगडा हँदा सोही लेडसमेतको हारबाट
ल मी वन पित यु उ ोगले नेपाल
सरोज े ठको मृ यु भएको भ ने देिखरहेको अव थामा औ ोिगक िवकास िनगमको नाममा िविभ न
मतृ कलाई मान मनसाय िथएन भ ने ितवादीको िक ा ज गाह े फल ४–५–४.५ िवगाहा ज गा
भनाइ पिन माणले पिु हन सके को देिखँदैन । मालपोत कायालय, प देहीबाट िधतोब धक पास
यानस ब धी महलको १३(३) नं. मा यानमारालाई गरी िनगमबाट कजा िलएको, राि य वािण य
सव वसिहत ज मकै द हने कानूनी यव था भएकोमा बक र नेपाल औ ोिगक िवकास िनगमिबच िमित
ितवादीह को बयान, िकटानी जाहेरी दरखा त, २०५०।०२।११ मा क सोिटयम (पारीपास)ु स झौता
बरामदी मचु ु का, लास जाँच कृित मचु ु का, िमिसल भएको, रा.वा.बकबाट समेत ऋण वाह भएको र उ
संल न िविभ न यि ह को मौकामा भएको कागज स झौताबमोिजम िनवेदक बकले लगानी गरेबापत
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साँवा याज .२९,१४,९२,७७१।७९ (अ रेपी िनवेदक रा.वा. बकलाई ठूलो नो सानी पु न जाने
उन तीस करोड चौध लाख बयान बे हजार सात अव था भएकोले पूण यायको अव था कायम गन
सय एकह र पैयाँ उनासी पैसा) ितवादीबाट उ आदेश बदर गनु नै मनािसब देिखने ।
भराइपाउने ठहर गरी िमित २०६९।०६।२२ मा ऋण
अतः िमित २०६९।१२।२२ को पनु रावेदन
असल
ु ी यायािधकरणबाट िनणय भएको त यमा अदालत बटु वलको आदेश अ.बं. १७१ (क) नं. तथा
िववाद देिखएन । ऋण असल
ु ी यायािधकरणको बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को
उपयु िनणयको आधारमा कजा असल
ु उपर हन दफा ५७ समेतको ितकूल देिखएकोले उ ेषणको
बाँक नै रहेको अव थामा रो का रहेको ज गा फुकुवा आदेशले बदर हने ठहछ । िधतो रािखएको ज गाको
गरी िमित २०६९।०६।२६ मा ल मी वन पित हक ह ता तरण गन नपाउने गरी मु ा िकनारा
यु उ ोगले धाडेवा िचया उ ोग िवराटनगरलाई नहोउ जेलस म रो का रा नु भनी परमादेशसमेत
िब गरी हक ह ता तरण गरेको देिखयो । यस जारी हने ।
कार िनवेदक बकको ऋण चु ा नहँदै उ ोग िब
इजलास अिधकृत: सोमराज का ले
गन गरी भएका काम कारबाहीका स ब धमा दूिषत क यटु र: अजनु पो ेल
रो का फुकुवा बदर, िलखत बदरसमेतका मु ाह
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
प देही िज ला अदालतमा परी िवचाराधीन रहेको यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
देिख छ । यस अव थामा िनवेदक राि य वािण य फै सला भएका छन्:
बकको िनवदेन मागअनस
§ ०७०-WO-०४२४, उ ेषण, नरेशराज
ु ार स पि रो का रा नु
वभािवक देिख छ । रो का रहेको स पि िनवेदक
अयाल िव. ल मी वन पित यु उ ोग ा.
रा.वा. बकको लेना रकम असल
िल. समेत
ु नहँदै फुकुवा भएमा
बकको करोड लगानी डु न जाने स भावना पिन
§ ०७१-MS-०००६, उ ेषण, च शेखर
रह छ । यसैले िनवेदकको मागअनस
धाडेवा िव. िवजनेश युिनभसल डेभलपमे ट
ु ार अ.बं.१७१
(क) नं. बमोिजम रो का रा ने गरी प देही िज ला
बक िल., अनामनगर
अदालतबाट िमित २०६९।०९।१२ मा भएको आदेश
मनािसब नै देिखने ।
इजलास नं. ११
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६३ को दफा ५७ बमोिजम सरु णमा रहेको िधतो
१
िललाम िब गरी वा अ य यव था गरी बकको कजा मा. या. डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
असल
ी ह र साद फुयाल, ०७४-CI-०७३०, सजिमन
ु उपर गन कानूनी हक िनवेदक बकमा रहेकै
देिख छ । यस अव थामा सु िज ला अदालतबाट िसफा रस बदरसमेत, मायादेवी बाहनसमेत िव. हेमराज
रो का रा ने गरी भएको कानूनअनक
ु ू लको आदेशलाई अिहर
बदर गरी रो का फुकुवा हने भनी ग रएको पनु रावेदन
िक.नं. ३७ को ज गा राजीनामा गरेको छै न
अदालत बटु वलको िमित २०६९।१२।२२ को भ ने मायादेवी बाहनको र सावजिनक ज गा आफूले
आदेशलाई उिचत र यायसङ् गत मा न िमलेन । राजीनामा गरी िलएको छै न भ ने जलवष पासीको
पनु रावेदन अदालतको उ आदेश कायम रही रहँदा ितउ र िजिकर रहेको देिख छ । सव नापीको न सा
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हेदा िक.नं. ३७ को ज गामा कुवा रहेको देिख छ र े फल िमलेकै देिखएको र िक.नं.३७ को कुवासमेत
कुवाको उ र दि णको बाँक ज गालाई अं ेजीको “S” रहेको सावजिनक ज गासमेतलाई पनु रावेदक ितवादी
आकार रहेको देिख छ । यसबाट कुवा रहेको िक.नं.३७ मायादेवी बाहनले िक.नं.३५ को चार िक लािभ
को ज गा सावजिनक रहेछ भ ने अथ बिु झ छ । यसका सामावेश गरी िमित २०६२।१।१२ मा र.नं.६११५
साथै मायादेवी बाहनको आ नो नाउँको ज गा िक.नं. बाट जलवष पासीलाई राजीनामा पा रत ग रिदएको
३५ मा नापी भएको र िक.नं.३६ मा िब लु पासी रहे िलखत र सो िलखतलाई िसजना गन सजिमनको
भएकोमा िववाद नदेिखने ।
कागजसमेतलाई सो हदस म बदर गरी सावजिनक
सु
िमिसल संल न रहेको िमित कायम हने ठह याई सु अदालतबाट भएको
२०६४।७।१४ को नापन सा मचु ु कालाई हेदा फै सलालाई सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
िववािदत ज गालाई न.नं.१५, १६ र १७ मा देखाइएको नेपालग जको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पाइयो भने न.नं.१७ लाई इनार कुवा भ ने जनाइएको इजलास अिधकृतः महे बहादरु काक
पाइयो । कुवा र कुवाले चचको ज गा सावजिनक क यटु र: म जु खड् का
हो भ नेमा वादी र ितवादीमा सहमित नै रहेको इित संवत् २०७६ साल वैशाख २० गते रोज ६ शभु म् ।
देिखयो । न.नं. १५, १६ र १७ को ज गा र िक.नं.३७
२
को ज गाको े फल िम दोजु दो नै रहेको भ ने मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
त कालीन पनु रावेदन अदालत नेपालग जको ठहर छ ह र साद फुयाल, ०७५-WO-०२६९, उ ेषण,
र उ िवषयलाई ितवादीले यस अदालतमा ख डन मिनषकुमार साह िव. गहृ म ालय, िसंहदरबार
गरेकोसमेत देिखँदैन । तसथ िक.नं. ३७ र सोले चचको
नेपालको संिवधान जारी हनअ
ु गावै िनवेदकका
कुवासिहतको े सावजिनक रहेछ भ नु पन हन आमा बबु ाले नेपाली नाग रकताको माणप ा त
आयो । जहाँस म ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को ग रसके को र िनवेदक नेपाली नाग रकताको माणप
ि या सु भएपिछ नापीमा उजरु परेपिछ सो िवषय ा त गन उमेर र बसोबाससमेतको कारणबाट यो य
नापीबाटै टुङ्गो ला नु पन हो भ ने ितवादीह को भइसके को अव था देिख छ । बाबु वा आमाम ये कसैको
िजिकरको हकमा नापीको काय २०४७।०४८ सालमा नाग रकतामा खोट देिखएको वा यस अदालतको
भएको, सो नापीबमोिजमको े ता ब न नसके को र िनवेदक अिधव ा बालकृ ण नेउपाने िव
ी५
२०६२ सालमा भएको राजीनामाबाट िक.नं. ३७ को सरकार, मि प रषद् सिचवालयसमेत भएको
को ज गा दाबी ग रएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. उ ेषणसमेतको िनवेदनमा िमित २०५८।०४।०८
१० नं. बमोिजमको अनमु ित िलई अदालतमा वेश मा भएको फै सला (ने.का.प. २०५८ िन.नं. ७०१९)
ग रसके का सावजिनक ज गाको संर ण ग रपाउँ भ ने वा िनवेदक अिधव ा बालकृ ण नेउपाने िव
ी
िववाद अदालतले नहेन भ ने हन स दैन । यसैले ज गा ५ को सरकार, मि प रषद् सिचवालयसमेत भएको
(नाप जाँच) ऐनको ि या पूरा नगरी अदालतले हेन उ ेषणसमेतको िनवेदनमा िमित २०५१।०३।२४
िम दैन भ ने पनु रावेदन िनवेदन िजिकर र िन साको मा भएको फै सला (ने.का.प. २०५१ िन.नं. ४९७०)
आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
बमोिजम नाग रकता पाउन नस ने यि ले नाग रकता
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट िलएको वा पाएको भ ने अनस
ु धानबाट देिखई
न.नं.१५, १६ र १७ को ज गा र िक.नं.३७ को नाग रकता बदर भएको अव थामा यसको प रणाम
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िनवेदकले पिन बेहोनु पन ह छ । यी रट िनवेदकको शोिभत िसंह गु ा िव. गृह म ालय, िसंहदरबार
हकमा सोबमोिजम अनस
रट िनवेदकले नाग रकता ाि का लािग
ु धान भएको अव था
नदेिखएको, बाबु आमाले कानूनबमोिजम नाग रकता िवप ीम येको िज ला शासन कायालयले नेपाली
ा त ग ररहेको अव था देिखँदादेिखँदै र संिवधानमा नाग रकता ऐन, २०६३ बमोिजम ज मको आधारमा
नै प तः वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकता ा त नाग रकता ा यि ले नाग रकता माणप ा
गन छ भ ने उ लेख भइरहेको अव थामा िनवेदकलाई गरेको िमितपिछ ज मेको स तानलाई मा वंशजको
नाग रकता ा त गनबाट वि चत गनु भनेको संिवधान आधारमा नाग रकता माणप दान गन सिकने
बिखलापको काय हन आउने ।
भएकोले हाललाई िनवेदक शोिभत िसंह गु ालाई
रट िनवेदकको आमा वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप जारी गन नसिकने
र बाबु ज मको आधारमा नेपाली नाग रक भएको भनी नाग रकताको माणप निदएको भ ने देिखएको
देिखएको र िनजले आमाको नामबाट समेत नेपाली र संिवधानको धारा ११(३) को यव थाले “संघीय
नाग रकताको माणप ा त गन स ने अव थाको कानूनबमोिजम” भ ने उ लेख नभएको र संिवधानको
िव मानता रहेकोसमेतलाई हेदा िनज रट िनवेदक उ यव थाको बिखलाप संघीय कानून ब न स ने
मिनषकुमार साहलाई कानूनको ि या पूरा गरी अव था पिन रहेको नदेिखँदा िवप ी कायालय, यस
वंशजको नाग रकता दान गन िम ने नै देिखने ।
िवषयमा आफै ँ संवेदनशील हनपु न ।
अतः रट िनवेदकको आमा र बवु ाले नेपालको
रट िनवेदकको आमा वंशजको आधारमा
संिवधान जारी हनअ
ु गावै नेपाली नाग रकताको र बाबु ज मको आधारमा नेपाली नाग रक भएको
माणप ा त ग रसके को, िनवेदकको हालको देिखएको र िनजले आमाको नामबाट समेत नेपाली
उमेरसमेतबाट नेपाली नाग रकता ा त गनलाई यो य नाग रकताको माणप ा त गन स ने आव थाको
भइसके को र हाल िनवेदक तथा िनजका बाबु आमासमेत िव मानता रहेकोसमेतलाई हेदा िनज रट िनवेदक
िज ला मोरङ कटहरी गाउँपािलका वडा नं.४ मा शोिभत िसंह गु ालाई कानूनको ि या पूरा गरी
थायी बसोबास गद आएको भ नेसमेतका आधारमा वंशजको नाग रकता दान गन िम ने नै देिखने ।
कानूनको ि या पूरा गरी िनवेदक मिनषकुमार साहले
अतः रट िनवेदकको आमा र बवु ाले नेपालको
वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप संिवधान जारी हनअ
ु गावै नेपाली नाग रकताको
ा त गन यो य देिखँदा र ि भवु न िव विव ालय माणप ा त ग रसके को, िनवेदकको हालको
िकितपरु समेतको िलिखत जवाफअनस
ु ार भएको भना उमेरसमेतबाट नेपाली नाग रकता ा त गनलाई
अ यथा नहने गरी िनयिमत अ ययन र परी ाको यो य भइसके को र हाल िनवेदक तथा िनजका बाबु
ि यालगायत रिज ेसनसमेत गनु गराउनु भ ने आमासमेत दाङ िज ला घोराही उपमहानगरपािलका
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
वडा नं. १५ मा थायी बसोबास गद आएको
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
भ नेसमेतका आधारमा िनवेदक शोिभत िसंह गु ाले
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभु म् । वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप
३
ा त गन यो य देिखँदा आव यक कानूनको ि या
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी पूरा गरी िनजलाई नेपाली नाग रकताको माणप
ह र साद फुयाल, ०७५-WO-०२११, उ ेषण, िदनु िदलाउनु र िनज िनवेदकको भनामा अ यथा नहने
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गरी िनयिमत अ ययन र परी ाको ि यालगायत उमेरसमेतबाट नेपाली नाग रकता ा त गनलाई
रिज ेसनसमेत गनु गराउनु भ ने िवप ीह का यो य भइसके कोसमेतका आधारमा २०७५।२।१७
नाउँमा परमादेश जारी हने ।
को हेट डा उपमहानगरपािलकाको वडा नं.२ को
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
िसफा रस गन नस ने भ ने िनणय तथा प ाचार
क यटु र: म जु खड् का
बदर ग रएको छ । िनवेदक सपना काक ले वंशजको
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभु म् । आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप ा त गन
४
यो य देिखँदा कानूनको ि या पूरा गरी िनजलाई
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी नेपाली नाग रकताको माणप िदनु िदलाउनु भनी
ह र साद फुयाल, ०७४-WO-०९८७, उ ेषण, िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
सपना काक समेत िव. िज ला शासन कायालय, इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
मकवानपुरसमेत
क यटु र: म जु खड् का
नेपालको संिवधान जारी हनअ
ु गावै इित संवत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभु म् ।
िनवेिदकाको आमाले नेपाली नाग रकताको
५
माणप ा त ग रसके को देिख छ । िनवेिदकाको मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
बाबु फुलकुमार काक हो भ ने िनवेदन तथा अ य ी ह र साद फुयाल, ०७५-WH-०११६,
कागजह मा उ लेख गरे पिन िनवेिदका गभमा रहेपिछ ब दी य ीकरण, पासाङ ल क शेपा िव. कमाया
बेप ा भएको भ ने पिन देिख छ । हालको समयमा र राई (जाहेरवाली) समेत
िनवेिदका नेपाली नाग रकताको माणप ा त गन
संखवु ासभा िज ला अदालतबाट जारी
उमेरसमेतको कारणबाट यो य भइसके को अव था भएको ७० िदने याद पज
ु मा समेत हािजर नभई
देिखने ।
याद गज
ु ारी बसेकोले िमित २०५५।७।२९ मा भएको
ततु रट िनवेदकको आमा वंशजको पिहलो फै सलाअनस
ु ार ितवादी आङ् ते बा शेपाको
आधारमा नेपाली नाग रक भएको देिखएको र िनजले हकमा रहेको चल अचल स पि रो का रा ने ममा
आमाको नामबाट समेत नेपाली नाग रकताको माणप
ितवादीका बाबु पेमा नवु ु शेपा नाउँको मकालु गा.िव.स.
ा त गन स ने अव थाको िव मानता रहेकोसमेतलाई वडा नं.९ पन िक.नं.६२९ को ज मा े फल २२३५०
हेदा िनज रट िनवेदक सपना काक लाई कानूनको हे. म येबाट पूवपि म िचरा पारी दि णतफबाट ४०००
ि या पूरा गरी वंशजको नाग रकता दान गन िम ने हे. ज गा िक ा काट गरी रो का रा दा यी िनवेदकका
नै देिखने ।
बाबु पेमा नबु ु शेपाले रोहबरमा बसी सिहछाप गरेको
अतः रट िनवेदकको आमाले नेपालको देिख छ । साथै अ य ितवादीह िमङ् ते बा शेपा र
संिवधान जारी हनअ
ु गावै नेपाली नाग रकताको ओङ यालेचेन शेपासमेतका नाउँमा रहेको चल अचल
माणप ा त ग रसके को, िनवेिदकाको आमा स पि रो का रा दा पिन यी िनवेदक आङ् ते बा
संिगताकुमारी काक बाट सपना काक को नेपालमा शेपाका बाबु पेमा नवु ु शेपा रोहबरमा रही सिहछाप गरेको
ज म भएको देिखएको, हाल िनवेिदका आमासँग देिख छ । यस आधारमा पिन आ नो छोरा आङ् ते बा
हेट डा उपमहानगरपािलकाको वडा नं.२ मा थायी शेपालाई संखवु ासभा िज ला अदालतमा जबरज ती
बसोबास गद आएको देिखएको, िनवेिदकाको हालको करणी मु ा लागेको भ ने कुरामा यी िनवेदक आङ् ते बा
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शेपाका बाबु पिन जानकार नै िथए भ ने नै देिखने ।
िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा प ाउ ग रएको
स.फौ.नं २१ को जबरज ती करणी भ न िम ने नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको
मु ाका जाहेरवाला र ितवादीह एकै गाउँ ठाउँका ब दी य ीकरणको रट जारी गनु परेन । ततु रट
देिख छन् । पीिडत जाहेरवाला कमायाँ राईले िनवेदन खारेज हने ।
लेखाएको जाहेरी दरखा तमा पिन यी ितवादी इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
आङ् ते बा शेपालाई जबरज ती करणी कायमा संल न क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभु म् ।
रहेको भनी लेखाइिदएको पाइ छ । यसैगरी उ
जबरज ती करणी मु ाका एक ितवादी र सो घटनाको
समयमा सँगै साथमा रहेका ठाग मािहला भ ने िठ डुक
इजलास नं. १२
शेपाले सु अदालतको बयानमा िनवेदक आङ् ते बा
शेपालाई जबरज ती करणी कायमा संल न रहेको भनी
१
पोल गरेको देिख छ । यस आधारमा पिन आङ् ते बा मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
शेपा नाउँको यि कुनै का पिनक यि रहेछ भ न बमकुमार े , ०७५-RC-००७६, कत य यान,
िम ने पिन नदेिखने ।
नेपाल सरकार िव. जसकुमार राई
जबरज ती करणीको घटना वारदात हँदाको
ितवादी जसकुमार राईले मौकामा र
समयमा उपि थत भिनएका र सो मु ामा कसरु दार अदालतमा बयान गदासमेत मतृ क जंगबहादरु राईलाई
ठहर भएको यि आङ् ते बा शेपा आफू होइन अथात् लाठीले हार गरी मारेको भनी वीकार गरेको
आफू सो घटनाको ितवादी आङ् ते बा शेपा होइन देिख छ । िनज ितवादी जसकुमार राईले वारदातमा
भनी दाबी िलए पिन सो गाउँमा िनजबाहेक अ पिन योग गरी जीतबहादरु राईको घरमा लक
ु ाई राखेको
आङ् ते बा शेपा भ ने नाउँका यि न् भनी लेखाउन ठाउँबाट रगत लागेको एउटा मा लाठी बरामद भएको
सके को पाइँदनै । यस आधारमा पिन संखवु ासभा देिखएबाट िनज ितवादीले आफूले मा लाठीले
िज ला अदालतबाट िमित २०६१।१२।१० मा हानेको भनी गरेको बयान बेहोरा समिथत भएको
भएको स.फौ.नं.२१ को जबरज ती करणी मु ाका पाइ छ । यी ितवादीले आरोिपत कसरु मा सािबत
ितवादी आङ् ते बा शेपा र िमित २०७५।३।२६ मा भई गरेको बयान, अ य ितवादीह ले सो सािबती
प ाउ परेका यी रट िनवेदक आङ् ते बा शेपा एकै बयानसँग मेल खाने गरी गरेको बयान, मौकामा
यि भएकाले सो फै सलाले लागेको कै द वष ५ (पाँच) बिु झएका यि ह ले ग रिदएको कागज, बरामिदत
को बे जु असल
ु को ममा िमित २०७५।३।२६ लाठीमा लागेको रगत र मतृ कको नमनु ाको लािग
मा के ीय अनस
ु धान यरु ो (िपलर-५) ले यी रट पठाइएको रगतको ोत एउटै रहेको भ ने Central
िनवेदक आङ् ते बा शेपालाई प ाउ गरी सोही िमितको police science laboratory महाराजग ज,
काठमाड िज ला अदालतको कै दी पज
ु माफत काठमाड को परी ण ितवेदनसमेतका िमिसल संल न
कारागार कायालय, जग नाथदेवल काठमाड मा कागजातह बाट यी ितवादीले हार गरेको लाठीको
थुनामा पठाइएको काय कानूनसङ् गतको नै देिखँदा सो कारणबाट मतृ क जंगबहादरु राईको मृ यु भएकोमा
कायलाई अ यथा भ न निम ने ।
िववाद नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
अतः उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट
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ितवादी जसकुमार राईको कत यबाट मतृ क जंगबहादरु मा सजाय हनेछ भ ने उ लेख गरेको र उ ऐनह
राईको मृ यु भएको कुरा पिु ट भएको हँदा िनज २०७५।५।१ गतेदेिख लागू भइसके को स दभमा
ितवादीलाई मल
ततु मु ामा यी ितवादी जसकुमार राईलाई
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु मा ऐ.१३(३) नं.बमोिजम सव वको सजाय नहने भई िनजलाई ज मकै दको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु सजाय मा हने र िनज ितवादीको अंश भागमा पन
खोटाङ िज ला अदालतको िमित २०५९।९।११को आउने चल अचल स पि
ततु मु ाको कारणबाट
फै सलालाई साधकको रोहमा सदर गरेको पनु रावेदन रो का रािखएको भए फुकुवासमेत हने ।
अदालत िबराटनगर, अ थाई इजलास ओखलढुंगाबाट इजलास अिधकृत: कुल साद दाहाल
िमित २०७५।१।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
सदर हने ।
इित संवत् २०७५ साल माघ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
ततु मु ामा ितवादी जसकुमार राईलाई
§ यसै लगाउको ०७५-RC-००८९, कत य
मल
यान, नेपाल सरकार िव. आशुराम
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको सु
चौधरीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
िज ला अदालतको फै सलालाई साधकको रोहबाट
फै सला भएको छ ।
सदर गरेको उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी
२
इजलास ओखलढुंगाको फै सला त कालीन कानूनी मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
यव थाको स दभमा िमलेको देिखए तापिन िमित बमकुमार े , ०७५-RC-००८०, कत य यान,
२०७५।५।१ गतेदिे ख लागू भएको मल
ु क
ु अपराध नेपाल सरकार िव. यामबहादुर िव कमा
(संिहता) ऐन, २०७४ दफा ४०(२) मा कानूनमा
ितवादी यामबहादरु िव कमाले आ नी
कुनै कसरु बापतमा सव वको सजाय हने रहेछ भने आमा र ीमतीलाई कुटिपट गरी घरबाट िन क
यो ऐन, ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय दगु ा भज
ु ेलकोमा गई र सी खाइरहेको अव था
िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने छ । सोही बखत िखलराज के .सी. यो थानमा पगु ी
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) िनज ितवादीलाई तेरी आमा र ीमतीलाई िकन
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरु का स ब धमा कुटिपट ग रस् तेरो आमा मेरो घरमा आएर सिु तरहेक
कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका िछन् घर िहँड् भनी बाँसको िसकनाले कुट् दै िघसाद
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने लगेको कारणबाट ितवादीलाई रस उठेको अव था
घटी सजाय हने गरी िनधारण गनपदछ
भ ने र के ही देिख छ । िनजह िबच सोही कारणले एकआपसमा
ु
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन वादिववाद भई लछारपछार हँदा ितवादीले मतृ कको
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा च नीमा दईु घु सा हानी लडाई एउटा खु ाले छातीमा
कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर भएको टेक हातले घाँटी िथचेको र च न चटपटाउन छाडेपिछ
कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु सोही यहाँबाट िहँडेको भ ने िनज ितवादीको भनाइबाट
कानूनबमोिजम गनपनछ
तर कुनै फौजदारी कसरु को देिखएको छ । उ अव थाको प रक पना गदा
ु
सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी मतृ कले यी ितवादीलाई कुटिपट गरेको कारणबाट
रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म सो रस सहन नसक मतृ कमािथ जाइलागेको भ ने
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कुरामा िववाद देिखँदनै । मतृ कलाई भइु मँ ा लडाई िवचार गदा ितवादी र मतृ किबच मानु पनस मको
एउटा खु ाले छातीमा टेक हातले घाँटीमा िथची पूव रसइवी रहेको नदेिखएको,
ितवादीलाई
चटपटाउन छोडेपिछ मा ितवादीले मतृ कलाई छोडेर त काल उठेको रसका कारण मतृ कलाई मारेको
िहँडेको अव था देिख छ । मतृ क बो न कराउन एवम् ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा
चटपटाउन छाडेपिछ मा िनजले घाँटी िथ न छोड् नक
ु ो समेत कसरु वीकार गरी याय स पादन ि यामा
मतलब िनजलाई मरेपिछ मा छाड् ने भ ने ितवादीको सहयोग पु याएकोसमेतका आधार कारणबाट िनज
िनयत देिख छ । िनज ितवादीले मतृ कलाई भइु मँ ा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
लडाएपिछ वा के ही समय घाँटी िथचेपिछ यहाँबाट १५ वष कै द सजाय गन भनी सु अदालतले य
भा न स ने प रि थितको िव मानता देिखइरहेकोमा गरेको रायलाई सदर गरेको उ च अदालत िवराटनगर,
िनजले सोतफ यान ि ट पु याएको देिखँदैन । यसबाट अ थायी इजलास ओखलढुंगाको राय चक पन
मतृ कलाई मानस मको आपरािधक काय गन मनसाय देिखँदा िनज ितवादीलाई १२(बा ) वष कै द सजाय
यी ितवादीमा रहेको देिख छ । यी ितवादीलाई रस गदा पिन यायको म सद पूरा हने अव था देिखँदा
उठ् यो भ दैमा आफू भा न स ने अव था हँदाहँदै िनज ितवादीलाई कै द वष १२(बा ) हने ।
अकाको यान िलने ज तो ग भीर अपराध गनलाई
इजलास अिधकृत: कुल साद दाहाल
ु
आवेश े रत ह या भनी भिवत यको पमा वीकार क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
गन निम ने ।
इित संवत् २०७५ साल माघ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट
३
ितवादी माइला कामी भ ने यामकुमार िव वकमाको मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
कत यबाट मतृ क िखलराज के .सी.को मृ यु भएको बमकुमार े , ०७५-RC-००९१, कत य यान,
कुरा पिु ट भएको हँदा िनज ितवादीलाई मल
नेपाल सरकार िव. टेकबहादुर दज प रयार
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३)
ितवादी टेकबहादरु दज प रयारले
नं. बमोिजमको कसरु मा ऐ.१३(३) नं. बमोिजम अनस
ु धानको ममा र सु अदालतमा बयान
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु गदासमेत मतृ क आ नी ीमतीलाई िचपट
खोटाङ िज ला अदालतको िमित २०७४।६।३० दाउरासमेतले कुटिपट गरी कत य गरी मारेको भनी
को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत आरोिपत कसरु गरेकोमा सािबत हँदै बयान गरेको
िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुंगाबाट िमित देिखएको छ । िनज ितवादीको अनस
ु धानको र सु
२०७५।२।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर अदालतसम को सािबती बयानलाई िमिसल संल न
हने ।
रहेका घटना थल कृित मचु ु का, बरामदी मचु ु का,
अब िनज ितवादीलाई अ.बं.१८८ नं. शव परी ण ितवेदनलगायतका वत माणबाट
बमोिजम १५ वषको सजाय गन गरी सु िज ला पिु ट भइरहेको पाइने ।
अदालतबाट य भएको रायलाई समेत सदर गन गरी
ितवादीह स तिवर तामाङ, गोिव द
गरेको उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास िघिमरे र टेकबहादरु दज प रयारले गोिव द िघिमरेको
ओखलढुंगाको राय िमलेको छ, छै न भ ने स ब धमा घरबाट िलएर गएको सगुँ रु को पाठो टेकबहादरु को
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ीमतीले िनजको घरमा काटेर खान निदएको िनजलाई कत य गरी मारेको नदेिखएको, घटना घटेकै
रसको कारणबाट ततु वारदातको सु वात भएको िदन राित पिन मतृ क र ितवादी एकै ओ यानमा
देिख छ । ितवादीले मतृ कलाई आँखामा मु का हार सतु ेको, सतु ेकै अव थामा मतृ क र ितवादीिबच
गरेको र घाइते भइसके पिछ पिन िचपट दाउरासमेतले सगुँ रु को पाठोको कुरालाई िलएर वादिववाद भएको
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरेको र यसैको प रणाम व प ीमतीको मृ यु भएको,
भ ने ितवादीले नै वीकार गरेको र टाउकोसमेतमा िनज ितवादीले स य त य बयान गरी अनस
ु धान
भएको चोट (Head injury) को कारणबाट मतृ कको ि यामा सहयोग पु याएकोसमेतका अव थाको
मृ यु भएको भ ने ाथिमक वा य के मंगलबारे िव मानता देिखएकोले सु अदालतले िनज
मोरङको शव परी ण ितवेदनबाट देिख छ । ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष मा
घाइते अव थामा रहेक मतृ कलाई िनज ितवादीले कै द सजाय तोिकन य गरेको रायलाई सदर गन
दाउराको िचपटले ताक ताक टाउकोमा हार गनु र गरेको उ च अदालत िवराटनगरको रायलाई अ यथा
घरका मािनसह लाई के ही खबर नगरी मरणास न गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अव थामा पगु ेक ीमतीलाई छाडेर राित नै फरार हनु
कारागार कायालय मोरङ, िवराटनगरको
ज ता कायबाट मान िनयतले कुटिपट गरेको होइन च.नं.३९०० िमित २०७४।१२।२ को प ानस
ु ार िनज
भ न िम ने देिखँदैन । िनज ितवादीले मतृ कलाई ितवादीको कोशी अ चल अ पताल िवराटनगरमा
मानस मको आपरािधक काय गरेको र िनजमा मान उपचारको ममा िमित २०७४।७।१० मा मृ यु भएको
मनसायसमेत भएको देिख छ । तसथ मतृ क ीमतीलाई भ ने देिख छ । अब िनजलाई भएको उ सजाय के
पिहलेको रसइवीबाट मान िनयतले कुटिपट गरेको ह छ भ ने स ब धमा िवचार गदा, अपराधीसँगै अपराध
होइन, नसाको सरु मा के के भयो मलाई थाहा भएन मछ भ ने फौजदारी यायको मा य िस ा त रहेको
भ ने िनज ितवादीको उ बयान बेहोरासँग सहमत छ । यस िस ा तअनस
ु ार जसले अपराध गरेको छ
हन स ने अव था नदेिखने ।
सो यि को मृ यु भइसके पिछ उसलाई भएको सजाय
तसथ ितवादी टेकबहादरु दज प रयारलाई माफ हने देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ३ नं.
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार मा ज रवाना, कै द वा िवश द लागेको मािनस सो असल
ु
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपनमा
सो
नगरे
क
ो
नहँ
द
म
यो
भने
ऊ
मरे
प
िछ
माफ
ह
छ,
उसको
अप
त
ाली
ै
ु
ु
हदस म सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित खाने वा जमानी हनेलाई प ाउ गन हँदैन, िबगो भराउने
२०७२।१२।२४ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा वा िलनु पन कुरा रहेछ भने अपतु ाली खानेले ितनपछ,
ु
सो हदस म के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई जायजात गरी िलएपिछ नपगु ेको बाँक मा अपतु ाली
ऐ. १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको खानेलाई प न हँदैन भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
सजाय गरेको उ च अदालत िवराटनगरको िमित उि लिखत िस ा त र कानूनी यव थाअनस
ु ार िनज
२०७५।३।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी टेकबहादरु दज प रयारलाई भएको उ
ितवादी टेकबहादरु दज प रयारले आ नै सजाय माफ हने ।
ीमतीलाई कत य गरी मानपनस
मको पूव रसइवी इजलास अिधकृत: कुल साद दाहाल
ु
नरहेको, िनज ितवादीले कुनै पूवयोजनाका साथ इित संवत् २०७५ साल माघ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
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सफाइ िदने गरी भएको फै सला मनािसब नै देिखयो ।
इजलास नं. १३
तसथ ितवादी रामशरण घले, ई वर घले र काजीमान
तामाङलाई समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
१
हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी र िव ान् उप यायािधव ाको बहससँग सहमत हन
सपना धान म ल, ०७१-CR-०८६७, मानव नसिकने ।
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
अब ितवादीम येका लोकबहादरु घलेलाई
रामशरण घले
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
ितवादीह रामशरण घले र काजीमान २०६४ को दफा १५(१)(६) बमोिजम अिधकतम
तामाङले अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा १० वष कै द र ऐ ं. को दफा १५ (४) बमोिजम थप १
बयान गदासमेत आरोिपत कसरु मा इ कार भई वषसमेत गरी ११ वष कै द हने ठह याएको र अका
बयान गरेको देिख छ । ितवादी हकबहादरु
ितवादी हकबहादरु तामाङलाई उ ऐनको दफा
तामाङ र लोकबहादरु घलेले मौकामा सािबत भई १५(१)(६) बमोिजम १० वष कै द हने ठहर गरी
िनज ितवादीह ई वर घले र रामशरण घलेले यी दवु ै ितवादीलाई पनु रावेदन अदालत पाटनले
जाहेरवालीलाई दावा तामाङ र काजीमान तामाङको कसरु दार ठह याएको नै देिख छ । यी ितवादीह को
िज मामा छाडेको भनी बयानस म गरेको देिखएबाट उि लिखत कायलाई कसरु कायम गरी कै दको सजाय
ितवादीह ई वर घले र रामशरण घले जाहेरवालीलाई ठहर गदा नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु तफ
िब गन कायमा संल नता रहेको देिखन आउँदैन । नबोलेको स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीह लाई
जाहेरवालीको थप बयान मािणत कागजमा पिन कसरु दार कायम गरी उि लिखत कायलाई घिृ णत काय
िनजह को नाम उ लेख भएको देिखँदैन । अका भनी पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलामा प टसँग
ितवादी काजीमान तामाङका हकमा जाहेरवालाले बोिलएको पाइ छ । घिृ णत काय भनेकै िन दनीय र
यो य तो कामै गरेको भनी भ न सके को देिखँदैन । ला छनापूण कायको पराका ठा हो । मानव जीवनमा
यसका साथै पीिडत जाहेरवालीले अदालतमा बकप घिृ णत काय गरेको भनी ला छनाको दोष ला नु
गदा यी ितवादीह लाई बेचिबखनमा संल न रहेको आफै ँ मा सामा य कुरा स झन िम दैन । पनु रावेदकको
भ न सके को देिखँदनै । आ ना बबु ा लोकबहादरु तफबाट पनु रावेदन िजिकर र बहसमा समेत के क तो
घले र हकबहादरु तामाङले आफूलाई गाउँबाट अव थामा र क तो ितवादीह को हकमा थप नैितक
याई काजीमान र दावाले स चालन गरेको होटलमा पतनको सजाय कायम गन स ब धमा सोको मापद ड,
छाडेको भ ने स म उ लेख गरेको देिख छ । तर पिछ आधारसमेत पेस भएको देिखँदैन । य तो अव थामा
कोठीवाला आई कुराकानी गदा दावासँग मा कुरा ितवादीह लाई ऐनबमोिजमको कसरु दार ठह याई
भएको भ ने उ लेख भएबाट पीिडत जाहेरवालीलाई सजायसमेत िनधारण गरी ितवादीह ले अमानवीय र
िब गन कायमा ितवादी काजीमान तामाङको घिृ णत काय गरेको भनी पनु रावेदन अदालतबाट गरेको
संल नतासमेत पिु ट हन सके को पाइँदैन । अतः फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन । यी ितवादीह का
पनु रावेदन अदालत पाटनले ितवादी रामशरण घले, हकमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
ई वर घले र काजीमान तामाङलाई आरोिपत कसरु बाट िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
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तसथ, उपयु त य र िववेिचत आधार कोठा खोली हेदा सबै शरीर सिडसके को हँदा हड् डी र
माणबाट ितवादीम येका काजीमान तामाङ िब तराह ख यानमा लगी स लाको पात र म तेल
रामशरण घले र ई वर घलेलाई आरोिपत कसरु बाट हाली जलाएका ह । िब तरा ख यानमा फािलिदएका ह
सफाइ पाउने र ितवादीम येका लोकबहादरु घलेलाई भनी ितवादीह ले मतृ क िकरण सनु ारको िनयोिजत
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को
पमा ह या गरेको त यमा सािबती रही भारतमा गई
दफा १५(१)(छ) अनस
ु ार १०(दश) वष कै द र सोही बसी उ अपराध लक
ु ाउन एक वषपछािड नेपाल (घर)
ऐनको दफा १५(४) बमोिजम सो सजायको १० ितशत मा आई छोरीको अि थप जरह जलाई माणह
थप १(एक) वषसिहत ज मा ११(एघार) वष कै दको न गरेकोमा सािबती रहेको देिखयो ।
सजाय हने र अका ितवादी हकबहादरु तामाङलाई
यसैगरी मतृ क िकरण सनु ारका मामा
सोही ऐनको दफा १५(१) (छ) बमोिजम १० (दश) ितवादीह म येका ल मण सनु ारले आरोिपत
वष कै दको सजाय हने ठहर गरेको सु िस धपु ा चोक कसरु मा सािबती रही अदालतमा बयान गदा “मलाई
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन िददीले िकरणलाई मान साथ देउ, अ कुरा पिछ
अदालत पाटनको िमित २०७०।३।२४ को फै सला भनौ ँला भ नभु यो । हामी ितनैजना तलामा गय ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कुसमु ले िकरणको मख
ु मा मालले बाँधी िदई र अक
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
कोठामा लगी पिहले नै बाँधेको साडीको पासोमा
क यटु रः च ा ितम सेना
झु डायौ ँ । भा जी िकरण छटपटाइरहेको देखी मलाई
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् । अ ठारो महसस
ु भई म घरितर गएँ । िददी र भा जी
२
कुसमु ले के गरे मलाई भनेनन् । भा जीलाई िददी अंगरु ी
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी र भा जी कुसमु िमली मारेका हन् । मैले सहयोगस म
सपना धान म ल, ०७२-CR-०५९८, कत य गरेको हँ” भनी कसरु मा सािबती रही गरेको बयानबाट
यान, तुलसीदेवी सुनारसमेत िव. नेपाल सरकार
िनजको उ वारदातमा संल नाता रहेको नै
ितवादी अंगरु ी भ ने तु सीदेवी सनु ारले देिखयो । अका ितवादी मतृ कक िददी कुसमु सनु ारले
अदालतमा बयान गदा, घरमा मैले र कुसमु ले स लाह “मामा र म मीको के कुरा भयो मलाई थाहा भएन ।
गरी भाइ ल मणलाई समेत मनायौ ँ । मैले छोरी गफ
ु ामा म, मामा ल मण र म मी तु सीदेवी भई बिहनीलाई
गई भने िजउँदो फक आउँिदन भ ने सोची ब आफै ँ ले मैले मालले मख
ु छोपी िदएँ, आमाले घाँटी िथची
मानु वेश स झेर हामी ितनैजना तलामा गयौ ँ । िकरण िदनभु यो, मामा ल मणले खु ा छो नु भयो, पिहलेदेिख
कुस मा बसेक िथइन् । सोही बेला मैले गला समाते ँ । झु ड् याई राखेको साडीले घाँटीमा बेरक
े ा ह ।
कुसमु ले मख
ु मा माल हाली िदइन् । भाइ ल मणले झु ड् याउन निमलेपिछ घाँटी िथची मारेका ह । मामा
खु ा समाते, पिछ ल मण हेन नसक घरमा गए । ल मण एकिछन खु ा समाई बिहनीको आधा ाण
हामीह ले पिहलेदेिख झु ड् याई राखेको साडीमा गएपिछ के ही नभनी ँ दै ँ दै जानु भएको हो । म मी पिन
लगी घाँटी पासोमा लगाई झु ड् याई मृ यु भएको हो । बिहनीको ाण गइसके पिछ मलाई आज िकन य तो गनु
मृ यपु िछ लासलाई खाटमा रहेको िब तरामा सतु ाई प यो भनी कोठामा जानु भयो । म पिन ँ दै ँ दै यही ँ
लगु ा ओढाई िदई भोिलप ट भारत भोपाल गएका बिहनीसँग राित ११.०० बजेस म बसी भइु क
ँ ो कोठामा
ह । २०७० साल जे मिहनामा घरमा आई लास रहेको गई म मीसँग सतु ेक हँ । अक िदन बािहरको कोठामा
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२ वटा ता चा लगाई म, म मी, भाइ कुवेर, मामाह
सनु ार र कुसमु सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
ल मण र कमल भई भारतको भोपाल गएका ह ” भनी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र
ितवादी आमा तु सीदेवी सनु ार र मामा ल मण ऐ. को ४ नं. बमोिजम थप ६ मिहना कै द तथा ितवादी
सनु ारको बयानलाई समथन हने गरी मतृ कक िददी ल मण सनु ारलाई यानस ब धी महलको १३(४)
कुसमु सनु ारसमेतले एकै िमलानको बयानसमेतबाट नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई भएको
यी तीनैजना ितवादीह को िमलेमतोमा पूवतयारी र सु यठु ान िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
योजनाका साथ िनजह को कत यबाट मतृ क िकरण िमित २०७२।३।७ को पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु
सनु ारको मृ यु भएको पिु हन आयो ।
दाङको फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन ।
यसरी यी ितवादीह उपर परेको िकटानी
ततु वारदातको ज रया मतृ क छोरी
जाहेरीलाई समथन गद जाहेरवाली फुस सनु ारले िकरण सनु ार पढाई छोडी देवी ब छु, गफ
ु ामा जा छु
अदालतमा आई गरेको बकप , यी ितवादीह ले भनी वादिववाद भई स झाई बझ
ु ाई गदासमेत नमा दा
अनस
(अक छोरी) ितवादी कुसमु सनु ार र (भाइ) ितवादी
ु धानको ममा गरेको सािबती बयानलाई पिु
गद अदालतमा एक अकाको बयानलाई समिथत हने ल मण सनु ारको साथ सहयोगमा मतृ क िकरण
गरी ितवादी ल मण सनु ारले मतृ क िकरण सनु ारको सनु ारको कत य गरी मारेको देिखएको, िनज मतृ क
खु ा समाती मानलाई सहयोग पु याएको हो भनी गरेको िकरण सनु ारलाई मानपनस
मको आपरािधक कारण
ु
बयानसमेतबाट यी ितवादीह को एकआपसको नभएको र भारतबाट नेपालमा आई अनस
ु धान तथा
मत स लाहबाट उ कसरु गरेकोमा मख
ु िम न याियक ि यालाई सहज बनाइिदएको, मारेपिछको
आउनक
ु ा साथै िमिसल संल न अ य माणह बाट आमाको छोरी ितको मायाको संवेदनासमेत बयानमा
समेत िनजह कै कत यबाट मतृ क िकरण सनु ारको य भएको, अिभयु ह आ नै मामा, िददी र
मृ यु भएको पिु भइरहेको अव थामा अनस
ु धान आमा रहेको, ितवादी मामा ल मण सनु ार अपाङ् ग
अिधकृतले ममा पारी आरोिपत कसरु मा हरी र रहेको, िददीको उमेर र भिव यसमेतलाई िवचार गदा
अदालतमा सािबत हन लगाएको र आफूह िनद ष ितवादी आमा अंगरु ी भ ने तल
ु सीदेवी सनु ार र िददी
रहेको भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग कुसमु सनु ारलाई यानस ब धी महलको १३(३)
सहमत हन सिकएन ।
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र ऐ. को ४ नं.
अत:
उि लिखत
आधार
र बमोिजम थप ६ मिहना कै द तथा ितवादी मामा
कारणह समेतबाट िमिसल संल न िकटानी जाहेरी, ल मण सनु ारलाई यानस ब धी महलको १३(४)
ितवादीह ले कसरु मा सािबत रही गरेका मौका तथा नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने
अदालतमा गरेको बयान, घटना थल मचु ु का, हड् डी, देिखँदा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज ितवादीह लाई
लगु ा, र समेत बरामद भएको बरामदी मचु ु का, हड् डी कम सजाय गदा पिन कानूनको मकसद पूरा हने नै
परी ण ितवेदन, कमलसमेतको घटना िववरण कागज देिखँदा िनज ितवादीह अंगरु ी भ ने तल
ु सीदेवी
र जाहेरवालासमेतका बकप ज ता आधार माणबाट सनु ार, कुसमु सनु ार र ल मण सनु ारलाई १०(दश)
ितवादी तु सीदेवी, कुसमु र ल मण सनु ारले वष मा कै द सजाय हने ।
िकरण सनु ारलाई कत य गरी मारेको पिु भइरहेको इजलास अिधकृत: गीता े
अव थामा ितवादीह अंगरु ी भ ने तल
ु सीदेवी इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभु म् ।
60

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, साउन - २
३
ग रिदनु भनी यस अदालतको असाधारण अिधकार
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. योग गनु िस ा ततः िम ने देिखन नआउने ।
ी टंकबहादरु मो ान, ०७५-WH-०२००,
कुनै पिन यि लाई वैयि क वत ताबाट
ब दी य ीकरण, छिवलाल े िव. गहृ म ालय, वि चत ग रने छै न भ ने संिवधानले याभूत गरेको
िसंहदरबारसमेत
यि को मौिलक हक िनरपे होइन भ ने नेपालको
सीता लामासमेतका पीिडतह ले अ सरा संिवधानको धारा १७ (१) मा भएको कानूनबमोिजम
े काक सँग घरायसी कामका लािग रकम सापटी बाहेक भ ने श दावलीले प ट गदछ । चिलत
िलएको र सो सापटी िलएको रकम ित रसके को कानूनको कानूनस मत काया वयन संिवधानको
अव थामा आफूह सँग सही गराई िलएको खाली उ
यव थाबाट िवचिलत नग रनु सवमा य
चेकमा ठूलो मा ामा रकम लेखी पनु ः रकम िदनका कानूनी िस ा त हो । अथात् रट े ािधकारको
लािग डर, धाक तथा ध क देखाई ठगीस ब धी कसरु
योगले िनवेदक प कानूनतः बेदाग भएको अपे ा
गरेकाले िनजलाई प ाउ गरी आव यक कारबाही गछ । यो सम यायको उपचार हो । तर मािथ उ लेख
ग रपाउँ भनी यी िनवेदकउपर ठगी कसरु मा िकटानी भएअनस
ु ार य तो नभई रट िनवेदकक प नी
जाहेरी िदएको, िनजले स चालन गरेको फे सी ब दी अ सरा े ठ काक चिलत कानूनबमोिजम
पसलबाट रिज र, नोटबक
ु , िहसाब िकताब भएको ठगीको उजरु ीअ तगत अदालतबाट याद थप भई
कापी, िविभ न बकह को खाली चेक, िविभ न अनस
ु धानको ममा रहेको यि देिखन आएक
यि को नाममा कािटएको चेकह समेत बरामद छन् । िनवेदकले िवप ीह बाट िनवेदकउपर भए गरेका
भएको भ ने खानतलासी एवम् बरामदी मचु ु का रहेको कारबाही यो यस कारण गैरकानूनी वा बदिनयतपूण वा
र िनवेदक अ सरा े काक ले मौकामा अनस
ु धान पूवा ही छ भनी यिकनसाथ स माण भ न सके को
अिधकारीसम गरेको बयानमा सीता लामासमेतका पाइएन । यसबाट िवप ीह बाट भए ग रएका काम
जाहेरवालाह सँग रकम िलनिु दनु गरी आिथक कारबाही कानूनस मत रहेको मा नपु न हन आयो ।
कारोबार भएको त यलाई वीकारै गरेको पाइयो । यसरी चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट याद
मौकाको सो बयानमा बरामदी मचु ु कामा उि लिखत थप भई अनस
ु धानको स दभमा िहरासतमा रहेको
रिज र, नोटबक
ु , िविभ न बकका चेकह लगायतका अव थामा ह त ेप हने गरी िनवेदन मागबमोिजम
सामानह आ नो फे सी पसलबाट बरामद भएको ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
कुरालाई समेत िनजले अ यथा भ न सके को देिखन
अतः मािथ उि लिखत आधार, कारण र
नआउने ।
माणसमेतबाट िनवेदकक प नी ब दी अ सरा े
ठगीस ब धी कसरु अदालतको साधारण काक लाई गैरकानूनी पमा थुनामा रािखएको अव था
अिधकार े िभ पन िवषय भएकाले चिलत नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
कानूनबमोिजम िनयिमत अदालतको िनयिमत आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
काय े िभ परेको मु ाको औिच य नै समा त हने गरी हने ।
अनस
ु धानका लािग याियक िहरासतमा रािखएको इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी ढकाल
यि लाई िनवेदन मागअनस
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शभु म् ।
ु ार हने गरी थुनाबाट मु
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हदस म िमलेको नदेिखँदा उ टी भई चोरीको महलको
इजलास नं. १५
१२ नं. बमोिजम िनज ितवादी रामबहादरु काक लाई
िबगोबमोिजम .२,००,०००।- ज रवानासमेत हने
१
ठह याई पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट भएको
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी फै सला मनािसब रहेको देिखन आउने ।
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-११४५, साधारण
अत: िववेिचत आधार, कारण र
चोरी, रामबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
माणसमेतबाट यी पनु रावेदक ितवादी रामबहादरु
सरु ाकम को कत य भनेको बक र ाहक काक लाई चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम
दवु ैको सरु ा गन हो । िनजले सफा हातले बेबा रसे िबगोबमोिजम
.२,००,०००।- ज रवानासमेत
रकम संर ण गन हेतल
ु े राखेको भए बक ब धक वा हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित
आ नो त कालीन हािकमलाई जानकारी गराउनु पनमा २०७२।४।२० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
सो गराएको देिखँदैन । यसो नगरे पिन जाहेरवालाले हने ।
रकम हराएको भनी कुरा चलाउँदा आफूले राखी इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
िदएको छु भनी स बि धत यि को पिहचान गरी क यटु र: च दनकुमार म डल
रकम िदनु पन हो । यसका अलावा हरीसमेत आई इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १० गते रोज २ शभु म् ।
सोधपछ
२
ु गदासमेत उ हराएको रकम आफूले राखेको
भनी त काल भनेकोसमेत नपाइने ।
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
पनु रावेदक ितवादीले आ नो पदीय ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१७०४, हातहितयार
िज मेवारीसमेत पूरा गरेको नदेिखँदा िनजले सफा खरखजाना, िदपक ठाकुर िव. नेपाल सरकार
मनले रकम राखेको नभई बेइमानीको िनयतले बक
पनु रावेदक ितवादी िदपक ठाकुरले मौकामा
रहेको घरको छतमा फोहोरले समेत छोपी लक
ु ाएको अिधकार ा अिधकारीसम र सु िज ला शासन
देिखँदा ततु वारदातलाई चोरी नै मा नु पन देिखने । कायालय, स तरीमा बयान गदा आफूबाट कटुवा
पनु रावेदक ितवादी रामबहादरु काक ले पे तोल १ र गोली २ राउ ड बरामद भएको छै न भनी
चोरीको रकम िबगो दािखल गरेको नभई िनजलाई आ नो बेहोरा लेखाएको भए तापिन उ बरामदी
अनस
ु धान अिधकृतले िगर तार गरी सोधपछ
ु मचु ु कामा भएको सिहछाप मेरै हो भनी वीकार
गरेप ात् अनस
ु धान तहिककातको ममा ितवादीको गरी सिहछापलाई मा यता िदएको देिख छ । िनज
रोहबरमा रकम बरामद गरेको देिख छ । सो स ब धमा ितवादीले बरामदी भएको हातहितयार खरखजाना
यी पनु रावेदक ितवादी सािबती नै रहेको देिख छ । आफूबाट बरामद भएको होइन भनी बयानमा िजिकर
यस अव थामा यी पनु रावेदक ितवादीले सरु ाको िलएको भए तापिन सो कुराको त यगत आधार माण
लािग रकम राखेको भनी अदालतमा बयान गरेको
ततु गन सके को नदेिखने ।
कुरालाई आधार िलई ितवादीले चोरीको िबगो दािखल
सबदु माण िबनाको इ कारीलाई सफाइको
ग रसके को भ ने अथ गरी चोरीको १५ नं. बमोिजम आधार मा न िम दैन । बरामदी मचु ु कामा भएको
िबगोको दश द बराबर .२०,०००।- ज रवाना हने सिहछापलाई वीकार गरी मा यता िदइसके को
ठह याएको सु अदालतबाट भएको फै सला सो अव थामा यी पनु रावेदक ितवादीबाट उि लिखत
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कटुवा पे तोल १ र गोली राउ ड २ बरामद भएको बरामद हन,ु आफूह ले सेवन तथा िब गन उ े यले
होइन भनी अनमु ान गन िम दैन । िनज पनु रावेदक ख रद गरेको भनी मौकामा अनस
ु धानको ममा भएको
ितवादीउपर िवना कारण हातहितयार खरखजाना बयान भनाइलाई अ य वत माणह ले ख डन
मु ा चलाउनु पन अ य कुनै कारण रहेको स ब धमा गन नस न,ु ितवादीह ले नेपालको सख
ु तबाट
िनज ितवादीले उ लेख गनसमेत सके को अव था नेपालग ज हँदै भारतको पैिडया गई लागु औषध
छै न । यी पनु रावेदक ितवादी कसरु मा इ कार रहे ख रद गन,ु लागु औषध ख रद गरी िलएर आइरहेको
तापिन िमिसल संल न रहेका कागज माणह बाट अथात् ओसारपसार गरेको अव थामा प ाउ परेको
िनज ितवादीबाट उ हातहितयार खरखजाना अव था देिखने ।
बरामद भएको त य पिु हन आउने ।
बरामद भएको लागु औषधको मा ा ४ ाम
सु िज ला शासन कायालय, स तरीले रहेकोसमेतका िमिसल संल न कागज माणह बाट
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी फै सला गदा अिभयोग यी पनु रावेदक ितवादी यवु राज िसजाली मगरसमेतले
मागदाबीबमोिजम कुन कसरु मा कुन कानूनअ तगत बरामद लागु औषध सेवनका लािग मा याएको
कित सजाय हने हो भ ने कुरा प ट पमा उ लेख मा न िम ने नदेिखने । पनु रावेदक ितवादी यवु राज
गनपनमा
सो नगरी एकमु कसरु सजाय उ लेख गरेको िसजाली मगरसमेतले आरोिपत कसरु गरेको ठह याई
ु
देिखएको अव थामा सु फै सला के ही उ टी भई यी िनज ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
पनु रावेदक ितवादी दीपक ठाकुरलाई हातहितयार २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम जनही
खरखजाना ऐन, २०१९ (संशोधनसिहत) को दफा ५(पाँच) वष कै द र पाँच हजार पैयाँसमेत ज रवाना
२०(२) बमोिजम ३ वष कै द सजाय र दफा २०(३) हने ठह याएको सु बाँके िज ला अदालतबाट भएको
बमोिजम पचास हजार पैयाँ ज रवानासमेत हने फै सला सदर हने ठह याई उ च अदालत, तल
ु सीपरु ,
ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको नेपालग ज इजलासबाट भएको फै सलालाई अ यथा
फै सला मनािसब रहेको देिखँदा अ यथा मा न िम ने मा न िम ने नदेिखने ।
नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र
अत: िववेिचत आधार, कारण र माणसमेतबाट उ च अदालत, तल
ु सीपरु , नेपालग ज
माणसमेतबाट पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट इजलासबाट िमित २०७४।३।५ मा भएको फै सला
िमित २०७१।९।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
इजलास अिधकृत: गोपी िव कमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ मङ् िसर १० गते रोज २ शभु म् ।
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् ।
३
इजलास नं. १६
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१०१९, लागु औषध
१
( ाउन सगु र), िसजाली मगर िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ितवादीह बाट लागु औषध ाउनसगु र बमकुमार े , ०७२-CR-०१८९ र ०७२-CR63
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१२४९, ाचार (रकम िहनािमना), नेपाल सरकार
तसथ िववेिचत त य एवम् माणह बाट
िव. नागे र म डल र नागे र म डल िव. नेपाल सरकार यी ितवादी नागे र म डलले आ.व.०६६।०६७
िनकासा भएबमोिजमको रकम शौचालय मा िनकासा भएको शौचालय र क ा कोठा
िनमाणको काममा खच नभएको भनी िज ला िश ा िनमाणबापतको रकम .१,५०,०००।– को िनमाण
कायालय, स रीका िव ालय िनरी क खगे
े काय र आ.व.०६७।०६८ मा शौचालय िनमाणबापत
र इि जिनयर िकसनु देव साहले छु ाछु ै िदएको िनकासा भएको रकम .२,००,०००।– समेत ज मा
थलगत िनरी ण ितवेदनबाट खु न आएको छ । .३,५०,०००।– (तीन लाख पचास हजार) को
उि लिखत ितवेदनको बेहोरामा सहमित नदेखाए िनमाण काय नगरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
तापिन िनकासाबमोिजम खच नभएको अव था रहेको दफा १७ बमोिजमको कसरु गरेको पिु भएकाले िनज
भए आिथक कायिविध ऐन, २०५५ तथा सोको ितवादीलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
िनयमावलीबमोिजम सरकारी बाँक सरह असल
ु गन ३(१) (घ) बमोिजम ६ मिहना कै द र िबगोबमोिजम
सिक छ भ ने ितवादीको भनाइले यी ितवादीले
.३,५०,०००।– (तीन लाख पचास हजार) ज रवाना
िव ालयको नाममा ा िविभ न आ.व. ह मा हने र सोही कायम भएको िबगो .३,५०,०००।–
िविभ न शीषकह मा िनकासा अनदु ान रकमम ये (तीन लाख पचास हजार) िनजबाट िव ालयले भराइ
आ.व.०६६/०६७ मा शौचालय र क ा कोठा पाउने ठह याई भएको िवशेष अदालत, काठमाड को
िनमाणबापत .१,५०,०००।–, आ.व.०६७।०६८ िमित २०७१।८।१९ को फै सला मनािसब भई िमलेको
मा शौचालय िनमाणमा .२,००,०००।– समेत नै देिखँदा सदर हने ।
ज मा .३,५०,०००।– को काय स प न भएको इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
देिखँदैन । सोको स प न परी ण ितवेदन पेस गन क यटु र: देिवना खितवडा
सके को पिन पाइएन । िनकासा भएको रकमसमेत बाँक इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज ४ शभु म् ।
रहेको नदेिखएको अव थामा शौचालय िनमाणस ब धी
२
उि लिखत िनकासा रकमबमोिजमको काय स प न मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
नगरी रकम िहनािमना गरेको भ ने देिखन आयो । टंकबहादरु मो ान, ०७२-WO-०४६५, परमादेश,
रकम िनकासा भएको त यमा िववाद नभएपिछ सो ितषेध, उ षे ण, बालजी पा डेयसमेत िव. िश ा
िनकासाबमोिजमको रकम काहाँ खच भयो वा बाँक म ालय, िसंहदरबारसमेत
छ भने कहाँ छ, ितवादीले सोको माणसिहत पिु
लामो समयदेिख िवदेशी िश कह ले
गरेको पाइएन । िनकासा भएको रकम खच भएको पिन नेपालको िश ामा खेलेको उ लेखनीय भूिमकालाई
नदेिखएको र बाँक पिन नदेिखएको अव थामा िनजले कदर गद संवत् २०४७ साल वैशाख १ गतेभ दा अिघ
आरोपबमोिजम िनकासा भएको रकम िहनािमना गरेकै िश क पदमा िनयिु पाई यो िनयम ार भ हँदाका
रहेछ भनी मा नु पन देिखँदा िनजलाई ाचार िनवारण बखतस म िनर तर पमा काम ग ररहेको गैर नेपाली
ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरु मा ऐ को ३(१)(घ) नाग रकलाई अ यापन अनमु ितप को लािग िलने
बमोिजम सजाय र ज रवाना गरेको िवशेष अदालतको पिहलो परी ामा उ मेदवार हन स ने भनी िश क
फै सला याय र कानूनङ् गत नै देिखँदा अ यथा गनपन
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को ते ो संशोधन,
ु
नदेिखने ।
२०६० ारा यव था गरेको पाइ छ । यसैगरी
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गैरनेपाली नाग रकका लािग िवशेष पले उपल ध िनयु गन सिकने र यसरी िनयु भएका िवदेशी
गराइएको अवसरमा पिन िविवध कारणले अ यापन िश कह लाई िनर तरता िदने कानूनी यव था रहेको
अनमु ितप ा गन नस नेह का लािग पनु : िवशेष पिन पाइँदनै । रट िनवेदकह िविभ न िव ालयमा
यव था गरी िश क सेवा आयोग िनयमावलीको नव िविभ न िमितमा करारमा िनयिु भएको कुरामा िववाद
संशोधन, २०७१ ले िनयमावलीको उपिनयम ६ घ(२) देिखँदनै । करारमा िनयु भएका गैरनेपाली नाग रक
(क) मा पनु : संशोधन गरी संवत् २०५७ साल काितक यी रट िनवेदकह को तत् तत् िव ालयबाट याद
चौबीस गतेभ दा अिघ िश क पदमा िनयिु पाई यो थप ग रएको प समेत िमिसल संल न कागजातबाट
ख ड ार भ हनअ
ु िघ क तीमा चौध वष अ यापन नदेिखने ।
गरेका गैरनेपाली नाग रकह लाई अि तम पटक िश क
८ िडसे बर १९९८ मा पररा म ालयले
सेवा आयोगले स चालन गन अ यापन अनमु ित प को भारतीय दतू ावासलाई लेखेको प िश ा म ालयको
परी ामा उ मेदवार हने अवसर दान गरेको पाइने । च.नं.२२ िमित २०५५।४।८ को प मा उ लेख
िनवेदकह
नेपालको
नवलपरासी भई आएअनस
ु ार नेपालमा अ यापन कायमा रहेका
िज लाअ तगत िविभ न िव ालयह मा २०४२ भारतीय िश कह को स ब धमा िनजह लाई
सालदेिख िविभ न िवषयको करार िश क पदमा भारतीय नाग रक भएकै कारण िश ा पेसाबाट
गैरनेपाली नाग रकको हैिसयतले नेपालको िश ा नहटाउने र य ता िश कले वेि छक पमा वा
े मा योगदान पु याएको िनवेदकह को रट अ य कुनै कारणबाट अवकाश पाएमा नोकरी अविधको
िनवेदन, िनजह ले पेस गरेका िनयिु प लगायतको आधारमा म ालयले िनधारण गरेको एकमु रकम
कागजातबाट देिख छ । उपयु
कानूनी सिु वधाको पमा दान गन भ ने देिख छ । जल
ु ाई
यव थाबमोिजम रट िनवेदकह ले िश क सेवा २४, २००३ को प पिन अनदु ान ा सावजिनक
आयोग िनयमावलीबमोिजम स चालन गन अ यापन िव ालयको वीकृत दरब दीमा ०४६।४७ स म
अनमु ितप को लािग िलइने परी ामा उ मेदवार हन एक शैि क स पूरा गरी अ थायी पमा सेवा गरी
स ने नै देिखयो । िविवध कारणले अ यापन अनमु ित सेवाबाट अवकाश भएका र हने गैरनेपाली नाग रक
ा नगरेका य ता गैरनेपाली नाग रकह का लािग िश कह लाई एकमु रकम दान गन भ नेबारे
अ यापन अनमु ितप का लािग पटकपटक रा यबाट िमित २०५९।२।२० मा मि प रषदब् ाट भएको
अवसर िदँदासमेत रट िनवेदकह ले य तो िनणय भारतीय राजदूतावासलाई जानकारी गराइएको
अवसरको बेवा ता गरी उ ि यामा सहभागी भएको हो । यसैगरी ३१ जनु १९५० को नेपाल भारतिबच
भ ने िमिसल संल न कागजातबाट नदेिखने ।
स प न शाि त र मै ी सि धको दफा ६ र ७ को
िनवेदकह िविभ न िव ालयमा िनयु भई यव थाले सरकारी सेवामा िनयिु , अवकाश र
सेवारत रहेको भ ने िनवेदन िजिकर भएपिन िनवेदकह
सेवा सिु वधास ब धी यव था स बि धत देशको
कायरत रहेका िव ालयह ले िनजह लाई िश क कानूनले िनधारण गरेबमोिजम हने भ ने यव था
पदमा िनयिु गदा िश ा िनयमावली, २०२८ को रहेको पाइ छ । जनु १०, १९९० को नेपाल भारतका
िनयम १४ख(न) बमोिजम नेपाल सरकारको पूव धानम ीह ारा जारी संयु िव ि को अनस
ु ूची-२
वीकृित िलएको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट को बदुँ ा नं.५ र ६ को यव थाले भारतीय नाग रकलाई
देिखँदैन । िश ा िनयमावली, २०५९ मा िवदेशी िश क नेपालको सरकारी िश ा सेवामा वत: िनयिु िदने
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भ ने यव था गरेको नभई जे ज तो अव थामा रहेका िव ालयमा कायरत सबै तहका िश कह लाई
भारतीय िश कले सोही अव थामा रहेको नेपाली २०७२ साल असार मसा तस मको तलब भ ा
िश कसरह सिु वधा पाउने भ ने यव था रहेको भु ानी गरी िमित २०७२।०४।०१ देिख लागू गरी यी
कुरा नेपाल सरकार, पररा म ालयको िलिखत रट िनवेदकह समेतलाई िव ालय िश ण कायबाट
जवाफबाट देिखने ।
हटाउने गरी अवकाश प पठाउने भनी िज ला िश ा
रट िनवेदकह उि लिखत प , शाि त र कायालय, नवलपरासीबाट िमित २०७२।०४।१०
मै ी तथा नेपाल भारतका धानम ीह ारा जारी मा िनणय गरी सोही िमित २०७२।०४।१० मा नै
संयु िव ि बमोिजम पाउने सेवा सिु वधा पाउने सावजिनक सूचना कािशत गरेको देिख छ । िज ला
अव थाको िश क भए य तो सेवा सिु वधा नपाउने िश ा कायालयबाट च.नं. ८१५ िमित २०७२।८।२
भ ने अव था रहँदनै ।
को प तथा च.नं. ६४० िमित २०७२।६।१० को
चिलत कानूनअनस
ु ार थायी अ यापन प अनस
ु ार रट िनवेदकह कायरत िव ालय तथा
अनमु ितप िलएका िश कको हकमा साठी वषको रट िनवेदकह लाई समेत जानकारी गराइएको
उमेरस म सेवामा रिहरहने ावधान आकिषत हने पाइ छ । िनवेदकह ले सोबमोिजम जानकारी ा
देिख छ । करारमा िश क पदमा िनयिु पाएका गरी िज ला िश ा कायालयमा अ यापन अनमु ित
िश कले उसको उमेर हद साठी वषले कुनै छे कबार प नभएका नामावलीबाट भारतीय िश कह को
लगाएको देिखँदनै । िनयिु िदने स बि धत िनकायले नाम हटाउने स ब धमा िमित २०७२।४।१७ मा
उसको शारी रक, मानिसक अव थाले याएस म िनवेदन िदएकोसमेत देिखएबाट रट िनवेदकह ले
करार िश क पदमा जािगर खान स ने देिखने ।
सो स ब धमा जानकारी ा गरेनन् भ ने अव था
िनवेदकह गैरनेपाली नाग रक (भारतीय) देिखएन । आदश उ.मा.िव. सेमरी जमिु नया
हन् । नवलपरासी िज लाको िविभ न िव ालयमा नवलपरासी, जन जागिृ त उ.मा.िव. गठु ी परसौनीसमेत
िविभ न िवषयका िश क पदमा करारमा िनयिु
िव ालयह को िश क तथा कमचारीको तलब
गदा नेपाल सरकारको पूव वीकृित िलएको भ ा भरपाइ फारामबाट २०७२ साल असार
देिखँदैन । चिलत िश ा ऐन, िनयमावलीबमोिजम मसा तस मको तलब भ ा ा ग रसके को देिख छ ।
अ यापन अनमु ितप समेत िलएको पिन देिखँदनै । िश ा कायालय, नवलपरासीको िमित २०७२।४।१०
रट िनवेदकह करार सेवामा िनयु भई हालस म गतेको िनणयबमोिजम अ यापन अनमु ितप
लगातार िश ण पेशामा रहेको भ ने िजिकर िलँदैमा नभएको तथा अ यापन अनमु ितप को याद समा
थायी िश कसरह ६० वषको उमेरस म सेवामा भएका िश कह लाई हटाई उ थानमा िश क
कायरत रहन पाउनु पछ भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब सेवा आयोगबाट िसफा रस भई आएका सफल
नदेिखने ।
उ मेदवारह लाई िमित २०७२।९।१४ देिख
िश ा िवभागको िव ालय िश क यव थापन थायी िनयिु िदई कामकाजमा लगाइसके को भ ने
शाखा, सानो िठमी, भ परु को च.नं. २०७ िमित िज ला िश ा कायालय, नवलपरासीको िलिखत
२०७२।०३।२९ को ा िनदशनबमोिजम अ यापन जवाफसमेतबाट देिखएको छ । िश कको पमा रही
अनमु ितप नभएका र अ थायी अ यापन अनमु ितप पेसा गन गैरनेपाली नाग रकको रोजगारीको हक िनरपे
िलई यसको याद समा भएका सामदु ाियक नभएको र कानूनबमोिजम अ यापन अनमु ितप
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िलएको अव थामा मा पूण हने हो । यी िनवेदकह ले मा ख रद गरी िलएको देिख छ । उ िवशेष साधारण
िनवेदनमा आ नो मौिलक हक िवप ीह को काम सभाको िनणयउपर कुनै िववाद भई मु ा चलेको
कारबाहीबाट हनन् भएको भनी उ लेख गरे तापिन त य िमिसल संल न कागजातबाट देिखन आएको
कानूनले तोके को यो यता ा गरेको छु भनी देखाउन पाइँदैन । सो िनणयबाट िनवेदकले दाबीको क पनीको
नसके को अव थामा िनवेदकह को हक अिधकारमा आ नो सेयर िब गरी हक छािडसके को देिखन
आघात परेको हो भनी मा न िम ने अव था नदेिखने । आउने ।
अत: िववेिचत आधार माणबाट रट
िमित २०६२।०२।०३ मा भएको
िनवेदकह ले िश क पदमा िनयु हनपु ूव नेपाल िमलाप उपर काठमाड िज ला अदालतमा सो
सरकारको पूव वीकृित िलएको नदेिखएको, अ थायी िमलाप बदरको दाबी िलई परेको मु ामा दाबी नपु ने
करार सेवामा िनयिु भएको, थायी िनयिु नभएको, गरी भएको सु फै सला पनु रावेदन अदालतबाट
िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११ड को कानूनी समेत सदर भई अि तम पमा रहेको भ ने माणको
यव थाअनस
पमा पेस भएको ०६९-DP-०५११ को िमलाप
ु ार थायी अ यापन अनमु ितप ा
गन सके को पाइएन । कानूनले तोके को यो यता नै निलई बदर मु ाको िमित २०७१।१२।३० को फै सलाको
कायिविध नै नपु याई गैरनेपाली नाग रक अ थायी ितिलिपबाट देिखँदा िमलाप बाट िसिजत हकलाई
िश कलाई िनर तर लामो समयस म िश क पदमा अ यथा भ नपु न देिखँदैन । मु ाका प ह िबच भएको
कायम राखी रा न कानूनी यव थाले िम ने नदेिखँदा िमलाप अ यथा नभई कायम रहेको भ नेसमेत देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम परमादेशसमेतको आदेश जारी मािथ उि लिखत आधार, कारण र माणसमेतले उ च
गन िमलेन, रट िनवेदन खारेज हने ।
अदालत पाटन, हेट डा इजलासबाट वादीदाबी पु न
इजलास अिधकृत: गीता े / ड लरु ाम चौधरी
नस ने ठह याई भएको इ साफ मनािसब देिखने ।
क यटु र: िवजय खड् का
अतः िमित २०५५।१०।१७ मा क पनी
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् । रिज ारको कायालय, ि परु े वरका रिज ारको
अ य तामा स प न भएको िवशेष साधारण सभाको
इजलास नं. १७
िनणयबाट िनवेदक नजमल
ु होदा अ सारीले आ नो
हक छािडसके को देिखन आएकाले िनवेदन खारेज हने
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी ड बरबहादुर ठहर गरी िमित २०७३।१०।०५ मा उ च अदालत
शाही, ०७३-RB-०१९१, क पनीको स पि हािन पाटन, हेट डा इजलासबाट भएको फै सला िमलेकै
नो सानी गरी खाई मासेको, नजमुलहोदा अ सारी िव. देिखँदा सदर हने ।
कम लहोदा अ सा रसमेत
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु स यू िल बू
िनवेदक र िवप ीह िबच दाबीको क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
क पनीको स ब धमा लामो समयस म िववाद रहेको इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभु म् ।
पाइ छ । िनवेदक नजमल
ु होदा अ सारीसमेतका ५ यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
जना सेयरधनीले .७०,००,०००।- मा आ नो फै सला भएका छन्:
सेयर िवप ीम येका जािकर हसेनसमेतलाई िब
§ ०७३-RB-०१९२, क पनीको हािन
गरी क पनीको सेयर हक छाडेको देिख छ । िवप ी
नो सानीसमेत, नजमुलहोदा अ सारी िव.
समसिु न अ सारी र जािकर हसेनले सो क पनीको
जािकरहसेन अ सारी
स पूण सेयरको मू याङ् कन .१,४०,००,०००।§ ०७३-RB-०१९३, क पनीको स पि खाई
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, साउन - २
मासेकोसमेत, नजमुलहोदा अ सारी िव. सामा यतया: रट े ािधकारको मा यमबाट पनु :
जािकर हसेन अ सारी
परी ण गनु मनािसब देिखँदैन । िनयिमत अदालतबाट
§ ०७३-RB-०१९४, क पनीको लेखा कानूनबमोिजम े ािधकार हण गरी तह-तह
े ता लक
ु ाई दबाई नो सान गरेकोसमेत, अदालतबाट आदेश भएको कुरालाई िलएर अब पनु ः
नजमुलहोदा अ सारी िव. बद लहोदा रट े ािधकारअ तगत पनु रावेदन सनु ेको ज तो गरी
अ सारी
हेनु मनािसब नहने ।
§ ०७३-RB-०१९५, क पनीको िहसाब
ग भीर अ यायको ि थित नरहेको तथा
िकताब आिथक िववरण उपल ध गराई कानून ितकूल कुनै काम कारबाही भएको नदेिखएको
पाऊँ, नजमुलहोदा अ सारी िव. बद लहोदा अव थामा िनयिमत याियक ि याबाट िन पण
अ सारी
भइसके को कुरालाई रट िनवेदनको मा यमबाट
सनु वु ाई गनु रटस ब धी िविधशा ीय अवधारणा
एकल इजलास
ितकूल हन जाने ।
मूल अंिशयारिबच चलेको अंश मु ा िकनारा
मा. या. ी ई र साद खितवडा, ०७५-WO- लािगसके पिछ दो ो, ते ो तहका अंिशयारले दाबी
०६०४, उ ेषण / परमादेश, दीपक िसंह िव. िदनेश गरेको भ ने आधारमा फै सला काया वयन काय रोिकयो
िसंहसमेत
भने फै सलाबमोिजम ा गरेको याियक उपचारको
िनवेदक िदपक िसंह र िवप ी िदनेश िसंहिबच उपभोग गन कुरा दु ह र दु कर ब दै जा छ । य ता
चलेको अंश चलन मु ामा भएको फै सलाबमोिजम कुरालाई य िदनु उिचत हँदैन । मु तबी रा ने
ब डा छु याई पाउँ भनी िदनेश िसंहले प देही िवषय याियक ि यामा यदाकदा अपनाइने सामा य
िज ला अदालतको तहिसल शाखामा िदएको ि यागत कुरा हो । अमक
ु मु ा वा याियक ि यामा
दरखा तबमोिजम कारबाही चिलरहेको अव थामा पूरा गनपन
ु काय नगरी रो ने गरी मु ा मु तबी रा ने
रट िनवेदक दीपक िसंहक ीमती िन िसंहले यी कुरा िववादका प को अिधकारको कुरा पिन होइन ।
रट िनवेदकसमेतलाई िवप ी बनाई काठमाड िज ला मु ा मु तबीमा नरािखएको कारणबाट यी रट िनवेदक
अदालतमा उ अंश चलन मु ामा भएको फै सला दीपक िसंहको कुनै िकिसमको हक अिधकारमा आघात
बदर मु ा दायर गरेको देिखयो । सो फै सला बदर मु ा पन अव था पिन देिखएन । तसथ िवप ीह का नाउँमा
अि तम िकनारा नलागेस म ब डा छुट्याउने िबगो नं. कारण देखाउ आदेश जारी गनपनस
मको गरे िबराएको
ु
७५१ को िनवेदन मु तबी राखी पाउँ भ ने िनवेदकको देिखने अव था (Prima Facie case) नदेिखने ।
माग रहेको पाइयो । रट िनवेदक र िवप ी िदनेश
अत: सव च अदालत, िनयमावली, २०७४
िसंहिबच चलेको अंश चलन मु ा अि तम भई बसेको को िनयम ४६(१) बमोिजम कारण देखाउ आदेश
देिख छ । यसरी अि तम भएको फै सला काया वयनको जारी हनेस मको पूवाव था िव मान रहेको नदेिखँदा
ममा उठाइएका कानूनी
स ब धमा तहतह िवप ीह का नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी
अदालतबाट सनु वु ाई भई िनयिमत ि याबाट रहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िववादको टुङ्गो लािग सके को देिखने ।
शाखा अिधकृत: धनबहादरु काक
िनयिमत याियक ि याबाट िन पण इित संवत् २०७५ साल पस
ु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
भइसके को सामा य याियक ि याको िवषयमा
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