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जटाशंकर साद साह िव.
िनषेधा ा
असफ साह तेली
सरु शे
े ठ िव. वैदिे शक
परमादेश रोजगार िवभाग, बबरमहल,
काठमाड
इजलास नं. १६
६५ - ६७
जबरज ती ननु ल
ु ाल चौधरी िव. नेपाल
करणी
सरकार
पखाल स रताकुमारी
चौधरी
हटाइिदने साहसमेत िव. गोिव दकुमार
स ब धमा अ वालसमेत
भएको िनणय
बदर
एकल इजलास
६७ - ६८
उ ेषण /
िदप राउतसमेत िव.
परमादेश देवीलाल सदा मस
ु हरसमेत
कृ णशरण डंगोलसमेत िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
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बदर हने गरी भएको आदेश कानूनस मत नै देिखन
संयु इजलास
आयो । कानूनस मत तवरले भए गरेका काम
कारवाहीबाट कसैको हक अिधकारमा ितकूल असर
१
परेको मा न निम ने ।
स. . या. ी सश
तसथ, उि लिखत आधार कारण एवम्
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-WO-०८९३, उ ेषण / परमादेश, कानूनी यव थाबाट सलाही िज ला अदालतको
रामबाबु साद िसंहसमेत िव. पुनरावेदन अदालत, तहिसलदारको फै सलाबमोिजम ग रिदनु भनी िमित
जनकपुरसमेत
२०६७।१२।९ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर
रिज ेसनले कुनै स पि मा यि को गरेको सलाही िज ला अदालतको िमित २०६८।३।३
कानूनी अिधकार िसजना गदछ भने दािखल खारेजले को आदेश िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको पनु रावेदन
उसको भोगािधकार थािपत गन देिख छ । कुनै अदालत, जनकपरु को िमित २०६९।२।३२ को आदेश
स पि कसैको नाममा दािखल खारेज नामसारी कानूनस मत देिखएकोले उ ेषणको आदेशले बदर
हनलाई सोमा िनजको कानूनबमोिजमको अिधकार ग ररहनु परेन । कानूनबमोिजम भए ग रएको काम
िसजना भएको हनपु छ । अथात् कसैको नाममा कुनै कारवाहीबाट कसैको संिवधान एवम् कानून द हक
स पि दािखल खारेज हनलाई सो स पि पिहला अिधकारमा आघात भएको मा न निम ने हँदा िनवेदन
कानूनबमोिजम िनजको नाममा पा रत भएको हनु मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु
पदछ । रिज ेसन पा रत नै नभएको स पि कसैको रट िनवेदन खारेज हने ।
नाममा दािखल खारेज हनस ने अव था नहने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
सलाही िज ला अदालतबाट िमित क यटु र: च दनकुमार म डल
२०३५।७।२६ मा वादीको नाममा िलखत पा रत हने इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
ठहरी भएको फै सला अि तम भएपिछ द ड सजायको
२
४४ नं. मा उि लिखत ६ मिहनािभ िलखत पा रत स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
गन वादीले िनवेदन िदनपु नमा िनजले यसो गरेको शमा पौडेल, ०७२-WO-१०१९, उ ेषण / परमादेश,
देिखएन । यसरी िनजको नाममा िलखत पा रत नै भा मान धर िव. वीरे बहादुर ब यातसमेत
नभएको ज गाको दािखल खारेज िनजको नाममा गन
िनवेिदका भा मान धरको नाममा रहेको
अव था उ प न हन स दैन । २०३५।७।२६ मा सलाही िववािदत िक.नं. २४० र ३३ को ज गा र िवप ी
िज ला अदालतबाट भएको फै सलाउपर पनु रावेदन वीरे बहादरु ब यातसमेतको नाममा रहेको िक.नं.
नपरी अि तम भइरहेको अव थामा कानूनले तोके को २५१ को ज गामा सािबकदेिख नै पखाल रहेको
हद यादिभ वादीको िनवेदन परेको नदेिखएको भ ने िवषयमा कही ँकतै िववाद रहेको देिखँदनै ।
अव थामा ितरोको ४ ख डको १ ख ड ज रवाना य तो अव थामा आ नो ज गा ०-४-० (चार आना)
िलई वादीको नाममा दािखल खारेज नामसारी गन कम रहेको र सो घटी ज गा िवप ीको िक.नं. २५१
गरेको तहिसलदारको आदेशलाई सदर गरेको सलाही को ज गामा घस
ु ेको भ ने भनाइ सा दिभक देिखन
िज ला अदालतको आदेश कानूनस मत नदेिखएकोले आएन । िमित २०७२।११।५ मा का.म.न.पा.बाट
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट उ आदेश खिटएका सव क धमनकुमार काक ले िदएको
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, जेठ - २
रेखाङ् कन ितवेदन र िमित २०७२।११।२६ को
३
सव क उ म भ राईको िववािदत ज गाको थलगत स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
िनरी णबाट समेत यी िनवेिदकाको ज गा िवप ीह को शमा पौडेल, ०७२-RC-००८९, कत य यान,
ज गामा घस
े ो देिखँदनै । साथै रट िनवेिदकाले आ नो नेपाल सरकार िव. बाबुराम सुवदे ी
ु क
िक.नं. २४० र ३३ को ज गाम ये कुन िक ामा कित
ितवादी िवदरु भ ने बाबरु ामले मतृ कलाई
ज गा कम भएको हो भ ने प नखल
ु ाई सम मा ०-४- मान योजनाबमोिजम वचन िदई पठाएका दईु जना
० ज गा कम देिखएको भनी हचवु ाको भरमा उ लेख यि िमित २०५६।४।११ मा ितवादीकै घरमा
गरेबाट समेत रट िनवेिदकाको भनाइको औिच य पिु
आई बसेका र िनजह लाई ितवादी बाबरु ामका िपता
हन नआउने । का.म.न.पा.बाट िमित २०७२।११।५ िटकामिणले ब न खान िदई राखेको सोको भोिलप ट
को रेखाङ् कन ितवेदन र िमित २०७२।११।२६ ३ मिहलासिहत ९ जनाको समूह ितवादीकै घरमा
को थलगत िनरी ण भई ितवेदन िदँदासमेत यी आएको र उनीह लाई ितवादीम येका ऋिषराम
रट िनवेिदकाको िक.नं. २४० र ३३ को ज गामा भ राईको घरमा लगी ब न खान िदई राखी ितनै
सािबकदेिख नै पखाल रहेको देिखएकोले पखाल रहेको समूह ारा िमित २०५६।४।१३ का िदन अं.२०.००
ज गामा कमी भई अकाको ज गामा घस
ु ेको देिखन बजेको समयमा मतृ कको घरमा गई मतृ कलाई काट् नु
नआएकोले िवप ी वीरे बहादरु ब यातले िदएको कुट् नस
ु मेत गरी वीभ स ह या गरेको र त काल
न सपासको िनवेदनउपर यी िनवेिदकाले न सापास घटना थलमा रही गहु ार मा ने मतृ कको प नीलाई
रो का राखी आ नो नपगु ज गा िदलाउन िदएको गोली हार गरी घाइते बनाएको, मतृ कको भाउजू
िनवेदन दाबी नपु ने र िवप ी ितवादीको न सा भागीरथीलाई कुटिपट गरी घाइते बनाएको अव था
कानूनबमोिजम पास ग रिदन भवन िनमाण इजाजत िमिसल माणह बाट थािपत हन आउने ितवादी
िवभागमा पठाइिदने गरी िवप ी का.म.न.पा.बाट िवदरु भ ने बाबरु ाम सवु ेदीले मतृ कको िजउमा हात
िमित २०७३।१।२१ मा भएको फै सला कानूनस मत हाली प समाती िदएको भ ने अव था व तिु न
देिखन आएकोले िनवेिदकाले रट िनवेदनमा िजिकर तवरले पिु हन आएको अव था नदेिखए पिन िनजले
गरेको िवषयमा रट े ज तो असाधारण अिधकार े
यि गत रसइवी रहेका फरक राजनीितक िवचारधारा
आकिषत हने पिन होइन । ज गा िमचेको हडपेको ज ता भएका मतृ कलाई मानाका लािग आ नो स पकमा
िववाद मल
ु क
ु ऐन, ज गा िम नेको महलअ तगतको रहेका समूहलाई मानमा वचन िदई याई आ नो घरमा
कानूनको े (Statutory Provision) िभ पन ब ने खाने यव थासमेत िमलाई आरोिपत वारदात
हँदा आकिषत नहने े लाई समाती उजरु गरेको घटाएको अव था िमिसल माणह बाट शङ् कारिहत
तथा सािबकदेिख नै घर क पाउ ड लगाई दवु ै प ले तवरले थािपत हन आएको समेतका आधारमा
आआ नो ज गा छुट्याई घर बनाई बसोबास गरेको ितवादी िबदरु भ ने बाबरु ाम सवु ेदीलाई अिभयोग
देिखँदा रट िनवेदन मागबमोिजम रट जारी हने दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १
अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
र १३ (४) नं. को कसरु मा सोही १३(४) नं. बमोिजम
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
ज मकै द सजाय हने ठह याई भएको फै सलालाई
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
अ यथा भ न निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभु म् ।
तसथ जाहेरवाला ढकमाया भ राईको
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बकप , मौकामा बिु झएका राजन साद भ राई, पूणराम तामाङलाई ितवादी िदलबहादरु गु ङ‚
ल मी आचाय, व तिु थित मचु ु काका मािनस ितवादी राजु तामाङसमेतले पैयाँ िलन खानको
रमेशकुमार भ राईसमेतको बकप , ितवादीह
लािग पूवयोजना बनाई कत य गरी मारेको पिु भएको
िटकामणी सवु दे ी, ऋिषराम भ राईको मौकाको बयान देिखँदा ितवादी राजु तामाङ र ितवादी िदलबहादरु
बेहोरासमेतबाट ितवादी िबदरु भ ने बाबरु ाम सवु ेदीले गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
मतृ क िटका साद भ राईलाई मानमा वचन िदई संयोग १३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी िनज
पारी िदई मतृ कलाई मान मराउने कायमा संल न ितवादीह लाई ऐ. महलको १३(१) नं. बमोिजम
रही मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ र १३(४) नं. सव वसिहत ज मकै द हने र यी ितवादीह ले
बमोिजमको कसरु गरेको अव था देिखन आएको हँदा जबरज ती .७२,०००।- समेत िलई खाएको िमिसल
िनज ितवादी िबदरु भ ने बाबरु ाम सवु ेदीले अिभयोग संल न माणबाट देिखँदा िनज ितवादीह लाई
दाबीबाट सफाई पाउने ठह याई सु ओखलढुंगा चोरीको महलको १ र १४ नं. को कसरु मा ऐ.को १४(२)
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।१४ मा भएको नं. बमोिजम चोरीको िबगो .७२,०००।- को ऐ.१२
फै सला उ टी गरी ितवादी िबदरु भ ने बाबरु ाम नं. बमोिजम हने सजायमा डेढी बढाउँदा हन आउने
सवु ेदीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, िबगो .१,०८,०००।- ज रवाना र सो ज रवानाबापत
यानस ब धी महलको १ र १३ (४) नं. को कसरु मा हने कै द बा वष एवम् ऐ. १२ नं. बमोिजमको कै द १
सोही १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने मिहनाको डेढी बढाउँदा हन आउने कै द र १ मिहना
ठह याई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित १५ िदनसमेत गरी १२ वष १ मिहना १५ िदन
२०६०।१२।२६ मा भएको फै सला इ साफ जाँचको कै द हने साथै चोरी भई बरामद हन नआएको िबगो
रोहमा िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
.७२,०००।- म ये िनज ितवादीह बाट चोरीको
इजलास अिधकृतः ई वरी साद भ डारी
महलको १०(३) नं. बमोिजम जनही .१८,०००।क यटु रः अिमरर न महजन
जाहेरवालालाई िदलाई भराइ पाउनेसमेत ठहर गरेको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् । सु मु ताङ िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
४
पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को फै सला मनािसबै
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश देिखने ।
शमा पौडेल, ०७३-RC-०११७, कत य यान,
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट सु
नेपाल सरकार िव. राजु तामाङसमेत
मु ताङ िज ला अदालतले ितवादीह समु न भ ने
जाहेरवालाले अदालतसम गरेको बकप , राजु तामाङ र सोनाम नेपाली गोख भ ने िदलबहादरु
ितवादीह कसरु मा सािबत भई अनस
ु धान र गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
अदालतसम गरेको बयान, मृ यक
ु ो कारणमा १ र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरी िनज
BLUNT SHARP FORCE INJURY TO ितवादीह लाई ऐजन महलको १३(१) नं. बमोिजम
HEAD & SHARP HEMATOMA AND सव वसिहत ज मकै द हने गरी िमित २०७२।११।११
EXTERNAL HEMATOMA भ ने शव परी ण मा गरेको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत,
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न सबदु माणबाट बागलङ
ु बाट िमित २०७३।४।२४ मा भएको फै सला
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इ साफ जाँचको रोहमा िमलेकै देिखँदा साधक सदर सजाय गन गरेको सु अदालतको िमित २०६५।५।८
हने ।
को फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत,
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
पाटनबाट िमित २०७३।१०।१७ मा भएको फै सला
क यटु रः अिमरर न महजन
िमलेको देिखँदा साधक सदर हने ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् । इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
५
क यटु र: िवके श गरु ागाई
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी इित संवत् २०७४ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शभु म् ।
िव भर साद े , ०७३-RC-०११३, कत य
६
यान, नेपाल सरकार िव. िव णु सुनार
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ई र साद
अशोक कुमार रौिनयारले आ नो भाइलाई खितवडा, ०६९-WO-०७८७, उ ेषण / परमादेश,
साथीले िभिडयो गेम खे न बोलाएकोमा फक रिवकुमार थापा िव. राि य अनुस धान िवभाग
नआएको, अ ात यि ह ले फोनबाट अपहरण िसंहदरबारसमेत
गरेको जानकारी िदएको र रोिहतको लास बोरािभ
िवशेष सेवा िनयमावलीमा भएको कानूनी
याक गरी राखेको अव थामा फे ला परेको भनी जाहेर यव थाअनस
ु ार २०५८ ावण १ गतेभ दा अगािड
गरेको त य सो लासको घाँटीमा लाि कको डोरीले नै सो सेवाको सूचक र सहायक सूचक पदमा सेवा
बाँिधएको दवु ै हात पछािड लगी बाँधेको र लास वेश गरेका कमचारीको हकमा १६ वष सेवा अविध
सडेगलेको अव थामा रहेको भ ने लासजाँच कृित पूरा गरेको अव थामा मा िनविृ भरण पाउनस ने
मचु ु कामा उि लिखत बेहोराले पिु गरेको देिखँदा अव था रहेको देिखयो । अतः िनवेदक रिवकुमार
ितवादीसमेतको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको थापा उ २०५८ साल ावण १ गतेप ात् अथात्
त य थािपत हन आउने ।
२०६१।१०।१ मा राि य अनस
ु धान िवभागको
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र सूचक पदमा सेवा वेश गरेको देिखएकाले सोभ दा
अदालतमा समेत रोिहत रौिनयारलाई अपहरण गरी अगािडको नेपाल हरी सेवामा गरेको सेवालाई
डोरीले घाँटीमा बाँधी मारेको कुरामा सािबत रही बयान यस राि य अनस
ु धान िवभागको सेवामा वेश
गरेको देिखएको, ितवादीको उ बयान, मौकामा गरेको भ न सिकने अव था नदेिखने । िवशेष सेवा
कागज गन यि ह को भनाइ तथा अ य वत
िनयमावलीमा भएको यव था िनता त पमा राि य
माणह मतृ कको शव परी ण ितवेदन र लास अनस
ु धान िवभागको सूचक र सहायक सूचक पदमा
जाँच कृित मचु ु कासमेतबाट समिथत हन आएबाट काम गरेको कमचारीको हकमा लागू हने यव था
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको पिु
भएकाले िनवेदकले आफूले नेपाल हरी सेवामा गरेको
हन आएको हँदा सु अदालतबाट भएको फै सला सदर नोकरी अविधलाई जोिडएकै आधारमा उ सूचक
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको पदमा २०५८ ावण १ गतेअगावै सेवा वेश गरेको
फै सला अ यथा भएको भ न िम ने नदेिखने ।
मा न सिकने अव था नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
अतः ितवादी माइला भ ने िव णु सनु ारलाई िनवेदकलाई िनविृ भरण उपल ध नगराउने गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी भएको िनणय बदरको लािग उ ेषणको आदेश जारी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको गनपन
ु अव था देिखन नआउने ।
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िनवेदकले िनविृ भरण पाउने अव था सजाय गन गरी सु बाजरु ा िज ला अदालतबाट
नदेिखए पिन िनजले पिहले हरी सेवामा तथा पिछ भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
राि य अनस
ु धान िवभागअ तगत गरी कुल १६ िदपायलबाट भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
वष सेवा अविध पूरा गरेको भ ने देिखएको छ । हरी
ितवादीले मतृ क िचनकला बोहरासँग
सेवातफ गरेको सेवा अविधअनस
ु ार िनवेदकले ा २ वषअगािड ेम िववाह गरेको अव था देिख छ ।
गरेको उपदान रकमसमेत िफता बझ
ु ाई सेवा अविध आ नी ीमतीसँग यौन स पक गन निदएको िवषयमा
गणना गरेको भ नेसमेत िनवेदकको िजिकर रहेको समयसमयमा झगडा हने गरेको देिखए पिन िनजलाई
देिख छ । यस अव थामा िनवेदकले कानूनबमोिजम मानपनस
मको पूव रसइवी रहेको देिखँदैन । ितवादी
ु
पाउने सिु वधा के कित हो भ ने कुरा यिकन गरी पाठा चराउन १०/१५ िदन घरदेिख बािहर गएको र
सोबमोिजम पाउने सिु वधा दान गनु िवप ीह को घरमा फिकएपिछ २/३ िदनस म यौन स पक गन
कानूनी कत य ब दछ । तर सोबमोिजम सिु वधा दान नपाएको र ीमती खेतमा काम गन गएको समयमा
गनतफ िवप ीह बाट कुनै काम कारवाही भएको खेतमै यौन स पक गन खो दा मतृ क ीमतीले
देिखन आएन । तसथ िनवेदक रिवकुमार थापाले नेपाल अ वीकार गरेका कारण उठेको रसको झोकमा हात
हरीतफ तथा राि य अनस
ु धान िवभागतफसमेत मु काले हार गदा ीमतीको मृ यु भएको भ ने
गरी गरेको कुल सेवाबापत कानूनबमोिजम के कित देिख छ । ितवादीको उमेर पिन भरखर २१ वषको
सिु वधा पाउने हो ? यिकन गरी गराई िनजलाई दान भएको देिखएकोले िनजलाई सव वसिहत ज मकै दको
गनपन
ु सिु वधाबापतको रकम अिवल ब िदनु िदलाउनु सजाय गदा चक पन नै देिखने ।
भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी हने ।
अतः यी ितवादीले आ नी ीमती िचनकला
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
बोहरा(बढु ा) लाई मानु पनस मको पूव रसइवी तथा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् । मनसाय रहेको नदेिखएको, ेम िववाह भएक ीमतीले
७
लामो समयस म यौन स पक गन अ वीकार गरेका
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी सपना कारण त काल उठेको रसको झोकमा आवेगमा आई
धान म ल, ०७२-RC-०१५३, कत य यान हार गदा िनजको मृ यु भएको देिख छ । ितवादीले
(साधक), नेपाल सरकार िव. टेके बुढा
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत बयान गदा
ितवादीले अनस
ममा र आफूले गरेको कसरु वीकार गरी याियक ि यामा
ु धानको
अदालतमा बयान गदासमेत यौन स पक गन इ कार सहयोग गरेको अव था देिखएको हँदा र ितवादीको
गन गरेकाले पटकपटक झगडा हँदै आएको र यौन उमेरलगायत वारदातको प रि थितमािथ िवचार गरी
स पक गन खो दा नमानी झगडा गरेको हँदा सोही हेदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
रसको झोकमा हार गदा ीमतीको मृ यु भएको हो महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
ीमतीलाई मानु पनस मको रसइवी तथा मनसाय सजाय गदा चक पन जाने हँदा िनजलाई अ.बं. १८८
िथएन भनी कसरु वीकार गरेको देिखँदा िनजलाई नं. बमोिजम राय य गरी १० वष कै दको सजाय
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) को हन मनािसब देिखएको भनी सु बाजरु ा िज ला
कसरु मा सोही नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको अदालतबाट ताव ग रएको राय सदर गन गरी
5

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, जेठ - २
पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित २०७२।८।१५ उ परी ा उ ीण गरी सरकारी सेवामा वेश गछु
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
भ ने वैधािनक अपे ा (Legitimate Expectation)
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
िनवेिदकामा जागतृ भएको ह छ । उ अपे ाअनु प
क यटु रः अिमरर न महजन
म सीप लगाई िलिखत परी ाबाट छनौट भई
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २३ गते रोज ५ शभु म् । अ तवातासमेत िनवेिदकाले िदइसके को अव थामा
८
िनवेिदकाको दरखा त नै र गन गरी लोक सेवा
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी आयोगले िमित २०७३।६।१६ मा गरेको िनणय
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-०३४७, एवम् प रप का आधारमा िवप ी लोक सेवा आयोग
उ ेषण / परमादेश, रीना कुमारी जयसवाल िव. म यमा चल े ीय िनदशनालयले िमित २०७३।६।५
लोक सेवा आयोग म यमा चल े ीय िनदशनालय, मा िनकालेको सूचनाह उ वैधािनक अपे ाको
नयाँ बाने र, काठमाड
िस ा तसमेतको ितकूल रहेको देिखन आउने ।
िनवेिदकाले नेपाल वा य यवसायी
तसथ, उि लिखत कानूनी आधार र
प रषदम् ा नाम दता गरी िमित २०७२।२।२८ मा कारणबाट िनवेिदका रीनाकुमारी जयसवालको
B-T 11601 Med GM को माणप ा गरेको र वेशप रोल नं.१३१२१७ को दरखा तसमेत र
उ माणप को िनर तरता व प १६-०९-२०१६ गन गरी लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।६।१७ को
देिख लागू हने गरी अक थायी माणप ा गरेको िनणय प रप र सोका आधारमा िवप ी लोक सेवा
िमिसल संल न माणप का ितिलिपबाट देिखन आयोग म यमा चल े ीय िनदशनालय काठमाड बाट
आउँछ । िनवेिदकाले ा गरेका उ माणप ह लाई कािशत सूचना नं. ४१।०७३-०७४, ४२।०७३न कली भनी िवप ीले िलिखत जवाफमा िजिकर ०७४ र ४४।०७३-०७४ िमित २०७३।७।५ को
िलन नसके को हँदा ती माणप ह लाई वा य अि तम नितजाको सूचनाह को य नं. ३ र २ नं.
सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ (घ) बमोिजमको रीत मा उि लिखत बेहोरा र िनणयसमेत कानूनी िु टपूण
नपगु ेको भ न िम ने नदेिखने । व ततु ः दरखा त दता हँदा िनवेिदकाको हकमा उ ेषणको आदेश ारा बदर
गदा र अ तवाता िदँदास म िनवेिदकाले पेस गरेको ग रिदएको छ । अब यी िनवेिदकाको हकमा र ग रएको
माणप मा कुनै ताि वक अ तर नरहेको ि थितमा िलिखत परी ाको नितजा तथा अ तवाता यथावत्
कुनै व तिु न कानूनी आधार र कारणिबना सोही राखी अ तवाता िलनपु न भए िलनु वा अ तवाता
माणप ले अि तम नितजा काशन हँदा मा यता िलइसके को भए जो जे अङ् क ा ग रसके को छ सोको
नपाउने भनी लोक सेवा आयोगको िनणय प रप को नितजा कािशत गनु र उ ीण भए कानूनबमोिजम
आधारमा िवप ी लोक सेवा आयोग म यमा चल िनयिु का लािग िसफा रससमेत गनु भनी िवप ी
े ीय िनदशनालयले गरेको िनणय र सूचनाह लाई लोक सेवा आयोग म यमा चल े ीय कायालय,
कानूनस मत मा न निम ने हँदा िनवेिदकाको हकमा काठमाड को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी
लोक सेवा आयोग िनयमावली, २०६७ को िनयम हने ।
१०(५) को कानूनी यव था आकिषत हनस नेसमेत इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
देिखन नआउने ।
क युटरः अिमरर न महजन
दरखा त वीकार गरी वेशप पाइसके पिछ इित संवत् २०७४ साल भा ४ गते रोज १ शभु म् ।
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यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ितवादीलाई दोषी करार गन निम ने ।
फै सला भएका छन्:
ितवादी आयषु भ ने नारायण िगरीले
§ ०७३-WO-०३४९, उ ेषण / परमादेश, मतृ क पु पा प तलाई जबरज ती िवष खवु ाएको नभई
र जना यादव िव. लोक सेवा आयोग ितवादीसँग रहेको मे स ब धलाई वैवािहक जीवनमा
म यमा चल े ीय िनदशनालय, बाने र
प रणत गन अनरु ोध गदा त काल स भव नभएको
§ ०७३-WO-०३५१, उ ेषण / परमादेश, आवेगमा आफै ँ िवष सेवन गरी मृ यु भएको पिु हन
स तोष ठाडे िव. लोक सेवा आयोग आउने ।
म यमा चल े ीय िनदशनालय, बाने र
ितवादी आयषु भ ने नारायण िगरीले मतृ क
§ ०७३-WO-०३५६, उ ेषण / परमादेश, पु षा प तलाई मान उ े यले जबरज ती िवष सेवन
काश िघिमरे िव. लोक सेवा आयोग गराएको भ ने कही ँकतैबाट पिु हन नआएकोले सु
म यमा चल े ीय िनदशनालय, बाने र
प देही िज ला अदालत, तथा पनु रावेदन अदालत,
§ ०७३-WO-०३५४, उ ेषण / परमादेश, बटु वलले िनज ितवादी आयषु भ ने नारायण
अि न साद चौलागाई िव. लोक सेवा आयोग िगरीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
म यमा चल े ीय िनदशनालय, बाने र
यानस ब धीको महलको १३ (२) नं. बमोिजम
९
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी आयषु
जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०७१४ र ०७०- भ ने नारायण िगरीले अिभयोग माग दाबीबाट सफाई
CR-००३३, कत य यान, नारायण िगरी िव. नेपाल पाउने देिखन आउने ।
सरकार र नेपाल सरकार िव. गाय ी िगरीसमेत
मतृ क पु पा प तलाई िवष लागेर िनजको
सु मा जाहेरवालाले जाहेरी िदँदा नारायण अि तम अव था भएका बखत यी ितवादीह
िगरीको बिहनी र आमालाई समेत ितवादी बनाएकोमा अ पताल पगु ेको देिख छ । यी ितवादीह लाई पु पा
पिछ ितवादी नारायण िगरीको मा संल नता रहेको र नारायण िगरीका बीचको ेम स ब धका बारेमा
देिखने गरी बकप ग रिदएको अव था छ । िनजको जानकारी भएको भए तापिन ियनीह कै उ साहटमा
बकप को स.ज. ६ मा मेरी छोरीको मृ यु भइसके पिछ सह ितवादी नारायण िगरीले मतृ क पु पा प तलाई िवष
मेरो घरमा खबर नगरेको र एकै चोटी ाण जाने खवु ाएको हो भ ने कुराको कही ँकतैबाट पिु हनसके को
बेलामा मख
ु हेन आइज भनी बोलाएको भ नक
ु ा नदेिखने । ितवादी उमेशलाल िगरीलाई यान मरेको
साथै िवष खवु ाएको मैले देिखन भनी बकप गरेको कुरा थाहा पाएर पिन दवाएको अिभयोगमा मल
ु क
ु ऐन,
देिख छ । यसैगरी स.ज. ८ मा हरीले सु मा जाहेरी यानस ब धीको महलको २५ नं. बमोिजम सजाय
िलन नमानेपिछ सडक बाटोमा गहु ार मागेर उजरु ी हन मागदाबी िलएको देिख छ । पु पा प तको मृ यु
दता गराएको हो भनी उ लेख गरेको अव था देिखँदा अ पताल पु याउँदा वा नपु याउँदैको अव थामा भएको
सु मा िदएको जाहेरी भावावेगमा आएर िदएको प देिख छ । िनज पु पा प तको मृ यु भएको अव थामा
ह छ । जाहेरी के वल सूचनास म हो जाहेरीमा यी ितवादी उमेशलाल िगरी मतृ कको साथ वा िनजको
उि लिखत कुराह जबस म अ य वत
व रप र रहे भएको भ ने त य अनस
ु धानबाट थािपत
माणह बाट पिु हँदैन तबस म जाहेरीकै भरमा हनसके को पाइँदैन । वत
माणबाट पिु हन
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नसके को एवम् मु य अिभयु आयषु भ ने नारायण ीमतीको र सी िपउने बानी बेहोराबाट िद क भएको
िगरीले समेत अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरेको कुरालाई उ लेख गरेका छन् । ितवादीका सा ी
अव थामा िनजह लाई के वल शङ् का र अनमु ानको िकरण तामाङले अदालतमा उपि थत भई गरेको
भरमा कसरु दार ठह याउन यायको रोहमा िम नेसमेत बकप मा ितवादीले मतृ कलाई मारेका होइनन्
नदेिखने ।
भनी उ लेख गरेको भएपिन एक दईु ल ीले हानेको
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार, कारण भरमा मृ यु हनु नपन हो भनी स.ज. ११ मा उ लेख
र माणसमेतबाट ितवादी मेनका भ ने रेखा िगरी, गरेको देिख छ । यसैगरी घटना िववरण कागज गन
गाय ी िगरी र उमेशलाल िगरीले अिभयोग दाबीबाट उजेली भ ने राजकुमारी रानाभाटले मतृ कले मारेका
सफाई पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, होइनन् भनी अदालतसम बकप गरेको देिख छ
बटु वलको िमित २०६९।६।७ को फै सला िमलेकै तापिन हरीमा गरेको कागजमा लेिखएको बेहोरालाई
देिखँदा सदर हने ठहछ । अका ितवादी नारायण पूण पमा इ कार गरेको नदेिखने ।
िगरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव वसिहत
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र
ज मकै दको सजाय गन ठह याएको सु
प देही माणह बाट ितवादी कृ णबहादरु भ ने िक नबहादरु
िज ला अदालतको फै सला सदर गन ठह याएको रानाभाटले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु अपराध
हदस म उ फै सला उ टी भई िनज ितवादी आयषु गरेको थािपत र पिु हन आएकोले िनजलाई अिभयोग
भ ने नारायण िगरीले समेत सफाई पाउने ।
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
नं. को देहाय दफा ३बमोिजम सव सिहत ज मकै दको
क यटु र: िवके श गरु ागाई
सजाय हने ठह याएको सु बिदया िज ला अदालतको
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभु म् । फै सलालाई सदर गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
१०
नेपालग जको िमित २०७१।११।११ को फै सला
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RC-००७७, कत य इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
यान, नेपाल सरकार िव. िक नबहादुर रानाभाट
क यटु र: िवके श गरु ागाई
घटना थलमा फे ला परेको लङ
ु ् गी, माला, इित संवत् २०७३ साल असार १० गते रोज ६ शभु म् ।
चरु ाका टु ा, कपालमा लगाउने काँटासमेतका िचज
११
व तहु मेरो ीमतीको हो, देखी िचनी सनाखत स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ग रिदएँ भनी कृ णबहादरु भ ने िक नबहादरु
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००७७, कत य
रानाभाटले ग रिदएको सनाखत कागज िमिसल सामेल यान, नेपाल सरकार िव. स रता जगा मगर
रहेको देिख छ भने शव परी ण ितवेदन हेदा Sharp
ितवादी ड ली भ ने स रता जगा मगरले
Cut injury of The Head भ ने बेहोरा उ लेख अदालतसम बयान गदा मौकामा अिधकार ा
भएको देिखँदा मतृ कको मृ यु कत यबाटै भएको त य अिधकारीसम गरेको बयानको समथन हने गरी राित
थािपत हन आउने ।
सतु ी िनदाइरहेक छोरीह लाई मान उ े यले छुरीले
अदालतसम भएको बयानमा समेत आफू शरीरको िविभ न भागमा हार गरी मारेको हो भनी
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आरोिपत कसरु मा सािबत भइरहेको भ नेसमेत बेहोरा तामाङ र कटकबहादरु तामाङले अदालतसम बयान
लेखाएको देिख छ । घटना थल लासजाँच कृित गदा मतृ क नवराज दाहालसँग कुलो पानीको िवषयमा
मचु ु काबाट मतृ कह को पेटको आ ाह बािहर रसइवी रहेको र सोही िवषयमा वादिववाद हँदा
िनि कएको, बायाँ आँखाको साइडमा र टाउकोको २०६०।०६।१५ गते बेलक
ु ा झगडा भएको, झगडा
बाँया साईडमा छुरीले घोपी काटेको साथै मौकामा हँदा ितवादीम येको पदमबहादरु तामाङ र बीरबहादरु
भएको शव परी ण ितवेदन (autopsy report) तामाङलाई मतृ क नवराजले खक
ु ु रीले हार गरेपिछ यी
हेदा मतृ क ना मगरको मृ यक
ु ो कारण Multiple तीनै जना ितवादीह ले मतृ क नवराज दाहाललाई
stab wound & visceral perforation र मतृ क बाँधी कुटिपट गरी रातभर राखेको, भोिलप ट
सोिनया मगरको मृ यक
ु ो कारण Injuries leading िद े लतफ याउँदा मढु ेि थत आरोलो बाटोमा पनु ः
to visceral injuries causing bleeding भ ने कुटिपट गदा मृ यु भएको हो, वारदातमा हामी तीन
देिखन आयो । जाहेरवाला यमकुमार मगरले मौकाको जनाभ दा अ को संल नता छै न भनी प पमा
िकटानी जाहेरीलाई अदालतमा आई समथन हने गरी एकै िमलानको बयान गरेको देिख छ । घटना थल
बकप गरी िदएको देिख छ भने मौकामा कागज गन लासजाँच कृित मचु ु काबाट मतृ क नवराज दाहालको
गोपाल मगरले मतृ कह लाई ियनै ितवादीले कत य लासको अनहु ारमा पूरै िनलडाम भई अनहु ार पूरै
गरी मारेको भनी िकटानी पोल गरी अदालतमा आई सिु नएको अव थामा रहेको भ नेसमेत उ लेख भएको
मौकाको कागजलाई समथन हने गरी बकप गरी साथै मौकामा भएको शव परी ण ितवेदन (autopsy
िदएको देिखने ।
report) हेदा मतृ कको मृ यक
ु ो कारण The death
ितवादी ड ली भ ने स रता जगा मगरले was due to hypovolemia, hemorrhage
छुरीको योग गरी मतृ कह लाई मारेको त य पिु हन (external + internal) भ ने उ लेख भएको देिखन
आएकोले िनज ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी आयो । जाहेरवाला भगवती दाहालले मौकाको िकटानी
महलको १३(३) नं. अनस
ु ारको कसरु अपराध गरेको जाहेरीलाई अदालतमा आई समथन हने गरी बकप
देिखँदा िनज ितवादी स रता जगा मगरलाई ऐ.ऐ.को गरी िदएको देिखने ।
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
ितवादीह घनबहादरु तामाङ, िवरबहादरु
हने ठह याएको सु अदालतको फै सला सदर गन गरी तामाङ र कटकबहादरु तामाङ र मतृ क नवराज
गरेको उ च अदालत, िवराटनगर, अ थायी इजलास दाहालबीच खक
ु ु रीसमेतले दोहोरो हानाहान भएपिछ
ओखलढुंगाको िमित २०७३।०५।०८ गतेको फै सला ितवादीह ले मतृ कलाई िनय णमा िलई कुटिपट
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरी यान मारेको त य पिु हन आएकोले िनज
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभु म् । १३(३) नं. अनस
ु ारको कसरु अपराध गरेको देिखँदा
१२
िनज ितवादीह घनबहादरु तामाङ, िवरबहादरु
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी तामाङ र कटकबहादरु तामाङलाई ऐ.ऐ.को १३(३)
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००७९, कत य नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याएको सु
यान, नेपाल सरकार िव. िबरबहादुर तामाङसमेत
अदालतको फै सला सदर गन गरी गरेको उ च अदालत,
ितवादीह घनबहादरु तामाङ, िवरबहादरु िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुंगाको िमित
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२०७४।०२।१८ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास नं. १
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभु म् ।
१
१३
मा. या. ी िगरीशच
लाल र मा. या. ी
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०८४९, ०६९काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००८१, कत य CR-०९८३ र ०६९-CR-०९८४, कत य यान,
यान, नेपाल सरकार िव. िव णु साद िम
ानबहादुर लोनसमेत िव. नेपाल सरकार, पूणबहादुर
ितवादी जयनारायण िम र इ रीदेवी िव कमा िव. नेपाल सरकार र िवनोद लोन िव. नेपाल
िम ले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको सािबती सरकार
बयानलाई लास कृित मचु ु का, मतृ कलाई ितवादी
ितवादी पूणबहादरु िव.क.ले मतृ कक
जयनारायण िम ले काटी मारेका हन् भनी मैले ीमती भगाई लगेको र सोही रसइवीबाट िनजलाई
जाहेरी िदएको हँ भ ने िजतराम चौधरीले गरेको मानका लािग ितवादीम येका ानबहादरु लोनलाई
बकप , मतृ क िश राज जोशी र िहराद जोशीलाई
.४०,०००।- पैयाँसमेत िदई मान आदेश (वचन)
ितवादी जयनारायण िम , िनजका छोरा िव णु साद िदएको भनी िनजले अदालतसमेतमा बयान गदा
िम र इ रीदेवी िम समेत िमली हँिसया फ वाले वीकार गनका
ु साथै िनजबाट ा रकम अ य
काटी मारी खा डोमा गाडेका हन् भ ने ल मीराज ितवादीह ले मतृ कलाई मारी बाँडी खाएको त य
जोशीले गरेको बकप समेतबाट पिु हन आयो । िमिसल संल न माणह ारा उद्घािटत भइरहेको
यसरी ितवादी िव णु साद िम ले मतृ कलाई मान अव थामा यानस ब धी महलको १६ नं. मा
कायमा सहअिभयु को पमा काय गरेको अव था उि लिखत “मतृ कलाई मानमा मु य भई षड् य गन”
पिु हन आएबाट अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु यी भ ने कायमा मा िनजको घिटत वारदातमा संल नता
ितवादीले पिन गरेको देिखने ।
सीिमत नरही ऐ. महलको १३(४) नं. को “जनु सक
ुै
तसथ, ितवादी िव णु साद िम लाई मल
कुरा ग रकन पिन यान मानमा वचन िदनेलाई” भ ने
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(१) को कसरु मा यव थासँग िनजको उ वारदातमा संल नता रहेको
ऐ. १३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द गरी त य िनजको बयान र िमिसल संल न माणसमेतबाट
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ र ४ नं. को कसरु मा ऐ. १४(२) पिु हन आएको देिखँदा यी ितवादीलाई मल
ु क
ु
नं. अनस
ु ार ४५ िदन कै द र िबगो .२०,२००।- को ऐन, यानस ब धी महलको १३(४) नं. बमोिजम
डेढीले हने . ३०,३००।- ज रवाना गरी सोबापत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
कै द हने ठह याएको सु अदालतको फै सला सदर हेट डाको फै सला मनािसब नै रहेको देिखँदा कम
गन गरी गरेको उ च अदालत, िदपायलको िमित सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादी पणू बहादरु िव कमाको
२०७४।०२।१२ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
हने ।
म ितवादी समु न लोन, ानबहादरु
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
लोन, प चलाल लोन र िदलबहादरु लोनसमेत
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभु म् । भई मतृ कलाई घटना थलमा पु याई मैले मतृ कलाई
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घाँटीमा छुरी हार गरी मारेको र मतृ कलाई मारेबापत ानबहादरु लोनले मतृ क िललारामलाई मान
मैले .१५,०००।- पैयाँसमेत िलएको हँ भनी योजनाको बारेमा बताए तापिन यो कुरा िनजले
कसरु मा पूण सािबत भई अिधकार ा अिधकारी कसैलाई नभनेको र ितवादी ानबहादरु लोनलाई
र अदालतसम समेत बयान गरेको देिख छ । साथै काठमाड याइिदएबापत .२,०००।- पैयाँ
यी ितवादीको घरबाट मतृ क िललाराम सनु ारको िलएको भनी अदालतमा बयान गरेको देिख छ ।
मोबाइल फोनसमेत बरामद भएको बरामदी मचु ु काबाट मौकामा कागज गन सोमबहादरु सनु ारसमेतले मौकामा
देिख छ । यस कार मकवानपरु बसामाडी गा.िव.स. र अदालतसमेतमा उपि थत भई बकप गदा यी
वडा नं. १ चनौटे सामदु ाियक जङ् गलमा घाँटी रेटी ितवादीसमेतले कत य गरी मतृ कलाई मारेका हन् भनी
टाउको नभएको बेवा रस लास रहेको भ ने लास लेखाइिदएको पाइ छ । साथै सहअिभयु ह समु न
कृित मचु ु का, िकटानी जाहेरी दरखा त, घटनामा लोनसमेतले मतृ कलाई मान योजनामा यी ितवादी
योग भएका हितयारको कृित, पो टमाटम रपोट, िवनोद लोनको समेत संल नता रहेको िथयो भनी
मौकामा बिु झएका मािनसह को कागज र िनजह को बयान गरेको पाइ छ । यसरी यी ितवादी वयम्को र
अदालतमा भएको बकप , ितवादीह ले एकआपसमा अ य ितवादीह को बयानसमेतका मािथ उि लिखत
पोला पोल गरी गरेको सािबती बयानसमेतका िमिसल त य र माणह बाट िनज ितवादीको समेत मतृ क
संल न माणह बाट यी ितवादीह उपरको अिभयोग िललाराम सनु ारलाई कत य गरी मान कायमा संल नता
दाबी शङ् कारिहत तवरबाट पिु भई ितवादीम ये रहेको त य पिु भएको देिखँदा अिभयोग दाबीबाट
समु न लोनले जोिखमी हितयार खक
ु ु री हार गरी सफाई पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
वीभ स तवरले मतृ कलाई कत य गरी मारेको देिखँदा सहमत हन नसिकने ।
िनजलाई मल
अत: उि लिखत त य, कानूनी यव था
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर एवम् िववेचनासमेतका आधारमा ितवादीह म ये
गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला मनािसब समु न लोनलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
नै रहेको देिखयो । साथै अका ितवादी ानबहादरु १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र अ य
लोनसमेतले मतृ कलाई मान घिटत वारदातमा ितवादीह पूणबहादरु िव कमा, ानबहादरु लोन र
य संल न रहेको भनी कसरु मा पूण पमा सािबत िवनोद लोनलाई सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम
भई अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम गरेको ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु मकवानपरु
बयान, मौकामा बिु झएका मािनसह को बयान र िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको
बकप , िकटानी जाहेरीसमेतबाट मतृ कलाई मान पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६९।११।८
कायमा ितवादीह को उ वारदातमा रहेको को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
संल नतासमेतका आधारमा कम सजाय ग रपाउँ भ ने इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
क यटु र: सदु शन साद आचाय
ितवादी िवनोद लोनसमेतको कत यबाट इित संवत् २०७२ साल पस
ु २ गते रोज ५ शभु म् ।
मतृ कको मृ यु भएको भनी िकटानी जाहेरी दरखा त
२
परेको र सोही बेहोरालाई समथन गरी जाहेरवालाले मा. या. ी िगरीशच लाल र मा. या. ी चोले
अदालतमा समेत बकप गरेको देिख छ । ितवादी शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०५०५, यान मान
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उ ोग, नेपाल सरकार िव. होमबहादुर बनेम िल बू
िनणय बदर दता बदर दता ज गा िखचोला चलन, सेख
वारदातको िवषय, अव था र प रि थितसमेत मु ताज िव. हान द झा
हेदा ितवादीको कायबाट पीिडतको यान
२०२२ सालमा सभ नाप जाँच हँदा वादीको
मानस मको मनसाय रहेको र मनस मको काय ज गाको े फल ०-८-५ नै भएको कुरा वीकार गरी
ितवादीबाट भएको भ ने कुरा िमिसल संल न भोग आवाद गद आएको र अंशब डा गदासमेत सोही
माणबाट पिु हन आएको देिखँदैन । य तै यी े फल प उ लेख गरी वादीको भागमा परेको त य
ितवादी वयम्ले पीिडतसँग सामा य वादिववाद थािपत भइरहेको अव थामा दूिषत पमा टायल
हँदा रस उठी एकपटक भालाले हार गरी भाला चेकबाट े फल संशोधन भई ािविधक िु टका
यही ँ छाडी भागेको भ नेस म बयान गरेका, पीिडतको कारण बढी े फल कायम गरी दता गन निम ने ।
ीमती आइतमाया िल बूले समेत जाहेरीमा सोही न सा, िफ डबक
ु , ज गाधनी माणपज
ु ा र सािबक
बेहोरा उ लेख गनका
ु साथै वारदातको य दश न साअनस
ु ार दाबीका ज गाको े फल यथा थानमा
भिनएका िदलबहादरु तामाङसमेतले अनस
ु धानका रहेको पाइ छ भने चौहदीसमेत िमलेकै देिख छ । के वल
ममा सोही बेहोरा लेखाइिदएको समेतबाट िक.नं.२१९ मा ले नपु न े फल िक.नं. २२९ मा र
ितवादीले यानस ब धी महलको १५ नं. को िक.नं. २२९ मा ले नु पन े फल िक.नं. २१९ मा
कसरु गरेको कुरा माण ारा पिु भएको नदेिखँदा लेिखन गएको अव थास म िमिसल संल न माणबाट
ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने र ततु देिखन आएको आधारमा दाबीको ज गाको े फल
मु ा कुटिपटमा प रणत हने भनी पनु रावेदन अदालत, ०-८-५ को स ा १-१०-१० हनस ने देिखँदैन । साथै
िवराटनगरबाट भएको फै सला अ यथा देिखन िववरण फरक परे तापिन िक.नं. २२९ को े फल
नआउने ।
१-१०-१० को ज गा ितवादीले र िक.नं. २१९ को
अत: उि लिखत त य, कानूनी यव था एवम् ०-८-५ ज गा वादीले नै भोग ग ररहेको भनी नापी
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी आन द भ ने शाखा गौरबाट िमित २०६७।१०।२६ मा खटी गएका
होमबहादरु बनेम िल बूलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी अिमनको थलगत ितवेदन र िमित २०६०।१०।२६
महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष कै द सजाय हने ठहर मा भएको साँध सँिधयारको सजिमन मचु ु कासमेतबाट
गरेको सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सला उ टी देिखन आउने ।
गरी ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने र
सािबक न सा, दता र ितरो भोगको आधारमा
ततु मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को मालपोत ऐन, २०३४अनस
ु ार िववरण फरक परेमा
दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प रणत हने ठहर गरेको संशोधन गन सिकने कानूनी यव थाअनस
ु ार कारवाही
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।१।४ अगािड बढाउनु भनी नापी िवभागको च.नं. २३८
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमित २०६१।७।२४ को प साथ फाइल नापी शाखा
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
रौतहट गौरमा ा भई बु नु पन माण बझ
ु ी मालपोत
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ३ गते रोज ५ शभु म् । कायालय, रौतहटले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७
३
को उपदफा (२) र (३) को कानूनी यव थाअनस
ु ार
मा. या. ी िगरीशच लाल र मा. या. ी चोले
ितवादीको िनवेदन मागबमोिजम े फल संशोधन
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०७०७, न सा संशोधन हने गरी िमित २०६४।८।२४ मा गरेको िनणय
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कानूनस मत नै हँदा वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको अ यथा भ न सिकने अव था देिखएन । जहाँस म शंकर
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला अ यथा देिखन भगतको अंश भागको स पि मह थको हैिसयतले
नआउने ।
ितवादी अगम साह हँदै ओम काश साहमा आएको
तसथ, उि लिखत त य, कानून र िववेिचत स पि ब डा हनु नपन भ ने िजिकरतफ िवचार गदा
आधार र कारणसमेतबाट सािबकको दता, ितरो, नाप शंकर भगतको स पि धथु र साह हँदै ओम काशस म
न साबाट खल
ु ी आएको े फल, ७ नं. फाँटवारीमा आएकोमा िववाद छै न । शंकर भगतले िनजी गठु ी
उि लिखत बेहोरा, वादीका अंिशयारका बीचमा भएको राखेको भने पिन यसको माण पेस भएको छै न भने
ब डाप मा उि लिखत िक.नं. र े फललगायतका पनु रावेदक अगम साह र ओम काश साह िनज शंकर
िलखत माणका आधारमा िज ला रौतहट रघनु ाथपरु भगतका चेलाका चेला भएको कुरा पिन भनाईबाहेक
गा.िव.स. वडा नं. ४(क) िक.नं. २१९ मा ले नु पन अ य आधार ठोस सबदु माण पेस भएको नदेिखँदा
े फल ०-८-५ िक.नं. २२९ मा र िक.नं. २२९ मा शंकर भगतबाट ा स पि ब डा हनु नपन भ न
ले नु पन े फल १-१०-० िक.नं. २१९ मा लेिखन िम ने देिखन नआउने ।
गएकोमा सो ािविधक िु ट संशोधन गरी िक.नं. २२९
पनु रावेदक सोमनी साह नामदताको तायदाती
को े फल १-१०-० र िक.नं. २१९ को े फल ०-८- फाँटवारीमा उि लिखत िक.नं. २६५ को ०-३-१० र
५ नै कायम गन गरेको मालपोत कायालय, रौतहटको िक.नं. ३२२ को ०-६-१२ ज गा ब डा हने ठहर गरेको
िमित २०६४।८।२४ को िनणय सदर कायम गन गरेको सङ् ग छ । यसतफ हेदा सो ज गा िनज सोमनीले
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८।४।१६ उनाउ यि बाट िफरादप परेपिछ राजीनामा गरी
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ख रद गरेको देिख छ । मानो छु ए पिछ ख रद
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
गरेको ज गा ब डा नला ने हँदा सो ज गासमेत ब डा
क यटु र: सदु शन साद आचाय
हने ठह याएको स री िज ला अदालतको सो फै सला
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ३ गते रोज ५ शभु म् । िमलेको देिखन आएन । यसैगरी अिनता साह नाम
दताको िक.नं. २७२ को ०-३-११ को र ३४७ को
इजलास नं. २
०-१२-४ ज गा ब डा नला ने भ ने िजिकरतफ िवचार
गदा ती ज गा अिनताले ससरु ा अगम साहबाट हालको
१
बकसप गरी िलएको देिख छ । माण ऐन,२०३१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश को दफा ६ (क) बमोिजम य तो स पि सगोलको
िम , ०६८-CI-०५५१,०५५२, अंश दता, महे
स पि मािनने र ससरु ाबाट बहु ारी अिनताका नाममा
साहसमेत िव. छ र साहसमेत
आएको कारणले मा ब डा नला ने भ न कानूनतः
वादी ितवादीह अंिशयार नाताका मािनस निम ने हँदा ती दईु िक ा ब डा हने ठह याएको
भएकोमा िववाद नभई मख
ु िमलेको अव था छ । वादी पनु रावेदन अदालत, राजिबराजको फै सला िमलेकै
ितवादीबीच स पि िलनु िदनु गरी अंशब डा भएको देिखयो । तसथ सव च अदालतको िमित
पा रत िलखत छै न । िनजह बीच यस अगावै अंशब डा २०६६।३।२४ को फै सला र मािथ िववेिचत आधार
भइसके को भ ने यवहार माणबाट नदेिखँदा वादीले माणबाट सु अदालतले िफराद परेको अिघ लो
ितवादीबाट अंश पाउने ठहर गरी भएको फै सलालाई िदनस मको तायदाती फाँटवारी माग गरेकोमा िफरादप
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दता भई मु ा चिलरहेको बखत िमित २०५७।१०।२० अिघ बढाउने गरी कानूनस मत आदेश भएको
मा ख रद गरेको ज गासमेत ब डा ला ने गरी सोमनी अव थामा रट े ािधकार हण गरी मािथ लो
देवी नाउँको िज ला स री गाउँ िवकास सिमित इटहरी िनकायबाट ह त ेप गनु उिचत हँदैन । ततु
िव णपु रु वडा नं.७ को िक.नं.२६५ को े फल ०-३- रट िनवेदनको स दभमा सु तथा पनु रावेदन
१० र ऐ.ऐ. वडा नं. ९ िक.नं. ३२२ को े फल ०-६- अदालतबाट भएका आदेशह मा ग भीर कानूनी
१२ ज गा िनजले र.नं. ४९७९ िमित २०५७।१०।२० िु ट रहेको भ ने नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
मा ख रद गरेको ज गा ब डा हने ठह याएको हदस म आदेश जारी हनस ने ि थितको िव मानता रहेको
स री िज ला अदालतको िमित २०६१।२।१८ को नदेिखने ।
फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी हने
अतः िमित २०६५।४।१२ मा अंश मु ा परी
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको सके पिछ िमित २०६३।५।१० को तमसक
ु भनी िमित
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने हँदा सु स री २०६६।४।१२ मा नािलस गरी अंश हकको कुरालाई
िज ला अदालतको िमित २०६१।२।१८ को फै सला असर पान गरी िदएको लेनदेन मु ाको नािलस र सोको
के ही उ टी गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, आधारमा भएको फै सला काया वयनका िसलिसलामा
राजिवराजको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भएका आदेशमा उ ेषणको आदेश जारी हनस ने
इजलास अिधकृतः जयराम े
देिखएन । फै सला काया वयनका ममा भएका सु
क यटु र: िव णदु ेवी े
तथा पनु रावेदन अदालतबाट भएका आदेशले कानूनी
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभु म् । मा यता पाउने नै हँदा उ आदेशह बदर ग रपाउँ
§ यसै कृितको ०६८-CI-०५५३,०५५४, भनी िनवेदकले िलएको उ ेषणको मागदाबी खारेज
अंश दता, महे साहसमेत िव. श ूघन हने ।
साह भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला इजलास अिधकृतः महेश खनाल
भएको छ ।
क यटु रः मि जता ढुंगाना
२
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
मा. या. ी गोपाल पराजल
§ ०७१-WO-०८४३, उ ेषण, जय साद
ु ी र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७१-WO-०८१५, उ षे ण, कणमाया
तामाङ िव. कणमाया राईसमेत भएको
राई िव. जय साद तामाङसमेत
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
अंश तथा लेनदेन मु ाह मा भएका
३
फै सलाह बाट िनवेदकले िलएको ऋणको दािय व अ य मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पु षो म
अंिशयारह ले बहन गनपन
ु नदेिखएको अव थामा भ डारी, ०७२-CR-०१५६, यान मान उ ोग,
िनवेदकबाट भ रपाउने िबगोको िवषयलाई िलएर नेपाल सरकार िव. िकशोर िल बू सु बासमेत
अंश मु ाको फै सला काया वयन रो न िम नेसमेत
यान मान उ ोगको कसरु हन कसरु ज य
देिखएन । फै सला काया वयन गदा अदालतबाट काय यान मान मनसायले भएको हनपु छ ।
भएका फै सलाह को मम र भावनाअनस
मनसायपूवक आ मण गदा ते ो प को ह त ेप भई
ु ार गनपन
ु
ह छ । फै सला काया वयन गन िनकाय तथा पीिडतको यान मन नपाएको अव था देिखनु पछ ।
अिधकारीबाट फै सलाबमोिजम नै काया वयन ि या यस वारदातमा पीिडतमािथ हार हँदा िनजलाई अ य
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सँगै रहेका साथीले ितरोध गरेका कारण पीिडतको यिकन गनका लािग िज ला अदालतबाट िव.िप.
यान बचेको नभई पीिडत आफै ँ तकर भागेको कोइराला वा य िव ान ित ठान धरानमा
ि थित छ । पिहले नै मान योजना बनाई ितवादीह
पीिडतको शरीर परी ण गन पठाएको पाइ छ । उ
वारदात थलमा गएको र हार गरेको भए पीिडतको ित ठानका ा यापक डा.िव.एन. यादवले उमेर
हातका औ ंला कािटनेसमेतका ित मा नभई ग भीर यिकन गन गनपन
ु परी ण गरी वारदात हँदा पीिडतको
शारी रक ित हन जाने कृित रहेको देिखन नआउने । उमेर १५ देिख १६ वषको रहेको भनी ितवेदन
यथ
ितवादीह को पीिडतह सँग िदएको देिखन आउँछ । ा. डा. िव. एन. यादव वयम्
यान मानस मको पूव रसइवी के ही नदेिखएको, अदालतमा उपि थत भई पीिडतको भौितक शरीर, हात
यान मानस मको काय नभएको, वारदात घिटत र शरीरको िविभ न हड् डीको परी णबाट देिखएको
हँदा पीिडततफ र यथ ितवादीह तफ धेरै िनचोडअनस
ु ार पीिडतको उमेर १६ वष पगु ेको देिखने
जनाको उपि थित रहेको, यथ ह ले पीिडतलाई भनी बकप गरेको पाइ छ । ज मदता गन कानूनी
हार गदा ते ो प को ह त ेपका कारण पीिडतको कत य भएको गा.िव.स. मा पीिडतको ज मिमितको
यान जोिगएको नभई आ मण सु भएपिछ रेकड नरहेको ि थितमा पीिडतको शरीर परी णबाट
पीिडत आफै ँ तकर भा न सफल भएको र घटनाबाट देिखएको वषअनस
ु ार वारदात हँदा पीिडत १६ वषिक
पीिडतलाई हन गएको घा ितको अव थासमेतबाट रहेको त य पिु भएको देिखयो । यसबाट वारदात हँदा
ितवादीह उपरको यान मान उ ोगको अिभयोग पीिडतको उमेर १४ वष रहेको भ ने अिभयोग दाबी
दाबी मािणत हनसके को नपाइने ।
िमिसल संल न स ब माणबाट मािणत हनसके को
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सु नपाइने ।
फै सला उ टी गरी यथ ितवादीह िकशोर िल बू
वारदात हँदा यथ ितवादीको रहेको
सु बा, सरु ज झाडे भ ने सयु राई र हेम त गु ङसमेतको उमेर, पीिडतको उमेर, वारदातपिछको पीिडतको
यान मान उ ोगको अिभयोगलाई सरकारी शारी रक अव था एवम् यथ ितवादीको मौकामा
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७बमोिजम र अदालतमा भएको बयान कागजलाई ि टगत गदा
दिु नयाँवादी कुटिपटमा प रणत हने गरी पनु रावेदन
ततु वारदातमा पनु रावेदन अदालतबाट यथ
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७१।७।२३ मा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
भएको फै सला िमलेको हँदा सदर हने ।
दफा ३ को देहाय ४ नं. मा उि लिखत यूनतम ५
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
वष सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
फै सलामा पनु रावेदनमा िजिकर िलएबमोिजम कानूनको
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् । योग र पालनामा कुनै िु ट नरही िमलेको देिखँदा
४
यथ ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनु प सजाय
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी पु षो म हनपु छ भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसमेत
भ डारी, ०७२-CR-१४७३, जबरज ती करणी, पु नस ने देिखन नआउने ।
नेपाल सरकार िव. निवन धामी
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र माणबाट
कानूनबमोिजम ज मदताको रेकड रा ने सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सला उ टी
िनकायमा पीिडतको रेकड नरहेपिछ पीिडतको वष गरी यथ ितवादी नवीन धामीलाई मल
ु क
ु ऐन,
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जबरज ती करणी महलको १ नं. र ३ नं. को देहाय ४ था ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी
नं. को कसरु मा ऐ. ३ नं. को देहाय ४ नं. बमोिजम ५ सु अदालतबाट भएको फै सला सदर हने
वष कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित
िमित २०६६।३।३० मा भएको फै सला िमलेको हँदा २०७०।२।२७ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।

इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।

५
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७२-CR-१६२८, आवेश े रत यान,
नेपाल सरकार िव. सीताराम था समेत
मतृ कका छोराले पसलमा यथ ह ले
बबु ालाई कुटिपट गरेको र यथ िसतारामले
काठको पटराले हानेको भनी बकप मा लेखाएको
त य मतृ क र यथ ितवादीह लाई पसलअगािड
देखेका बिु राम था ले मौकामा गरेको कागज र
अदालतमा गरेको बकप बाट खि डत हन गएको
देिख छ । मादक पदाथ सेवन गरेको ठाउँ यथ
िसतारामको घर व रप र बाँसको झाडी रहेबाट अ.
५०० िमटर परबाट यी यथ ह ले कुटिपट गरेको
देखे भ ने य दश भिनएका काशको भनाइ
त यगत पबाट पिु भई मािणत हन आएको
देिखँदनै । यस कार िमिसल संल न कुनै पिन
सङ् किलत त यबाट यथ ितवादीह ले पिन
मतृ कलाई कुटिपट गरेका हन् भनी काश नेपालीले
मौकामा गरेको कागज र अदालतमा गरेको बकप
मािणत हन नसके को हँदा यथ ितवादीह
िसताराम था र राम लौटन था उपरको अिभयोग
दाबी पु न नस ने गरी पनु रावेदन अदालतसमेतबाट
भएको फै सलालाई अ यथा रहेको भ न िम ने
नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
यथ ितवादीह िसताराम था र रामलौटन

इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७१-CR-११५५, कत य यान, ल ु
कुमार गु ङ िव. नेपाल सरकार
घटना वारदातका य दश मतृ कका
छोरा समु न िव.क. र सिु मत िव.क.ले “कुमार मामाले
आमालाई कपालमा समाई च कु र कुकरले हािन
िभ ामा घचेटी िदएपिछ रगतै भई ढ नु भएको”
भनी ितवादीको संल नता रहेको कुरा मौकाको
कागजमा उ लेख गरी अदालतसम को बकप मा
समेत सोही बेहोरा समथन गरी लेखाएको देिख छ ।
यसैगरी मौकामा कागज गन इि दरा सनु ार, राजकुमार
िव.क. समेतले ियनै ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट
गरी मारेको भनी मौकामा लेखाएको बेहोरालाई
समथन गरी अदालतसम बकप ग रिदएको
देिख छ । ितवादीले अनस
ु धान अिधकृतसम
बयान गरेअनस
ु ारकै चोटपटक मतृ कको शरीरमा रहेको
देिख छ भने घटना थल कृित मचु ु काबाट िभ ामा
टाउको ठोि कएको दागसमेत देिखएको छ । यसरी यी
ितवादीले आफूले देखभाल गरेक मिहलाले अक
पु षसँग करणी गरेको भनी इवी िलई मतृ कलाई मान
मनसायले ेसर कुकर एवम् च कु हार गरी कुटिपट
गरेको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने त य
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शङ् कारिहत पबाट पिु हन आएको देिखने ।
य दश मतृ कका छोरा समु न िव.क. र सिु मत
व ततु ः शव परी ण ितवेदनबाट मतृ कको िव.क.को अदालतसम को बकप बाट समिथत हन
शरीरमा रहेका घाउ चोटको अव था, ती घाउ चोट आएको, मौकामा कागज गन इि दरा सनु ार, राजकुमार
म ृ यअ
ु िघ वा पिछ के क तो कारणबाट ला न गएको िव.क. समेतको कागज एवम् अदालतसम को
हो एवम् मतृ कको मृ यु हनमु ा कुन कारण िज मेवार बकप समेतबाट ितवादीले मतृ क च िव.क.
रहेको देिख छ भ ने कुरा वै ािनक आधारमा त यको लाई कुटिपट गरी कत य गरी कानून िनिष कसरु
िव लेषण गरी िन कष उ लेखन हने ह छ । मतृ कलाई अपराध गरेको भ ने कुरा शङ् कारिहत तवरबाट पिु
को कसले हार गरेको हो भ ने कुरा िमिसल संल न हन आएको देिखँदा ितवादीलाई सजाय गन गरी
अ य सबदु माणको मु याङ् कनबाट ठहर हने िवषय पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा
हो । के कुन यि ले उ घाउ चोट पु याएको भ ने भ न निम ने ।
िकटान गरी शव परी ण ितवेदनमा उ लेख हनु
अतः ितवादी ल क
ु ु मार गु ङलाई मल
ु क
ु
नपन ।
ऐन यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा
आफूले हार गरेको चोटबाट मतृ कको मृ यु सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
भएको भ ने उ लेख नभएको आधारमा आरोिपत ज मकै दको सजाय हने गरी सु का क िज ला
कसरु बाट सफाई पाउनपु दछ भ ने ितवादीको अदालतबाट िमित २०६०।९।२८ मा भएको फै सला
िजिकर कानूनस मत रहेको मा न निम ने । ितवादी सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट
मौकाको बयानमा आरोिपत कसरु मा सािबत रही िमित २०६१।६।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
अदालतसम को बयानमा इ कार रहेको देिख छ । सदर हने ।
ितवादीले मौकाको बयान डर धाक र ासमा परी इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
गरेको हो भ ने िव वसनीय ढंगले पिु गनसके को क यटु र: रमेश आचाय
देिखँदैन ।
ितवादीले मौकाको बयानमा इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभु म् ।
लेखाएअनु पकै घाउचोट मतृ कको शरीरमा रहेको
२
देिख छ । घटनाका य दश लगायत िमिसल मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
संल न वत माणबाट ितवादीको मौकाको बयान शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०७४६, उ ेषण /
समिथत भइरहेको देिखँदा आफूउपरको अिभयोग परमादेश, भा बराल (लािमछाने) िव. लोक सेवा
दाबीबाट सफाई पाइ छ िक भनी मौकाको बयान आयोग, के .का. अनामनगरसमेत
इ छा िव िलएको भनी ितवादीले िजिकर िलँदैमा
नेपाल आिथक योजना त याङ् क सेवा
अदालतले यसलाई िव वासयो य मा न निम ने ।
(गठन, समूह तथा ेणी िवभाजन र िनयिु )
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट मतृ क िनयमह , २०५१ को कानूनी यव थाअनस
ु ार
च िव.क. लाई िनजकै कोठामा रहेको च कु रा.प. ि तीय ेणी खल
ु ा ितयोिगता मक परी ाको
तथा कुकरले हार गरी कत य गरी मारेको हँ भनी हकमा स बि धत िवषयमा नातको र नै हनपु न
ितवादी अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा भ ने यव था रहेको तर रा.प. ि तीय ेणी आ त रक
सािबत रहेको, ितवादीको उ सािबती बयान ितयोिगताको लािग चािहने आव यक शैि क यो यता
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रा.प. ततृ ीय ेणीको सेवा वेशको लािग आव यक फाराम परी ामा सामेल भएपिछसमेत र ग रएको
पन यूनतम् शैि क यो यता अथात् नातक तहको कुराले िनवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात पन
शैि क यो यता भए हने यव था रहेकोले आ त रक गएको नदेिखने ।
र खल
तसथ मािथ उि लिखत त य, यव था
ु ातफको शैि क यो यता फरकफरक नै हनपु न
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आ त रक ितयोिगताका एवम् िववेचनासमेतको आधारमा लोक सेवा आयोगको
लािग आव यक पन शैि क यो यता नै सोही पदको िव ापन नं. १७०२४।०७१।०७२ सेवा त याङ् क
(राजप ांिकत ि तीय ेणी) खल
ु ातफको िव ापनमा समूह रा.प. ि तीय ेणी पदको िव ापनमा रोल नं.
उपयु ह छ भ ने िनवेदकको माग तकसङ् गत देिखन १३०००२ बाट फाराम भरी दरखा त वीकृत
नआउने ।
भई परी मा सामेल भएप चात् िवप ी लोक सेवा
समानह बीचमा नै समान यवहार गनु र आयोगको सचू ना नं. २।०७१।०७२ मा दरखा त
असमानह बीच असमान यवहार गनु नै समानताको फाराम र ग रएको सूचना कानूनबमोिजम नै रहेको
िस ा त हने । कानूनमा नै प पमा रा.प. ि तीय तथा उ र ग रएको सूचनाले िनवेदकको कुनै
ेणीको आ त रक ितयोिगता मक परी ाको लािग संवैधािनक वा कानूनी हकमा असर पारेको नदेिखँदा
चािहने आव यक यूनतम् शैि क यो यता रा.प.
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ततृ ीय ेणीको भए हने अथात् आ त रक ितयोिगता इजलास अिधकृत: शकु तला काक
एउटा बढुवाको व प भएकोले रा.प. ततृ ीयको क यटु र: प ा आचाय
शैि क यो यताको भए हने यव था रहेको देिख छ । इित संवत् २०७३ चैत १५ गते रोज १ शभु म् ।
तथािप उ रा.प. ि तीय ेणीकै खल
३
ु ा ितयोिगताको
लािग आव यक यूनतम् शैि क यो यता स बि धत मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
िवषयमा नातको र हनु पन भ ने
पमा उ लेख तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-०४७८, ०७१-CRभएको पाइ छ । स बि धत िवषयमा पिन मा यता ा ०६५५ र ०७१-CR-०७०१, कत य यान, स तोष
िश ण सं थाबाट त याङ् कशा वा गिणत वा चौधरी िव. नेपाल सरकार, वेचन साद चौधरी िव.
जनसं याशा वा ए लाइड टािटि ट स िवषयम ये नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. स तोष चौधरी
कुनै िवषयमा नातको र वा सोसरह भनेर
पमा
जाहेरवालाले अदालतमा आई यी
उ लेख भएकोमा िनवेिदकाले अथशा िवषयमा ितवादीह समेत भई आ नो बाबु मतृ क काशीराम
हािसल गरेको नातको र िवषय उ ४ वटा िवषयसँग पा डेलाई कत य गरी मारेको भनी जाहेरीलाई समथन
मेल खा छ भ नु यिु सङ् गत देिखन नआउने ।
गरी बकप समेत ग रिदएको अव था छ । मतृ कलाई
िनवेदकले नेपाल आिथक योजना तथा छुराले पटकपटक हार गरी यान मारेको भ ने
त याङ् क सेवा समूहको खल
ु ा पदको लािग पेस ितवादीह को अनस
ु धान अिधकारीसम को
गरेको शैि क यो यता अथशा िवषयमा नातको र बयानलाई Cardiogenic shock due to excess
देिखएकोले मा उ िव ापनमा माग ग रएको bleeding भ नेसमेतको शव परी ण ितवेदनले पिु ट
आव यक शैि क यो यतािभ को नदेिखएको हनाले ग ररहेको देिख छ । वारदात थलबाट ितवादीह को
यो यता नपगु ेका उ मेदवार भा बरालको दरखा त बयानमा उि लिखत मतृ कको साइकल, वारदातमा
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योग भएको छुरी, मतृ कको जु ा, टोपीलगायतका ऋषीराम चौधरी यी पनु रावेदक ितवादीह को
दशीह समेत बरामद भएको देिखएको छ । नाताका यि भएकोले िनजह समेतलाई रकम िलने
उि लिखत त य माणह को प र े यमा िवचार गदा िदने िवषयमा छलफल गन बोलाई लगेको भ नेस मको
यी ितवादीह को समेत संल नतामा मतृ क काशीराम अव था देिखएको, घटनाको व तु ि थित, घटना
पा डेलाई कत य गरी यान मारेको भ ने पिु ट घट् दाको सम प रि थितसमेतलाई िवचार गदा िनज
भइरहेको देिख छ । इ कारीलाई थािपत गन ठोस ितवादीह स तोष चौधरी र वेचन साद चौधरीलाई
माणको अभावमा अदालतमा गरेको ितवादीह को हदैस मको सजाय गदा चक हने देिखएको र मल
ु क
ु
इ कारी बयानलाई मा न सिकने अव था नदेिखने ।
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही ७ वष कै द गदा
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानमा यायको उ े यसमेत प रपूित हने देिखएकोले मल
ु क
ु
ितवादीम ये वेचन साद चौधरीले क मरको भागमा ऐन, यानस ब धीको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द
च कुले हार गरेको भ ने उ लेख भए तापिन ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही कै द वष ७
घटना थल लास जाँच मचु ु काबाट मतृ कको क मर हने रायसिहतको सु िज ला अदालतको फै सला
खु ातफको भागमा च कु / छुरीले कािटएको घाउ सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
रहेको भ ने उ लेख भएको नदेिखएको तथा शव िमित २०७१।०१।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा
परी ण ितवेदनबाट समेत Multiple Cut injury सदर हने ।
भ नेस म उ लेख भएको तथा च कुको िबँड भाँिचएको इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
अव थाको देिखँदा यी ितवादीह ले समेत हितयार क यटु र: मि दरा रानाभाट
छाडेको भ ने अव था पिु ट हनसके को नदेिखएकोले इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
िनज ितवादीह ले मतृ कको दवु ैहात समाती यान
मानमा संयोग प रिदएको भ ने त य उि लिखत
इजलास नं. ४
माणह बाट थािपत भएको देिखने ।
तसथ उि लिखत सबदु माणको आधारमा
१
यी पनु रावेदक ितवादीह ले मतृ कको दायाँ बायाँ मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
हातमा समाती मानका लिग संयोग पा रिदएको गोपाल े , ०६९-CI-०६३५, लेनदेन, मायादेवी
भ ने स माण पिु ट हन आएकोले िनज पनु रावेदक भ राई (दाहाल) िव. रामह र अिधकारीसमेत
ितवादीह लाई मल
ऐन, यानस ब धीको
पनु रावेदक ितवादीले वादीह ले िलखत
ु क
ु
१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द गन गरी सु िज ला पास गरी मा न नआएको वादीह को येकको
अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन फरक िवचार भयो पास गन कुरै गनु भएन, िलखतमा
अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न सिकने उि लिखत बेहोरा उ लङ् घन वादीह बाट नै भएको
अव था नरहने ।
छ । िलखतको बेहोरा कपाली नभएर करारनामाको
घटना घट् दाको अव थामा यी पनु रावेदक कागज हो भनी िजिकर िलएको भए तापिन िलखतको नाम
ितवादीह को मतृ कसँग पूव रसइवी अथवा िवशेष ितफल िलने िदने यापा रक कृितको नभएको
पूवमनसाय भएको भ ने अव था नदेिखएको, ितवादी िलखतमा कुनै िवशेष कानूनअनस
ु ार उपचार दान हने
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भ ने यव था उ लेख भएको भए सो लागू हने िथयो देिखँदा सदर हने ।
सो बेहोरा पिन यो िलखतमा नलेिखएको देिखँदा मल
ितवादीह गणेशबहादरु बढु ामगर, भमु ा
ु क
ु
ऐन, लेनदेन यवहारको महल नै आकिषत हने हनाले बढु ामगर र िड लीबहादरु बढु ामगरले आफूह को
सो महलको ६ नं. मा ...िलखतमा याज नलेिखएकोमा घटनामा संल नता छै न भनी कसरु मा इ कार रही
याज ला दैन... भनी भ नेसमेत बेहोरा उ लेख भएबाट अदालतसम बयान गरेका र मतृ कको टाउकोमा
यथ वादीले पनु रावेदक ितवादीबाट बैनाबापतको दईु वटा मा चोट लागेको देिखँदा सबै ितवादीह को
रकम .१,७५,०००।– स म भराइ िलन पाउने कुटिपटबाट सो चोट लागेको नभई एकै जना अथात्
नै देिखयो । अतः पनु रावेदक ितवादीबाट यथ
ितवादी टेकबहादरु को चोट हारबाट मतृ कको
वादीले बैना रकमस म भराइ पाउने ग र पनु रावेदन टाउकोमा चोट लागेको प भएको छ । ितवादीह
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।४।२८ मा भएको सबैले मतृ कलाई कुटिपट गरेको भए मतृ कको शरीरमा
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
२ भ दा बढी चोट हनपु द यो सो नभएको अव थामा
इजलास अिधकृत: गजे बहादरु िसंह
के वल जाहेरवाला र हरीमा कागज गन सािब ी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
बढु ामगर, िवमला बढु ामगर र िब दु बढु ासमेतका
इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभु म् । मािनसह को घटना िववरण कागज तथा य दश
२
भिनएका िभमबहादरु बढु ा र िब दु बढु ासमेतको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
अदालतसम को बकप लाई स य त यमा आधा रत
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०१७८ र ०६९- भ न सिकएन । तसथ यी ितवादीह गणेशबहादरु
CR-०१९६, कत य यान, नेपाल सरकार िव. बढु ामगर, भमु ा बढु ामगर र िड लीबहादरु बढु ामगरलाई
िड लीबहादुर बुढामगरसमेत र टेकबहादुर बुढामगर कसरु दार कायम गरी अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार सजाय
िव. नेपाल सरकार
गन गरी भएको शु िज ला अदालतको फै सला सदर
ितवादी टेकबहादरु बढु ाले मतृ कलाई कायम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
मानस मको योजना बनाएको नभई त काल भएको िजिकर पु न नस ने ।
झगडाका कारण मतृ कले आ ना बाबल
अतः मतृ कको मृ यु Head injury बाट
ु ाई हानेपिछ
सोही लाठी खोसी हा दा मतृ कको मृ यु भएको भएको भ ने पो टमाटम रपोट, मतृ कलाई आफूले
देिख छ । कुटिपटमा योग भएको भिनएको लाठी लाठीले हानेको सोही चोटका कारण मतृ क ओम काश
बरामद हनु र ितवादी टेकबहादरु बढु ामगरले उ
बढु ामगरको मृ यु भएको हो भनी ितवादी टेकबहादरु
लाठीलाई सनाखत ग रिदएको समेतका िमिसल संल न बढु ाले कसरु मा सािबत रही अिधकार ा अिधकारी र
माणह बाट यी ितवादीले मतृ कलाई मानस मको अदालतमा बयान गरेको देिखएको र अ य ितवादीह
कसरु गरेको कुरा शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन कसरु मा इ कार रहेको अव थामा ितवादी
आयो । उ कसरु त काल उठेको रसका कारणबाट टेकबहादरु बढु ामगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
आवेशमा आई भएको देिखँदा यी ितवादी टेकबहादरु महलको १४ नं. अनस
ु ार १०(दश) वष कै द सजाय
बढु ामगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ हने र अ य ितवादीह िड लीबहादरु बढु ामगर,
नं. अनस
ु ार १० (दश) वष कै द सजाय हने ठहरी भएको गणेशबहादरु बढु ामगर र भमु ा बढु ामगरलाई आरोिपत
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै कसरु बाट सफाई पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
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तल
ु सीपरु बाट िमित २०६८।११।२९ मा भएको फै सला मकसदसमेत पूरा हने ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण र
इजलास अिधकृत: मक
माणबाट ितवादी िवकास खड् काले कत य गरी
ु ु द आचाय
क यटु र: देवीमाया खितवडा
स ाट दाहाललाई मारेको देिखएकोले िनजको सो
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २४ गते रोज १ शभु म् । काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं.
३
िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको कसरु भएकोले िनज
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
ितवादी िवकास खड् कालाई सव वसिहत ज मकै द
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००६७ र ०७२-CR- हने ठह याएको का ेपला चोक िज ला अदालतको
१८८६, कत य यान, नेपाल सरकार िव. िवकास फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
खड् का र िवकास खड् का िव. नेपाल सरकार
पाटनको िमित २०७१।९।२२ को फै सला िमलेको
ितवादीले अनस
ु धानको ममा गरेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीलाई ऐनबमोिजम
सािबती बयान जाहेरी बेहोरा एवम् जाहेरवालाको सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
अदालतसम भएको बकप , मौकामा बिु झएका अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष कै द सजाय हने ।
मािनसह को कागज एवम् िनजह को अदालतमा इजलास अिधकृत: रामु शमा
भएको बकप समेतका िमिसल संल न माणबाट क यटु र: बासदु ेव िगरी
पिु हन आएकोले ितवादीले कुटिपट गरी मख
इित संवत् २०७३ चैत २१ गते रोज २ शभु म् ।
ु
थनु ी स ाट दाहाललाई कत य गरी मारेको देिखन
४
आयो । ितवादीको सो काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको कसरु के दार साद चािलसे, ०६७-WO-०८४४, उ ेषण,
भएकोले ितवादी िवकास खड् कालाई सोही १३(३) जगतबहादुर िसंह िव. सेती अ चल अ पताल िवकास
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ।
सिमित धनगढी, कै लालीसमेत
वारदात हँदाको प रि थितलाई िवचार
प ीकरण स तोषजनक नभएको भनी
गदा वारदातको समयमा यी ितवादी र सी सेवन िनिम मेिडकल सपु रटे डे ट डा. गणेशबहादरु
गरेको अव थामा ब चा रोइकराई गरेकोले कुटिपट िसंहबाट दो ो पटक प ीकरण सोिधएको िवषयमा
गरेको एवम् मख
ु थुनेको देिख छ । स ाट दाहाललाई िवप ीबाट यसको ख डन गन नसक वीकार गरेको
मानु पनस मको इिवलाग के ही नभएको, वारदात देिख छ । सेती अ चल अ पताल िनयमावली, २०६३
घटाउनलाई कुनै जोिखमी हातहितयारको योगसमेत को िनयम १५.७ (क) मा सहायक तहका कमचारीका
गरेका छै नन् । रोइकराई गरेकोले हातले कुटिपट हकमा मेिडकल सपु रटे डे टले सजायको आदेश
गरेको देिख छ । उि लिखत वारदात घट् दाको िदने यव था रहेको देिख छ भने िनयम १५.१० मा
प रि थितलाई म यनजर गदा ितवादीलाई मल
सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारी अथात् मेिडकल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय (३) सपु रटे डे टले कारवाही गन लािगएको कारण उ लेख
नं. बमोिजम सजाय गदा कसरु को अनपु ातमा चक पन गरी कमचारीलाई उिचत याद िदई सफाइको मौका
जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िदनु पन यव था ग रएकोमा आ.व. ०६६।०६७ को
७ वष कै द सजाय गन यायोिचत हने भई ऐनको अ पतालको आ त रक राज व रकम दािखल गनु भनी
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िनवेदकह लाई अ पताल िवकास सिमितले िमित
५
२०६७।४।४ मा प ाचार गरी िमित २०६७।४।२४ मा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
सफाई पेस गनु भनी जानकारी गराई सेवाबाट हटाउने के दार साद चािलसे, ०६९-CR-०९४३, कत य
ि या अवल बन गदा िनवेदकह लाई उ िनयम यान, सानुभाई थापा िव. नेपाल सरकार
१५.५(ख) मा उि लिखत लापरवाही वा बदिनयतले
ितवादीले मतृ कको मृ यु िवष सेवन गरी
काम गरेको भनी सोही िनयम १५.५(ख) बमोिजम भएको भ ने िजिकर िलए तापिन सो कुरा त यगत
भिव यमा अ पतालको सेवाको िनिम अयो य पमा पिु भएको देिखँदैन । परी ण ितवेदनमा िवष
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी िनणय भएको सेवन गरेको देिखँदैन । यी ितवादीउपर िकटानी जाहेरी
देिखयो । िनयम १.२ (च) मा मेिडकल सपु रटे डे ट पन,ु ितवादीले मतृ क र आफूबीच झगडा भएको कुरा
भ नाले अ पतालको मेिडकल सपु रटे डे ट स झनु वीकान मतृ कको शरीरका िविभ न ठाउँमा चोटह
पछ भ ने र िनयम १५.७ (क) ले सहायक तहका देिखन,ु कान र नाकबाट रगत िन के को कुरा लासजाँच
कमचारीका हकमा सजायको आदेश िदने अिधकारी मचु ु काबाट देिखनु ज ता िमिसल संल न त यह बाट
मेिडकल सपु रटे डे ट हने भ ने प कानूनी यी ितवादीकै कुटिपटबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा
यव था भइरहेकोमा िनिम मेिडकल सपु रटे डे टले तकस मत पबाट प हन आएकोले िनजले कत य
प ीकरण सोधी सेवाबाट हटाउने िनणय गरेको गरी मतृ क सानु थापालाई मारेका होइनन् भ ने कुरा
देिखयो । यसरी प ीकरण सो ने अिधकार नै नभएका मा न नसिकने ।
िनिम मेिडकल सपु रटे डे टले प ीकरण सोधी रट
सु जाहेरीमा िवषादी सेवनबाट मरेको भनी
िनवेदकह लाई िवभागीय कारवाही गरी नोकरीबाट जाहेरी परेको भएपिन िवषादीबाट मृ यु भएको कुरा
हटाउने गरी गरेको िनणय सेवास ब धी चिलत परी णबाट देिखन आएको छै न । वारदातका िदन
कानूनिवपरीतको देिखन आउने ।
ीमतीलाई दईु झापड िहकाएको त यलाई ितवादीले
अतः िनवेदकह लाई सेवाबाट हटाउने अदालतमा समेत वीकार गरेको मतृ क सानु थापाको
आदेश िदने अिधकारी मेिडकल सपु रटे डे ट नभई कान नाकबाट रगत िन के को देिखएको, ितवादीको
िनिम मेिडकल सपु रटे डे ट भएबाट िनजलाई कुटिपटबाहेक अ य कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
सजायको आदेश िदने अि तयारी नतोिकएको भ ने नदेिखएकोले ितवादीले यानस ब धी महलको
अव थामा अिधकार े भ दा बािहर गई प ीकरण १३ नं. को देहाय दफा ३ को कसरु गरेको ठहर गरी
सोधी सजाय गन िनणय गरी सोउपर पनु रावेदन सु िज ला अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द
सनु ी भएको पनु रावेदन सिमितले गरेको िनणयसमेत गन गरी भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
कानूनअनस
अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।२३ को फै सला
ु ार भए गरेको नदेिखएकोले उपरो
िमित २०६७।६।४ र २०६७।९।२ को िनणयह
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उ ेषणको आदेश ारा बदर भई िनवेदकह लाई
ितवादी सानभु ाई थापाले मतृ क ीमती
सेवामा पनु थािपत गनु भनी िवप ीह को नाममा सानु थापा र आफूबीच झगडा भएको कुरा वीकार
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
गरेका र झगडाको ममा आफूले मतृ क ीमतीलाई
इजलास अिधकृत: नवीन कोइराला
२ झापड हानेको भनी अिधकार ा अिधकारी र
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २० गते रोज ४ शभु म् । अदालतसम को बयानमा समेत वीकार गरेको
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देिख छ । सामा य झैझगडाका कारणबाट त काल वा आ नो भिव यको सरु ा तथा सधु ारका लािग
उठेको रसले २ झापड हार गरेको र सोही चोटको पिन िनजले ितकूल सा ीको पमा बकप गरेको
कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा शव परी ण हनस ने स भावनालाई पिन अनदेखा गन सिकँ दैन
ितवेदनमा िनधारमा रगत लागेको, मख
ु बाट रगत जाहेरवाली पीिडतको उमेर १३ वषको भएबाट िनज
बायाँ गालास म बगेको, दवु ै कानबाट रगत बगेको दायाँ अितनै सानो किललो उमेरको नभई आ नो िहत
गालाको छालाको भाग नीलो भएको भ नेसमेतको अिहतबारे अिलअिल जा नस ने उमेरक रहेक ले
बेहोराबाट समेत पिु भएको देिखँदा यहाँ मानस मको आ ना बबु ाले साधारण कुटिपट गरेको कारणले मा
पूवयोजना, रसइवी नभएको, जोिखमी हितयार योग आफूलाई ज म िदने िपताउपर य तो घिृ णत र जघ य
गरेको नपाइएको झगडा भएका कारणबाट ितवादीले आरोप लगाई झु ा जाहेरी िदएक होिलन् भ ने कुरा
२ झापडस म हानेको र उ चोटका कारणले िव वसनीय नदेिखँदा िनजले अदालतसम गरेको
ीमतीको मृ यु भएको भ ने देिखएको साथै कसरु लाई बकप मा स यता नदेिखने ।
वीकार गरी याय स पादनमा सहयोगसमेत गरेकोले
ितवादीले अदालतसम बयान गदा
यी ितवादीलाई हदैस म सजाय गदा चक पन भएबाट साली माया लामासँग पिहलेदेिख घरायसी झगडा
घटी सजाय गन यायोिचत हने देिखएकोले मल
भई बोलचालसमेत नभएकोले सालीले मेरो नाबालक
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको नं. १८८ नं. अनस
ु ार १२ छोरीलाई फकाई मउपर झु ा जाहेरी िदन लगाएक
(बा ) वष कै द हने ।
हन् । कसरु बाट सफाई पाउँ भनी आरोिपत कसरु मा
इजलास अिधकृत: मक
इ कार रही बयान गरे तापिन, माण ऐन, २०३१ को
ु ु द आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
दफा २७ अनस
ु ार सो िजिकर मािणत गनसके का
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् । छै नन् भने िमिसल संल न माणह बाट पिन ितवादी
६
र माया लामाबीच झगडा रसइवी भएको देिखँदैन । यी
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा ितवादीक छोरी पीिडत एस.एन. २०६८।०६९ र
खड् का, ०७१-CR-०२३८, जबरज ती करणी, साली माया लामाले बकप गदा िनज ितवादी र माया
शु राज नेगी िव. नेपाल सरकार
लामाबीच झैझगडा र कुनै रसइवी छै न भनी बकप
पीिडत ब ची १३ वषक नाबािलका भएको गरेबाट समेत ितवादीले कसरु सजायबाट ब न झु ा
र िनज तथा िनजको प रवारबाट ितवादीमािथ नै बयान गरेको देिखयो । ितवादीले आ नो इ कारी
आि त रहेको देिख छ । य तो अव थामा एकाितर िजिकर सबदु माणह ारा मािणत गन नसके को
यी ब ची तथा िनजको आमालगायत घरको प रवारको अव थामा के वल इ कारी िजिकर मा िनजले
सद यह लाई ितवादीले अनाव यक लोभन दवाव कसरु बाट सफाई पाउने आधार हन नस ने ।
वा डर धाक ध क िदई अदालतमा ितकूल सा ी
उपरो िववेिचत आधार माणह बाट
(Hostile Witness) को पमा बकप गन बा यता ितवादी शु राज नेगीले अदालतसम मैले आ नो
पारेको हनस ने स भावनालाई नकान सिकँ दैन भने नाबािलका छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको छै न
अक तफ हा ो सामािजक सं कारअनस
ु ार सामािजक भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रहे तापिन सो िजिकर
ितर कार, घणृ ा वा लोकलाजबाट ब नको लािग मािणत गन नसके को, िनज ितवादीले मौकामा
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अनस
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा आ नो
ु धान अिधकारीसम
नाबािलका छोरी जाहेरवालीलाई अनेक डर ासमा गरेको आ नो बयान करकाप, डर, ासमा पारी गराएको
पारी जबरज ती करणी गरेको हो भनी आरोिपत भनी िजिकर िलएको पिन देिखँदनै । अिधकार ा
कसरु मा सािबत भई बयान गरेको र िनजको उ सािबती अिधकारी तथा अदालतसम को बयानमा झगडा भई
बयानलाई मौकामा भएको कागज तथा घटना थल एक थ पड हानेको कुरामा वीकार गरेका छन् । मतृ कको
मचु ु का र सो कागज मचु ु का गन यि ह ले मृ यु टाउकोमा लागेको चोटको कारणबाट भएको कुरा
अदालतसम गरेको बकप , पीिडतको शारी रक शव परी ण ितवेदनबाट शङ् कारिहत तवरले पिु
परी ण ितवेदन, सो परी ण गन िचिक सकले भएको छ । वारदात थलमा ठाउँ ठाउँमा जु ाको डाम
अदालतसम गरेको बकप समेतले पिु गरेको देिखन रहेको कुरा घटना थल कृित मचु काबाट देिखन
आउने ।
आएकोले मतृ कको लास रहेको ठाउँ जु ा लगाउने
अतः ितवादी शु राज नेगीले आफूले मािनसको उपि थत रहे भएको त य थािपत भएको
ज म िदएको नाबािलका १३ वषक छोरी एस.एन. छ । यी ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
२०६८।०६९ लाई जबरज ती करणी गरी वादीले बयानमा मतृ कलाई जु ाको त लो भागले हार गरेको
लगाएको आरोपबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती कुरा लेखाइिदनु र लास भेिटएको ठाउँमा जु ाको
करणीको महलको १, २ र ३(२) को कसरु गरेको डाम पाइएको हनाले यी ितवादीले अिधकार ा
मािणत हन आएकोले िनज ितवादीलाई सो महलको अिधकारीसम गरेको सािबती बयानको पु ् याई भएको
ं
३(२) नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द हने, आ नै देिखने ।
छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको हँदा ऐ. महलको २
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, िनजको
नं. अनस
ु ार हाडनाता करणी तफ हाडनातामा करणी अिधकार ा अिधकारीसम को बयान, घटना थल
गनको महलको १ नं. अनस
ु ार १० वष कै दसमेत हने मचु का, मतृ कको शव परी ण ितवेदनसमेतका
गरी ज मा १८ वष कै द हने र पीिडतलाई ितवादीबाट प रि थितज य
माणह
(Circumstantial
.२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ) ितपूितसमेत Evidences) बाट यी ितवादी मनकुमार राईले
भराइिदने ठह याई सु मकवानपरु िज ला गभवती अव थाक जेठी ीमतीलाई कत य गरी मारेको
अदालतबाट िमित २०६९।१०।८ मा भएको फै सला देिखँदा यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
िमित २०७०।१०।२१ मा भएको फै सला िमलेकै सजाय हने ठह याई संखवु ासभा िज ला अदालतबाट
देिखँदा सदर हने ।
िमित २०७०।१०।६ मा भएको फै सलालाई सदर गरी
इजलास अिधकृत: मक
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७१।५।३१
ु ु द आचाय
क यटु र: देवीमाया खितवडा
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यी ितवादी र मतृ क आन दकुमारी राई
इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् ।
७
िछमेक को िववाहमा गएकोबखत झगडा भएको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा देिख छ । झगडा भएपिछ यी ितवादीले मतृ कलाई एक
खड् का, ०७१-CR-०७९६, कत य यान, मनकुमार थ पड हानेको भनी अदालतसम को बयानमा समेत
राई िव. नेपाल सरकार
वीकार गरेका मतृ कको मृ यु कुटिपटबाट भएको
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कुरा मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट पिु भएको वत पमा पिु ट भएको देिखँदैन । इनार बनाउन
देिख छ । ितवादी मनकुमार राईले मतृ क रािखएको ३ वटा रङ फुटाई ित पु याएको कारण
आन दकुमारी राईलाई मानस मको मनसाय, तयारी, िववाद भएको भने पिन रङ फुटेको त यको पु ट् याई ं
पूवयोजना बनाई मारेको देिखँदनै , कुनै धा रलो, वादी प ले िमिसल संल न कागजातह बाट गराउन
जोिखमी हितयार योग भएको पिन नदेिखएको, सके को नदेिखने ।
ए कासी भएको झगडा र त काल उठेको रसको
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
कारण ितवादीले गरेको हारको प रणाम व प रङ फुटाएको नदेिखएको यी ितवादीले कुटिपट
मतृ कको मृ यु भएको अव थालाई ि गत गदा मल
गरेको त य मािणत भइरहेको नपाइएको, ितवादी
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम आरोिपत कसरु मा इ कार रही अिधकार ा त
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन हनाले अिधकारी र सु िज ला अदालतमा बयान गरेको,
त कालको प रि थित र कसरु को कृितसमेतलाई हरीमा कागज गनह ले अदालतमा आई बकप
ि गत गरी ितवादीलाई अदालती ब दोब तको नगरेको, झगडा / कुटिपट गरेको दे ने य दश
१८८ नं. ले कै द वष १० (दश) को सजाय हने ।
कोही नभएको, जाहेरवाला अदालतमा उपि थत भई
इजलास अिधकृत: मक
को कसको कुटिपटबाट मृ यु भएको भ न नसिकने
ु ु द आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
भनी बकप गरेकोसमेतका त यह को स दभमा हेदा
ततु मु ामा यी ितवादीकै कत यबाट मतृ कको
इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् ।
८
मृ यु भएको त य शङ् कारिहत तवरबाट पु ् याई भएको
ं
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा पाइएन । वत
माणबाट शङ् कारिहत पले
खड् का, ०७१-CR-०८६४, कत य यान, कसरु दार नदेिखएको ि थितमा अनमु ानको
िवरे कुमार गु ङ िव. नेपाल सरकार
आधारमा कसरु दार हो भनी ठह याउन यायको
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको भनी मा य िस ा तिवपरीत भई नगरेको कसरु को सजाय
िकटानी जाहेरी परेको देिखँदनै । िमित २०६९।१२।१६ ितवादीले भो न पन अव था िसजना हन जाने ह छ
मा पिहला जाहेरी परेकोमा िमित २०६९।१२।२७ मा शङ् काको सिु वधा ितवादीको प मा जाने हँदा
आएर फे री दो ो जाहेरी परेको र सो जाहेरीमा मा यी ितवादीलाई कसरु दार ठह याउन यायस मत
यी ितवादीको नाम उ लेख भएको देिख छ जाहेरी नभएकोले ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
दरखा त आफै ँ मा माण हने नभई सोको आधारमा महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द हने ठह याई
अनस
ु धान भई सङ् किलत सबदु माणबाट जाहेरी भएको सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
बेहोराको पु ट् याई ँ भएमा मा कसरु दार ठहर गन फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
माण पु ने ह छ । जाहेरी दरखा त एक मा खि बर िमित २०७१।२।१३ मा भएको फै सला िु टपूण देिखँदा
माण हन स ै न । जाहेरी दरखा त र सङ् किलत उ टी हने भई यी ितवादीले सफाई पाउने ।
माण एकापसमा मालाकार । शङ
ृ ् खलाव पमा इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
रहनपु दछ ।
ततु मु ामा य दश कोही क यटु र: देवीमाया खितवडा
देिखँदैन । मतृ क र ितवादीबीच कुटिपट भएको कुरा इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् ।
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९
१७(२) नं. अनस
ु ार दवु ै ितवादीह लाई जनही ५ वष
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म कै द गन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
भ डारी, ०६७-CR-११६३, ०६८-CR-००२६ र अ यथा भ न नसिकँ दा नेपाल सरकारको पनु रावेदन
०६८-CR-००२७, कत य यान, नेपाल सरकार िव. िजिकर तथा ितवादी सिु नलकुमार तामाङको
स रता कुँवरसमेत, सुिनल कुमार तामाङ िव. नेपाल पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सरकार र राजे कुमार िगरी िव. नेपाल सरकार
तसथ
ितवादीम येका पनु रावेदक
सहअिभयु ह ले यी ितवादी राजे
राजे कुमार िगरीलाई सु िज ला अदालतबाट
कुमार िगरीलाई िबनाकारण वारदातमै नभएको भए ज मकै द हने गरी सजाय भएको फै सला सदर गरी
यसरी वारदातमा रहेको र कुटिपट गरेको भनी भ नपु न मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
कुनै कारण देिखँदैन । िनजले समेत चोट छोडेको र अनस
ु ार ज मकै द हने र ितवादीह म ये स रता
यो यसैको चोटले मरेको भ ने ट आधार नभएबाट कुँवरलाई र ितवादी सिु नल कुमार तामाङलाई मल
ु क
ु
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) अनस
ु ार ऐन, यानस ब धी महलको १७(२) नं. अनस
ु ारको
यसैले मारेको वा यसैको चोटले मरेको भ ने कुरा सो कसरु मा सोही ऐनअनस
ु ार जनही ५ वष कै द गन गरी
हातहितयार छोड् ने यसैउपर कुनै माणबाट देिखन भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको २०६७।५।१ को
ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द गनपछ
ु भ ने ट फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कानूनी यव था रहेकोमा यी ितवादीसमेत वारदातमा
वारदातको कृित र अव था हेदा मतृ क
रहेको कुटिपट गरेको र िनजकै चोटबाट मा मरेको प बाटै झैझगडा ार भ भएको, पनु रावेदक ितवादीले
नदेिखएबाट यी ितवादीलाई यानस ब धी १३(३) मानस मको मनसाय राखी पूवयोजना साथ हार
बमोिजम ज मकै द गन गरी भएकोमा सु फै सला सदर गरेको नदेिखएको, मान पनस मको परु ानो रसइवी
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको ०६७।५।१ को रहेकोसमेत नभई त कालै झगडा हँदा कुटिपट हन
फै सला अ यथा नदेिखने ।
गई सोही कुटिपटको कारणबाट मृ यु भएको, जोिखमी
ितवादीह स रता कुँवर र सिु नल हितयारसमेत योग नभएको, ितवादी राजे कुमार
कुमार तामाङले य पले हार गरेको नभई िगरी आफू पिन घाइते भएको देिखएको समेतका
वारदात थलमा रहेको भ ने कुरा सह अिभयु ह को वारदात हँदाको प रि थितसमेतलाई ि गत गदा
पर पर पले पोल ग रिदएको देिख छ भने सिु नल ितवादीलाई उपयु ानस
ु ार सजाय गदा चक पन
कुमार तामाङ ढोकामा ढुक बसी कसैलाई आउन जान जाने हँदा िनजलाई कै द वष १२ (बा ) को सजाय
निदएको त यमा सािबत रहेको देिख छ । च मिदद गदा याियक ि ले अपराध र सजायमा स तल
ु न हन
सा ी तथा अ य ितवादीह ले चोट छाडी कुटिपट जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
गरेको भनी भ नसके को अव थासमेत नदेिखएको तर ितवादी राजे कुमार िगरीलाई १२ (बा ) वष कै द
घेरा िदने बाटो गौ ँडा छे क भा न उ कन नपाउनेज ता सजाय हने ।
गैरकाय गरी मानमा संयोग पारी िदएकोस म देिखएबाट इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
ितवादी सिु नलकुमार तामाङ र स रता कुँवरको क यटु र: बासदु ेव िगरी
कसरु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(२) नं. इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभु म् ।
अनस
ु ारको कसरु स म गरेको देिख छ । सोही कसरु मा
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१०
स ने सामा य जानकारी हँदाहँदै पिन मािनसह
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म भएतफ गोली हार गनबाट
ु नै यान मान िनयत
भ डारी, ०६९-CR-०५७८, कत य यान, रामशंकर ि एको र िनयतबस गोली हार भएकोमा सोही
यादव िव. नेपाल सरकार
ब दक
ु को गोलीको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
घटना थलमा रगत झरी जमेको देिखँदा ब दक
ु ै हार गन कायलाई कत यको कसरु
सोही निजक KFJZ.98 लेिखएको खोका १ हैन भनी भ न िम ने अव था नदेिखने । ितवादी
बरामद भएको भ ने लास जाँच मचु ु काबाट रामशंकर यादवले आफू िनद ष भएको िजिकर
देिख छ । ितवादी रामशंकर यादवको घरबाट बरामद िलएको भए तापिन माण ऐन, २०३१ को दफा २७
भएको ब दक
ु ार आ नो िजिकरलाई व तिु न आधारबाट
ु बाट नै पड् िकएको खोका हो भनी अनस
के ीय हरी वै ािनक योगशालाबाट परी ण भई पिु मािणत गराउन सके को पाइँदनै । अतः यी
सोको रपोटबाट पिु भएको छ । बरामदी मचु ु काको पनु रावेदक ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी ितवेदन,
रोहबरमा ब ने मािनसबाट बरामदी मचु ु कामा भएको बरामदी मचु ु का, मौकामा प ाउ परेका यि ह को
बेहोरा र आफू रोहबरमा बसेको कुरा समिथत हने गरी बयान, वादीका सा ीह को बकप , के ीय हरी
बकप ग रिदएको देिख छ । उ बरामदी मचु ु कामा वै ािनक योगशालाको परी ण रपोटसमेतका
समेत ितवादी रोहबरमा बसी सिहछाप ग रिदएको माणबाट ितवादी रामशंकरले चलाएको ब दक
ु को
देिख छ । मतृ कसँगै घटनामा गएका .ह. रामबहादरु गोलीबाट .ज. यमबहादरु ब नेतको मृ यु भएको
के ङ् ग, .ज. िवशे वर सनु रैत, .ज. िसयाराम भ ने िनजको मौकाको सािबती बयान अ य वत
साहले अनस
ु धानमा कागज गदा यमबहादरु को मृ यु माणसमेतबाट पिु भएको देिखँदा आफू िनद ष रहेको
ितवादी रामशंकरले चलाएको गोलीबाट नै भएको भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
भनी िकटानीसाथ लेखाइिदएको मा उ भनाईलाई नसिकने ।
समिथत हनेगरी अदालतमा आई बकप ग रिदएबाट
ितवादीले नै गोली हार गरेको कारणबाट
ितवादी रामशंकरले चलाएको ब दक
ु बाट नै सोही गोली लागी मतृ कको मृ यु भएको कुरा िमिसल
यमबहादरु को मृ यु भएको कुरा िववादरिहत तवरबाट संल न त यगत माण तथा प रि थितज य
पिु मािणत हन आएको देिख छ । िमिसल संल न माणबाट समेत पिु
मािणत हन आएकोले
त यगत आधार तथा सङ् किलत माणह बाट ितवादी रामशंकर यादवकै कत यबाट मतृ कको
घटना मलाई मब पले मेलखाने गरी मािणत मृ यु भएको देिखँदा पनु रावेदक ितवादी रामशंकर
भएबाट ितवादी रामशंकरकै गोली हारबाट मतृ क यादवलाई यानस ब धी महलको १३(१) नं.
यमबहादरु को मृ यु भएको देिखन आउने ।
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
वारदात हँदाको अव थामा िववाद रहेको भए ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
तापिन यानै िलने मनसायबाट ब दक
ु ज तो घातक २०६६।८।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हितयार िलई वारदात थलमा जानु र ब दक
ु बाट गोली हने ।
हार गनबाट
ु नै िनजको िनयत ि एको देिख छ । इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
मािनसह को भीडमा गोली छोड् दा मािनसलाई ला न इित संवत् २०७३ साल फागनु ९गते रोज २ शभु म् ।
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इजलास नं. ५
१
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६८-CI-०४१३, रो का बदर, राजे
काक समेत िव. हलास च राजवंशी
कुनै यि को हक अिधकारमा असर
पन गरी कुनै िनणय गदा िनजको कुरा सनु ी िनणय
गनु पन ाकृितक यायको िस ा त रहेको छ ।
िववादको ज गा ितवादीको नाममा नै दता रहेको
त यमा िववाद देिखँदैन । यसरी ितवादीको नाउँमा
दता रहेको ज गा रो का रा दा यसबाट िनजको
स पि स ब धी अिधकारमा असर पु ने नै देिखँछ ।
यस अव थामा िनजलाई आ नो कुरा रा नसमेत कुनै
मौका निदई ज गा रो का रा दा सो काय कृितक
यायको िस ा तको िवपरीत हन जाने देिखएकोले
ितवादी हलासच राजवंशीको नाउँमा दता रहेको
िनजको अंश हकको ज गा िनजलाई नबझ
ु ी िनजको
सहमित र म जरु ीबेगर नै िनजको हकमा असर पन गरी
गा.िव.स.को कायालय, गौरीग जको प को आधारमा
रो का गन गरेको मालपोत कायालय, दमक, झापाको
कायलाई कानूनस मत भएको मा न नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारण एवम्
यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
आधारमा ितवादी हलासच राजवंशीको नाउँमा
दता कायम रहेको िक.नं. ८८८ र ७२ का ज गा
िनजलाई बु दै नबझ
ु ी रो का राखेको मालपोत
कायालय, दमक, झापाको िमित २०६६।११।११ को
िनणय निमलेको देिखई बदर हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत, इलामबाट िमित २०६८।२।२३ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभु म् ।

२
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CR-०३५३, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. गोिव दबहादुर सुनार
ततु मु ाको उठान नै जबरज ती करणीको
उ ोगको पमा भएको र अनस
ु धान ि या पिन
सोहीअनस
ु ार के ि त रहेको देिख छ । अनस
ु धान
अिधकृत तो ने ममा जबरज ती करणी उ ोग भनी
स बोधन गरेको देिख छ । त प ात् अनस
ु धानका
हरेक चरणह मा जबरज ती करणीको उ ोगकै
नामबाट अनस
ु धान तहिककातको ि या अिघ
बढाइएको देिख छ । यसरी अनस
ु धान अिधकृतलाई
नै जबरज ती करणीको उ ोगमा अनस
ु धान
गन तोके कोमा जबरज ती करणीको स ब धमा
अनस
ु धान, ितवादीको बयान र अ य दशी माण
बु ने काय नै भावकारी पमा हनसके को छै न ।
अनस
ु धानबाट नै जबरज ती करणीको उ ोग भनी
अनस
ु धानको काय भई सोही िवषयमा सीिमत रही
माण संकलनसमेत गरेको अव थामा सामा यतया
अपवादबाहेक अनस
ु धान भएको अपराधमा नै मु ा
च नु पनमा अ य दाबी िलन िम ने पिन नहने ।
यसरी जाहेरी बेहोरा, पीिडतको
बकप लगायतका उि लिखत त यबाट ितवादीले
पीिडत नाबािलकको योिनमा चलाई पीिडत िच याउन
थालेको कारण करणी गन नपाएको ि थित रहेको
तथा अनस
ु धानको काय पिन जबरज ती करणीको
उ ोगतफ नै के ि त रहेको देिखएबाट ितवादीले
पीिडत प रवितत नाम कमला गौतमलाई जबरज ती
करणीको उ ोगस म गरेको मा नपु न देिखयो । यस
अव थामा अपराधको गा भीयलाई ि गत गरी
सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट ितवादीलाई
जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु मा सजाय हने
गरी भएको फै सला यायोिचत नै देिखने ।
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार,
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कारण एवम् माणबाट ितवादीले जबरज ती खच पर सारी बाँक स पि मा ५ भाग लगाई सो ५
करणीको उ ोग गरेको देिखन आएकोले ितवादी भागम येको १ भाग वादी सिु नता ठकुरीले अंश पाउने
अ लङ
ु ् गे साइला भ ने गोिव दबहादरु सनु ारले ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने र ततु वारदात कानूनस मत नै देिखने ।
आसय करणीमा प रणत गन गरी त कालीन पनु रावेदन
पनु रावेदक ितवादी राधाकृ ण यौपानेको
अदालत, बटु वलबाट ग रएको िमित २०६८।१०।२९ हकमा हेदा िनजले आमाको अंशभाग आफूले नपाएको
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादीलाई भ ने पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ । िनजले
जबरज ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ६(छ) पनु रावेदन अदालत, पाटनमा मल
ु क
ु ऐन, अ.ब. १३९
वष कै द सजाय हने ठह याएको नवलपरासी िज ला नं. बमोिजम बयान गदा िनज २०५२ सालमै िभ न
अदालतको िमित २०६७।१०।२३ को फै सला िमलेकै भएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । िनज ितवादी
देिखँदा उ सु फै सला सदर हने ।
िनजको आमा सेती मायासँग सगोलमा रहे बसेको
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
वा िनजले नै आमालाई पालनपोषण गरेको भ ने
क यटु रः हक माया राई
िव सनीय माण िदन गज
ु ान सके कोसमेत नदेिखँदा
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
छु िभ न भएका िनज ितवादीले आमाको अंशभाग
३
नपाएको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर त यपरक
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी नदेिखने ।
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-१०४२, १०४३,
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
अंश चलन, ेिसका यौपानेसमेत िव. सुिनता ठकुरी र कारणबाट सु फै सला के ही उ टी गरी िववाह नभएका
राधाकृ ण यौपाने (के .सी.) िव. सुिनता ठकुरी
२ जना ेिसका र पानस यौपानेको िववाह खच पर
वादी सिु नता ठकुरी एकाघरको ीमती नाता सारी बाँक स पि मा ५ भागको १ भाग वादी सनु ीता
कायम भएपिछ कानूनबमोिजम िनजले यी ितवादीसँग ठकुरीले अंश पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
अंशमा दाबी िलनस ने नै देिखयो । अंिशयारह को पाटनको िमित २०७०।४।३१ को फै सला िमलेकै
हकमा ितवादी पु षो मको आमाको मृ यु भएको देिखँदा सदर हने ।
हँदा बाँक रहेका यी पनु रावेदक पु षो म यौपाने, इजलास अिधकृतः महेश खनाल
ीमती सिु शला यौपाने, छोरी ेिसका यौपाने र छोरा क यटु रः हक माया राई
पानस यौपाने र यथ ितवादी सिु नता ठकुरीसमेत इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् ।
ज मा ५ जना अंिशयार कायम रहन आएको
४
देिखयो । अंिशयारम येका ेिसका यौपाने र पानस मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
यौपाने अिववािहत नै रहेको भ ने त यमा िववाद काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१४६०,
नदेिखँदा िनजह को हकमा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको जबरज ती करणी, कमलेश राय यादव िव. नेपाल
१७ नं. बमोिजम िववाह खच पर सानपन
ु नै सरकार
देिखयो । यस अव थामा मल
ितवादीको बयान जाहेरवालाको जाहेरी
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १
नं. बमोिजम ज मा अंिशयार ५ जना कायम गरी िववाह दरखा त, पीिडतको हरीसम को बयान कागज
नभएका २ जना ेिसका र पानस यौपानेको िववाह एवम् अदालतमा गरेको बकप , िनजको वा य
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जाँच ितवेदन तथा घटना थल मचु ु का, जाहेरवाला जबरज ती करणी गरेको ठहछ” भ ने उ लेख भएको
एवम् बिु झएका मािनसह िववेक शमा, स यनारायण पाइ छ । ततु वारदातमा पीिडतको योिनमा िलंग
राय, वीरे रायसमेतले हरीसम गरेको बयान तथा वेश गराएको कुरा वतः वयम् ितवादी मौकामा
अदालतमा गरेको बकप लगायतका भौितक तथा अ य सािबत भइरहेको देिखएको र वयम् पीिडतले समेत
माणह ले समथन गरेको देिखँदा यी ितवादीले वष आ नो बयान बकप मा खल
ु ाउनक
ु ो साथै वा य
७ िक प रवितत नाम रोशनीकुमारी शमालाई िमित परी ण ितवेदनमा पीिडतको Hymen याितएको
२०६८।२।१ गते जबरज ती करणी गरेको त य भ ने उ लेख भएको देिखनक
ु ो साथै मािथ करणमा
थािपत हन आउने ।
उि लिखत िववेचनासमेतबाट िनज ितवादीले
जबरज ती करणीबाट पीिडत मिहलालाई पीिडतसँग जबरज ती करणीको कसरु गरेको त य
मानिसक, मनोवै ािनक, शारी रक, सामािजक, थािपत भएको पाइने ।
बौि क, चा रि क, पा रवा रक र आिथकलगायत
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र
िविभ न प मा पन दूरगामी र थायी असरसमेतलाई माणबाट ितवादी कमलेश राय यादवले नाबालक
यानमा राखी उिचत सजाय तो नपु छ तब मा प रवितत नाम रोशनीकुमारी शमालाई जबरज ती
यायको उ े य ा ह छ । पीिडत नाबािलका वष करणी गरेको कसरु कायम गरी िनज ितवादीको
७ िक प रवितत नाम रोशनीकुमारी शमा जबरज ती उमेर र अव थासमेतलाई िवचार गरी मल
ु क
ु ऐन,
करणीको वारदातबाट पीिडत बािलका हन् । फौजदारी जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय
अपराधमा पीिडत यि ले य गरेको कुरालाई १बमोिजम कै द वष १०(दश) र सोही महलको १० नं.
मह वपूण माणको पमा िलनपु न ह छ । पीिडत बमोिजम पीिडतलाई ितपूितबापत .१,००,०००।वयम् घटना वा वारदातको च मिदद् गवाह पिन (एक लाख) भराइिदने गरी िमित २०६८।८।२५।१
हो । तसथ पीिडत घटनाको यथाथ ाता हो । गते सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको फै सला
आफूमािथ के गन खोिजएको भ ने थाहा नपाउने सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
अव थाक अबोध बािलकाले ितवादीमािथ २०६९।७।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
जाईला न स ने कुरा भएन । ितवादीले जबरज ती हने ।
करणी गरेपिछ दख
ु ेकोले आफूह रोएको, योिनबाट इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
रगत बगेको भनी बयानमा उ लेख गरेक छन् । क यटु रः मि जता ढुंगाना
उमेर नपगु ेक अवोध बािलकाले आफूमािथ भएको इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् ।
बला कारलाई य गन र पीडामा निु सवाय ऊसँग
५
कुनै उपाय नरहने । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
महलको १ नं.मा “क या िवधवा वा अकाक सधवा काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०९७१, १२३१
वा नी मािनसमा १६ वषमिु नकालाई उसको म जरु ी लागु औषध ाउन सगु र, िबनु े िव. नेपाल सरकार,
िलई वा निलई जनु सक
ु ै बेहोरासँग करणी गरेपिन िव म शाही िव. नेपाल सरकार
र १६ वष नाघेक को राजीखस
पनु रावेदक ितवादी िब म शाहीले
ु ी िबना बेम जरु ीले
जनु सक
ु ै तरहसँग भएपिन जोरजल
ु मु गरी वा डर, धाक अदालतमा बयान गदा किहलेकाही ँ सेवन गदछु । मैले
देखाई वा अनिु चत भावमा पारी करणी गरेकोसमेत लागु औषध िब िवतरण गन गरेको छै न । आफूले िबनु
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े लाई काँकडिभ ास म मोटरसाइकल पछािड राखी भई लेखी आएको देिख छ । यसरी ितवादीह
याएको हो । मलाई हरीले दमकमा प ाउ गरेको हो । आरोिपत कसरु मा अनस
ु धान अिधकारीसम
बरामदी मोटरसाइकल मेरो हो । हरीमा भएको बयान सािबत भई बयान गरेका र िनजको सािबितलाई
वइ छाको होइन, हरीले लेखेर याएको बयान बरामदी मचु ु का, ितवेदक हरी िनरी क धन साद
कागजमा कुटिपट गरी जबरज ती सिहछाप गराएको िसवाकोटीसमेतको बकप , लागु औषध के ीय हरी
भनी आरोिपत कसरु मा ई कार रही बयान गरेका छन् । िविध िव ान योगशालामा परी ण गन पठाउँदा
तर हरी ारा तयार भएर आफूले दे न सु न नपाएको सो योगशालाको िमित २०७०।९।११ को प बाट
भिनएको कागजमा के , क तो कारण वा प रब दले सही “Heroin” मािणत भई लेखी आएको परी ण
गनु परेको िथयो सो कुरा िनज िव म शाहीले अदालतको ितवेदनबाट समिथत हन आएको समेतका आधार
बयानमा खल
ु ाउन सके का छै नन् । ितवादीको इ कारी माणबाट यी पनु रावेदक ितवादीह ले लागु औषध
कथन वत र त यपूण माणबाट समिथत हन (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (च) को कसरु
आव यक छ । हरीले आफूलाई डर, ास देखाई गरेको देिखन आउने ।
वा ध क िदई बयान गराएको कारणले हरीमा कसरु
ितवादीह लाई के , क तो सजाय हने भ ने
वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलई मािणतसमेत स ब धमा िवचार गदा ितवादीम येका िब म शाहीले
गनस नपु छ । तर ितवादीले आफूलाई बयान गन चलाएको को.११ प. १६१७ नं. को मोटरसाइकल
बा य पा रएको कुटिपट गरेको वा अ य के , क तो िनजी रहेको र लागु औषध ३५ ाम प रमाणको रहेको
कारणले आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुरा छ । ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारीसम
भ न नसके को ि थितमा यी ितवादीलाई अनस
ु धान वादीदावी वीकार गरी बयान गरेकोमा अदालतसम
अिधकारीसम कुटिपट गरी डर ास इ छािवपरीत सेवन गनको तफ मा आंिशक पमा वीकार भएको
बयान गराएको त य माणबाट देिखन नआएको र अव था तथा ितवादी िबनु े िनजको साथी भएको
िनजको सो सािबती बयान िमिसल संल न माण कुरा दवु ैले वीकार गरी अनस
ु धान अिधकारीसम
कागजातह बाट समिथत हन आएको देिखएकोले बयान गरेको, बरामदी मचु ु कामा िनजह दवु ै
उ सािबती बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) जनाको खानतलासी भई काँकडिभ ामा नै प ाउ
बमोिजम अनस
ु धानको ममा य गरेको भनाईलाई गरेको पिु भएको देिखँदा िनजी सवारीमा निचनेको
अ यथा भ न निम ने भई सो वीकारोि लाई िनजका यि लाई िल ट िदएको भ ने िनजको िजिकर िमलेको
िव
माणमा िलनपन देिखन आउने ।
नदेिखँदा पूवयोजनाबमोिजम नै यी ितवादीह ले
जाहेरवाला ितवेदक हरी िनरी क सेवन, िब िवतरण, ओसारपसार गनको लािग नै
धन साद िसवाकोटीले उ लागु औषध िब म शाहीले िनजी सवारी साधन योग गरेको अव था देिखन
चलाएको मोटरसाइकलको पछािड बसी आएक िबनु आएबाट ितवादीह िनद ष हन् भ न िम ने अव था
े ले लगाएको ा (बोिटस) बाट बरामद भएको हो नदेिखनक
ु ो साथै ितवादी िब म शाहीलाई सनु सरी
भनी अदालतमा आई बकप गरेको पाई छ । बरामद िज ला अदालतबाट लागु औषध गाँजा मु ामा १
भई आएको लागु औषध के ीय हरी िविध िव ान मिहनाको कै द र .३,०००।- ज रवाना हने ठहर
योगशालामा परी ण गन पठाउँदा सो योगशालाको गरी िमित २०६७।११।२५ मा फै सला भएको िमिसल
िमित २०७०।९।११ को प बाट “Heroin” मािणत संल न कागजातबाट देिखँदा लागु औषध (िनय ण)
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ऐन, २०३३ को दफा १६ मा भएको यव थाबमोिजम २०६४।३।२९ को नाता मािणत प अनस
ु ार ितवादी
थप सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामबाट भोलाकुमार सनु वु ारको हजरु बबु ा रामबहादरु सनु वु ार,
िमित २०७१।१२।२९ मा भएको फै सला िमलेकै हजरु आमा इ माया सनु वु ार, का छी हजरु आमा
देिखने ।
का छी सनु वु ार भएको, रामबहादरु सनु वु ारको छोरा
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, माण र पदमबहादरु सनु वु ार भएको र पदमबहादरु सनु वु ारको
कानूनसमेतबाट ितवादी िब म शाही र िबनु े ले छोरा ितवादी भोलाकुमार सनु वु ारसमेत भएको
लागु औषध( ाउन सगु र) को ओसारपसार, िब
देिखन आयो । सोही िमिसल संल न काठमाड
िवतरण, स चयसमेत गरेकाले लागु औषध (िनय ण) महानगरपािलकाको िमित २०६४।३।२५ को प ानस
ु ार
ऐन, २०३३ को दफा ४(घ), (ङ) र (च) अनस
ु ारको भोलाकुमार सनु वु ारको बाजे रामबहादरु सनु वु ारको
कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई िमित २०२८।३।१७ मा र जेठी बजै इ माया
ऐ. ऐनको १४ (१)(छ)(२) बमोिजम जनही ११(एघार) सनु वु ारको िमित २०४५।८।९ मा परलोक भएको भनी
वष कै द र एक लाख पैयाँ ज रवाना हने र ितवादी र ऐ. कायालयको िमित २०६४।३।२५ को मृ यदु ता
िब म शाहीलाई सनु सरी िज ला अदालतको माणप अनस
ु ार रामबहादरु सनु वु ारको प नी का छी
फै सलाबाट लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को सनु वु ारको पिन िमित २०५६।६।११ मा मृ यु भएको
दफा १४(१) (घ) (२) बमोिजम सजाय भएको देिखँदा भ ने देिखन आयो । मोही लगतक ा ग रपाउँ भनी वादी
िनज ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १६ बमोिजम थप के दारबहादरु मा के समेतले िमित २०६४।२।२८ मा
एकवष कै द र दश हजार पैयाँ ज रवाना हने साथै भूिम सधु ार कायालय, काठमाड मा िदएको िनवेदनमा
िनजबाट बरामिदत लागु औषध ओसारपसारमा योग पिन दतावाल मोही रामबहादरु सनु वु ारको २०२८
गरेको को.११ प १६१७ नं. को मोटरसाइकल ऐ. सालमा र िनजक प नी का छी सनु वु ारको िमित
ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत हने ठह याई झापा २०५६।६।११ मा मृ यु भएको भनी खल
ु ाएको देिखँदा
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको मोही रामबहादरु सनु वु ारको प नी का छी सनु वु ार र
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७१।१२।२९ इ माया सनु वु ार भएको अव था देिखयो । काठमाड
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
महानगरपािलका ९ नं. वडा कायालयको िमित
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
२०६४।६।३ को िसफा रस प मा िववािदत िक.नं.२३
क यटु रः मि जता ढुंगाना
को मोही रामबहादरु सनु वु ार िफ डबक
ु मा जिनएको
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् । र मोही लगतको २ नं. अनस
ु ूचीमा मोही रामबहादरु
तामाङ जिनएको हँदा उ फरक नाम थर गरेको यि
इजलास नं. ६
फरकफरक नभई एउटै यि भएको भनी िसफा रस
गरेको देिखयो । यसबाट िनजह को मृ यु प ात्का
१
हकदार यी ितवादी भोलाकुमार सनु वु ार रहेको त य
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी पिु हन आउने ।
के दार साद चािलसे, ०६८-CI-१००३, मोही लगत
मोही रामबहादरु सनु वु ार भएकोमा रामबहादरु
क ा, भोलाकुमार सुनुवार िव. के दारबहादुर मा के समेत तामाङको हकदार जेठी तामाङको नाउँमा मोही
काठमाड
महानगरपािलकाको िमित नामसारी गरेको र िनजको मृ यपु िछको हकदार
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छोरी अि बका उ ेतीको िववाह भएको हँदा िववािहत देिखने दूरी र अ य कुनै य तो आफै ँ मन स ने
छोरीलाई हकदारिभ नपा रएको भ ने आधारमा स मको थलगत अव था वारदात थलमा रहे भएको
वा तिवक मोही रामबहादरु सनु वु ारको हकदार रहेको पिन िमिसल संल न घटना थल मचु ु काबाट देिखँदैन ।
अव थामा अक यि रामबहादरु तामाङको हकदार िमिसल संल न कागज माण र वयम् यी ितवादीको
नभएको भनी िववािदत िक.नं. २३ को ज गामा भएको बयान बेहोरा हेदा मतृ क ितवादीको कुटिपटबाट ब न
मोहीको नाम क ा गनु यायसङ् गत नहने ।
भागेको र यी ितवादी लखेट्दै पिछपिछ गएको देिखन
तसथ िक.नं. २३ को ज गाको िफ डबक
मको कुनै
ु आयो । मतृ क आफै ँ हाम फाली मनपनस
ु
र ज गाधनी माण पज
ु ाको मोही महलमा रामबहादरु कारण रहे भएको पिन देिखँदैन । यसैले आफै ँ आ नो
सनु वु ार उ लेख भएको र रामबहादरु सनु वु ारलाई नै टाउकोमा िहकाई तथा हाम फाली मरेको वा आफै ँ
दतावाला मोही देखाई मोहीको लगत क ा ग रपाउँ लडी मरेको भ ने ितवादीको अदालतसम को भनाइ
भनी ज गाधनीको तफबाट िनवेदन परेको अव थामा वारदात हँदाको प रि थितलगायत अ य माणबाट
रामबहादरु तामाङलाई मोही मानी वा तिवक मोही समिथत हन नआएकोले ितवादीको सो भनाइलाई
रामबहादरु सनु वु ारको हकदार हँदाहँदै मोही रामबहादरु स य मा न नसिकने ।
सनु वु ारको नाम क ा हने ठह याई भएको सु
ितवादीले माइत गएक ीमतीलाई िलन
भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को फै सला सदर गरेको गएको अव थामा माइतीमा मतृ कक आमाको अगािड
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।३।१० नै कुटिपट गरी घरमा िलएर आएको, घरमा आएप चात्
को फै सला उ टी हने ।
र सी खाँदै गदा भनाभन भएको र बािहर िन के क ,
इजलास अिधकृत: गीता े ठ
बािहर िनि कएपिछ यी ितवादी पिन सँगै गएका,
क यटु र: उ रमान राई
टाउकोमा टचलाइटको हारबाट भएको चोट देिखएको,
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ११ गते रोज २ शभु म् । टच लाइट बरामद भएको, शव परी ण ितवेदनबाट
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१००४, मोही टाउकोमा लागेको चोटको कारण मृ यु भएको भ ने
नामसारी, भोलाकुमार सुनुवार िव. के दार त य िनिववाद पमा थािपत भई यी ितवादी
बहादुर मा के समेत भएको मु ामा पिन गगन कुमालको अिधकार ा त अिधकारीसम को
यसैअनस
सािबतीलाई समथन गरेको देिखँदा माण ऐन,
ु ार फै सला भएको छ ।
२
२०३१ को दफा ९ बमोिजम उ अिधकार ा त
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी अिधकारीसम को बयानलाई माणमा िलन सिकने नै
ह रकृ ण काक , ०६९-CR-०७०३, कत य यान, देिखने ।
गगन कुमाल िव. नेपाल सरकार
समय समयमा कुटिपट गद राितको समयमा
वारदातसँग स बि धत कुटिपट गरेको त य टचलाइटज तो कडा व तल
ु े टाउको, िनधार ज तो
अदालतमा पिन वीकारेको र सोही कुटिपटबाट संवेदनशील अङ् गमा िहकाउने ज ता काय गरी
मतृ कको मृ यु भएको भ ने अ य व तगु त माणबाट जथाभावी कुटिपट गन,ु अझ बाटोको िडलबाट राितको
देिखएको अव थामा आफूले मारेको होइन भनी समयमा जथाभावी पमा धके ने र धके िलसके पिछ
अदालतमा इ कार गरेकोलाई स य मा न सिकँ दैन । पिन पनु ः यही ँ गई कुटिपट गरी आफू भा नेज तो काय
य तै मािथबाट आफै ँ हाम फालेर मा मृ यु भएको गरेको पाइयो । िनजले गरेको य तो कायबाट मािनस
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मन स छ भ ने देिखने वा प रणामको पूवजानकारी ितवादीको दईु छोरा छोरीलाई पालनपोषण गन
हने श त स भावना रह छ । यी ितवादी य तो िज मेवारी पिन रहेको छ । यस कार वारदात हँदाको
जानकारी रा न नस ने यि रहे भएको पिन कतैबाट प रि थित, योग भएको साधन, िनजको पा रवा रक
देिखँदनै । जोसक
ु ै सामा य सझ
ु बझ
ु को मािनसलाई ि थितसमेतका कुराह िवचार गदा यी ितवादीलाई
पिन य तो काय गरेमा मािनस मन पिन स छ भ ने ऐनबमोिजम ठहरेको सव वसिहत ज मकै दको सजाय
सामा य जानकारी रहने नै ह छ र य तो आपरािधक गदा चक पन जाने देिखँदा अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार
प रणामको सामा य जानकारी रहने अव थामा िनजलाई १३ वष मा सजाय गनु उपयु देिखने ।
आपरािधक कायको मनसाय रहेको िथएन भ नु
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट
यायोिचत हँदनै । यसरी भएको वारदातलाई चिलत यी ितवादी गोकुल भ ने गगन कुमाललाई अिभयोग
कानूनअनस
ु ार अक मात र अ यािसत पमा भएको दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
मानी भिवत यको कोटीमा र आवेशमा आई भएको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
मानी आवेश े रत ह याको कोटीमा रा न नसिकने । गन गरी भएको सु गु मी िज ला अदालतको िमित
उि लिखत आधार माणबाट यी ितवादीले २०६८।०२।१८ को फै सला सदर हने ठह याई
आ नो ीमती मतृ क ह रकलालाई पटकपटक कुटिपट पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६९।०२।०७
गद आई वारदातको िदनमा समेत राितको समयमा मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सो
कुटिपट गरी टचलाइटले टाउकोमा समेत हार गरी ठहरे पिन िनजलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय
बाटोको िडलबाट धके लेपिछ धके ली प टेको ठाउँमा गदा चक पन देिखएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
गई लात मु काले समेत हार गरी मनसायपूवक यानस ब धी महलको १८८ नं. अनस
ु ार राय लगाई
कत य गरी मारेको पिु ट हन आउने ।
१३ (ते ) वष मा कै द सजाय हने ।
भागेर माइती गएको ीमतीलाई आफै ँ इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
बोलाउन गई याएर आएको देिखएको र घरमा आएर क यटु र: िसजन रे मी
पिन सँगै बसी मासु र सी खाएबाट ितवादीको इित संवत् २०७३ साल माघ २ गते रोज १ शभु म् ।
मतृ कलाई मान पूवमनसाय रही कुनै तयारी गरेकोसमेत
३
पाइँदनै । मानलाई कुनै पूवयोजना बनाएको र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
साङ् घाितक हितयार योग गरेको पिन देिखएको ह रकृ ण काक , ०७१-CR-०७०० र ०७१-CRछै न । र सी खाँदाखाँदै यी ितवादीले अगािड आफूलाई ०७१९, कत य यान, नेपाल सरकार िव. भीमबहादुर
कुटिपट गरेको कुरा मतृ कले गदा यी ितवादीलाई रस मगर र भीमबहादुर मगर िव. नेपाल सरकार
उठी पनु ः कुटिपट गन थालेपिछ मतृ क भागेर गएको
ितवादी भीमबहादरु
मगरसमेतका
पाइ छ । मतृ क भागेर गएपिछ यी ितवादी पिछपिछ गई मािनसह ले नै कुमार तामाङलाई कुटिपट गरी कत य
रसको झोकमा धके िलिदई हातमा रहेको टचलाइटले गरी मारेको यिकन हन आएकोले कारवाही ग रपाउँ
िहकाई धके िलिदएको कारण मा मतृ कको मृ यु भएको भनी िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । जाहेरवालाले
देिखएको छ । यसरी भएको वारदातलाई भिवत यको उ जाहेरीको बेहोरालाई समथन हने गरी सनाखत
कोटीमा रा न नस ने भए तापिन भिवत य हो िक कागज र अदालतसम बकप ग रिदएको
भ नेज तो अव था भने देिखएको छ । य तै यी देिख छ । मतृ क कुमार तामाङको मख
ु बाट रगत िफँ ज
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बगी सक
ु े को, नाकबाट सेतो िफँ ज बगेको, नाकको यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हने देिखयो ।
डाँडीको मािथ लो भागमा खोि एको घाउ भई यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजमको सजायको
छालाको भाग रातो भएको देिखएको भ ने लासजाँच माग दाबी िलने वादी प ले ितवादीबाट यान मान
कृित मचु ु का तथा मतृ क कुमार तामाङको टाउकोमा िनयतका साथ य तो आपरािधक काय गरेको हो भ ने
घाउ चोट लागेको कारणबाट िनजको मृ यु हन गएको पिु गनपनमा
वादी प ले सोबमोिजम पिु गनसके को
ु
भ ने लास पो टमाटम रपोटबाट देिख छ । मौकामा नदेिखँदा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारले िलएको
कागज गन िहतबहादरु घले र मौकामा बिु झएका पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
टंकमाया यो जनले यी ितवादीसमेतले लात मु काले
ितवादी भीमबहादरु मगरले उ
कुटिपट गरी कुमार तामाङलाई कत य गरी मारेका वारदातमा संल न नरहेको, मतृ कलाई कुटिपट
हन् भनी मौकाको कागज बेहोरालाई पिु हने गरी गरेको छै न र मानपनस
मको रसइवी पिन
ु
अदालतसम बकप ग रिदएको देिख छ । यसरी यी छै न । मैले झगडा नगर भनेको मा हो । अिधकार ा
ितवादीसमेतका उपरको िकटानी जाहेरी, घटना थल अिधकारीसम गरेको बयान वे छाले गरेको होइन
तथा लासजाँच कृित मचु ु का, लास पो टमाटम भनी िजिकर िलएको भए तापिन यसरी मौकामा गरेको
रपोट, ितवादीको मौकाको बयान, मौकामा बिु झएका बयानलाई पिु गन त ययु तथा वत माणह
मािनसह को बयान तथा बकप को बेहोरासमेतबाट
ततु गनसके को देिखँदनै । मौकामा भएको बयानलाई
यी ितवादीसमेतले मतृ क कुमार तामाङलाई लात अ यथा भएको भनी व तिु न पमा पिु नगरी के वल
मु काले कुटिपट गरेका र सोही चोट पीडाको आफूले गरेको आपरािधक दािय वबाट उ मिु िलने
कारणबाट कुमार तामाङको मृ यु भएको त य पिु हन उ े यले मा अदालतमा कसरु मा इ कार गरेको
आउने । ितवादीको यान मान मनसाय भए नभएको देिखँदा आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउँ भ ने िनजको
थाहा पाउनलाई िनजले वारदातको पूव कुनै योजना पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हनस ने नदेिखने ।
वा षड् य गरेको छ छै न, वारदातको समयमा योग
तसथः िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
गरेको हितयार वा िनजले गरेका कायह बाट प ा यी ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १
लगाउनु पछ । तर ततु मु ामा िमिसल संल न माण नं. को िवपरीत ऐ. को १४ नं. बमोिजमको कसरु गरेको
कागजातह बाट मतृ क र यी ितवादीबीच पूव रसइवी पिु हन आएको देिखँदा िनजलाई १० वष कै द हने
पिन रहेको नदेिखएको, कुनै घातक तथा जोिखमी ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
हितयार पिन योग नगरेको, मानु पनस मको मनसाय २०७०।३।१९ मा भएको फै सलालाई सदर गरेको
िलई पूवयोजना तथा षड् य पिन गरेको देिखँदैन । पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।३।२४
लङ् गरु बज
ु ा खे ने ममा भएको झगडाको कारण को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
उसैबखत उठेको रसबाट मतृ क कुमार तामाङलाई वादी तथा ितवादी दवु ैको पनु रावेदन िजिकर पु न
लात र मु काले कुटिपट गरी सडकमा पछा रिदएको र नस ने ।
सोही चोट पीडाका कारणबाट मतृ क कुमार तामाङको इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम. िव.क. / उदवीर
मृ यु भएको देिखन आएकोले िनज ितवादीलाई नेपाली (उपसिचव)
आपरािधक दािय व बहन गराउने योजनाथ इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् ।
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योग भएको हितयार, हार गरेको अङ् ग आिद हेदा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ततु वारदात मनसायपूवक ह याकै कोटीमा पन
ह रकृ ण काक , ०७२-CR-००३७, कत य यान, आउँछ । य तो ह यामा यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
पूण साद आचाय िव. नेपाल सरकार
यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय १ अनस
ु ार
पिहलादेिख नै आपसी झगडा भई रसइबी सव विहत ज मकै दको सजाय हने गरी सु अदालतले
रिहरहेको र सो िदन पिन मतृ कले आफूलाई गाली गरेको गरेको फै सला सदर ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट
भ ने कुरालाई िलएर बाटोमा नै झगडा भएको, सोही भएको फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
झगडा हँदा ितवादीले मतृ कलाई धा रलो हितयार
ितवादीले मानस मको पूवमनसाय िलई
हँिसयाले संवेदनशील अङ् ग घाँटीमा हार गरेको तयारी गरी आई मान पगु ेको नदेिखएको र आपरािधक
देिखन आएको छ । हँिसया ज तो धा रलो हितयारले कायप चात् आफै ँ हरीमा गई सािबत रही याियक
घाँटीज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गदा मािनस ि यालाई समेत सहयोग गरेको देिखएको अव थामा
मनस छ भ ने कुरा जोसक
ु ै सामा य समझ भएको यी ितवादीलाई ऐनअनस
ु ार ठह रएको सजाय गदा
यि को जानकारीमा रहने नै ह छ । य तो जानकारी चक पन जाने देिख छ । यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
नहने कानूनबमोिजमको प रि थित तथा अव थामा यी अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार राय लगाई १५ वष मा कै द
ितवादी रहे भएका िथए भनेर पिन कही ँकतै पिु ट हन सजाय गदा पिन कानून र द ड सजायको म सद पूरा
आएको छै न । य तो पूवझगडा भइरहने ि थितमा र हन जाने देिखन आयो । तसथ यी ितवादी पूण साद
प रणामको पूवजानकारी हने पया त स भावना भएको आचायलाई १५ वष मा कै द सजाय हने ।
ि थितमा हन पगु ेको वारदातलाई मतृ क र ितवादीबीच
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण तथा
पूव रसइबी नरही आपरािधक कायको लािग मनसाय कानूनी यव थासमेतका आधारमा यी ितवादी
त वको िव मानता रहेको िथएन भनेर भ न नसिकने । पूण साद आचायलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
ितवादीले कुनै अक काम गदा यसरी महलको १३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार सव वसिहत
अ यािशत पमा यी मतृ कलाई लागेको नभई ज मकै द हने गरी सु दैलेख िज ला अदालतबाट िमित
ितवादीले मतृ कको घाँटीमा नै हँिसयाले हार गरेको २०७०।११।११ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
देिखएको छ । के बल मानलाई पूवतयारी के ही गरेको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०७१।०८।१५
नदेिखएको र हँिसया पिन मानलाई भनी नबोके को भ ने मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ितवादीको भनाइका आधारमा मा यस वारदातलाई ठहछ । सो ठहरे पिन वारदात हँदाको प रि थित र िनज
भिवत यको सं ा िदन िम दैन । यसैगरी यानस ब धी ितवादीले याियक ि यालाई सहयोग गरेकोसमेत
१४ नं. मा उ लेख भएअनस
ु ार त काल उठे को रस आधारमा िनजलाई उ ठहरेअनस
ु ार सजाय गदा चक
था न नसक आवेशमा आई साधारण लाठा, ढुङ्गा, पन देिखएकोले िनजलाई अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार १५
लात मु का आिदले हानेको अव था हनपु नमा (प ) वष मा कै द सजाय हने ।
हँिसयाज तो धा रलो हितयार योग गरेको देिखँदा इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
ततु वारदात आवेश े रत ह याका पमा पिन िलन क यटु र: िसजन रे मी
सिकने नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ३ गते रोज १ मा शभु म् ।
वारदात हँदाको पृ ठभूिम तथा प रि थित,
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५
नेपालग जको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. अव था नदेिखने ।
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-१३५४,
तसथ उपयु कारणह बाट सु इ साफ
लागु औषध ( ाउनसगु र), राजु ख ीसमेत िव. नेपाल सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
सरकार
२०७१।१।०९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह ले लागु औषध ( ाउन सगु र) इजलास अिधकृत: जयराम े
सेवनको लािगस म याएका ह भनी बयानमा भने पिन क यटु र: देवीमाया खितवडा
बरामद भएको लागु औषधको प रमाणलाई हेदा ८ ाम इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
५०० िमिल ाम रहेकोले सेवनको लािग मा ज तो
६
नभई अ यिधक नै देिखएकोले िनज ितवादीह ले मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िकनेर याएको लागु औषध ( ाउन सगु र) सेवनका अिनलकुमार िस हा, ०६७-CR-०९५१, ०६७लािग मा याएको भ न िम ने अब था देिखएन । CR-०९६८ र ०६७-CR-११६९, कत य यान,
सेवनको कुरालाई ितवादीह ले वीकार गरे तापिन नेपाल सरकार िव. दीपक पौडेलसमेत, मोहन िधताल
कुनै सधु ारगहृ मा बसी उपचार गराएको भ ने अव था िव. नेपाल सरकार र च बहादुर िव कमा िव. नेपाल
नदेिखने ।
सरकार
कुनै यि को साथबाट लागऔ
घटना थलमा भेिटएको पचा प लेटमा ग रब
ु षध बरामद
भएको ि थितमा िनद ष छु भ ने माण िनजले नै मिु मोचाले ह याको िज मा िलएको भिनएको पचामा
पु याउनपु न ह छ । यहाँ बरामद भएको लागु औषध सिचन पहाडी, नगर किमटी, दमक झापा लेिखएको
( ाउन सगु र) को प रणामलाई यून भ न नसिकने िथयो भनी कागज गन छिवरमण ढकालले आ नो
अब था देिखएकोले सेवनको लािग ख रद गरी याएका बकप मा उ लेख गरेको देिख छ भने ग रब मिु मोचा
ह भने तापिन लागु औषध आफूह बाट बरामद भएको नेपाल लेिखएको पचा यी ितवादी मोहन िधतालको
कुरालाई वीकारी रहेको अव थामा िनजह को घरमा फे ला परेको भनी बरामदी । खानतलासी
साथबाट बरामद भएको लागु औषध िबि गनको मचु ु कामा उ लेख भएको पाइ छ । यसरी ितवादीह
लािग होइन भ ने माण पु याउनेभार िनजह मा नै पवन खड् का, च बहादरु िव कमा र टंक िघिमरेले
रह छ । सोबमोिजमको कुनै माण ितवादीह ले आफूह पिन उ वारदातमा संल नतना रहेको कुरामा
पु याउन सके को देिखँदैन । यस ि थितमा बरामद लागु सािबत भई िनज ितवादी मोहन िधताललाई समेत
औषधको प रमाणलाई बेवा ता गरी ितवादीह ले पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, िमिसल संल न रहेका
लागु औषध सेवनका लािगस म याएका रहेछन् भ न घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का, शव परी ण
िम ने देिखएन । सो हँदा ितवादी राजु ख ी, िववेक ितवेदन, जाहेरी दरखा त, अनस
ु धानको ममा
के .सी. र िहतेश भतु लसमेतलाई जनही कै द पाँच वष बिु झएका मािनसह को बकप समेतबाट समिथत हन
ितन मिहना र ज रवाना सात हजार पैयाँ हने ठह याई आएको देिखयो । उ आधार, माणबाट यी ितवादी
सु िज ला अदालतबाट िमित २०७०।११।२१ मा मोहन िधतालले मतृ क नारायण साद खरेललाई मान
भएको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, षड् य को योजना बनाई, सो योजनाअनु प अपहरण
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गरी ितवादी दीपक पौडेलको घरमा राखी राित रतवु ा ितवादीले सु अदालतमा पूण इ कारी बयान गरे
खोलामा लगी कत य गरी ह या गरेको त य पिु हन तापिन ितवादीह टंक िघिमरे, पवन खड् कासमेतको
आउने ।
बयानबाट िनज पिन घटना थल रहेको रतवु ा खोलाको
ितवादीह पवन खड् का, च बहादरु बगरमा बिसरहेको भ ने देिखन आउँछ । यस कार
िव कमा, टंक िघिमरेले सु िज ला अदालतमा बयान िनज ितवादी मतृ कलाई मान कायमा य संल न
गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरे तापिन अिधकार ा नभए पिन घटना थलमा गई बसी मत स लाहमा
अिधकारीसम गरेको बयान बेहोरा, मौकाको जाहेरी पसेकोस म देिखन आयो । सो देिखनाले िनजलाई
दरखा त, घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का, मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं.
मतृ कको शव परी ण ितवेदन, मौकामा कागज गन बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द सजाय हने नै देिखने ।
मािनसह को अदालतमा भएको बकप लगायतका
ितवादीह
बेलबहादरु गहतराज र
माण कागजातह बाट समिथत भएको देिखँदा यी छ बहादरु अिधकारी अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादीह पवन खड् का, च बहादरु िव कमा, टंक र सु अदालतमा समेत कसरु मा इ कार गरी बयान
िघिमरेको मतृ क नारायण साद खरेलसमेतको ह या गरेको देिख छ । अनस
ु धानको ममा कसरु मा
गन कायमा संल नता रहेको देिखन आयो । यी ितनै सािबत भई बयान गन अ य ितवादीह ले समेत
जना ितवादीको बयान बेहोराबाट नारायण साद यी ितवादीह को नारायण साद खरेलको ह या
खरेललाई कत य गरी मान कायमा षड् य मूलक गन संल नता िथयो भनी पोल गनसके को देिखँदनै
ढङगले योजना बनाई, सो योजनाअनु प मतृ कको भने िमिसल संल न अ य माण कागजातह बाट
अपहरण गरी ितवादी मोहन िधताललाई यान मान समेत िनजह को संल नता रहेको देिखँदैन । मतृ क
कायमा सहयोग गरेको देिखयो । यस कार मतृ क नारायण साद खरेलको ह या गन कायमा यी
नारायण साद खरेललाई कत य गरी मान कायमा ितवादीह को पिन यो यो अव थामा संल नता
मु यतः ितवादी मोहन िधताल रहेको भए तापिन यी रहेको िथयो भनी वादी प ले प िजिकर िलनसके को
ितवादीह ले एक आपसमा सरस लाह गरी षड् य
देिखँदनै । त ययु तथा व तिु न माणको अभावमा
गरी नारायण साद खरेललाई मान कायमा संल नता के वल शङ् काको भरमा मा यी ितवादीह लाई
भएको देिखने ।
कसरु दार कायम गरी सजाय गनु कानून तथा
ितवादी दीपक पौडेलले अिधकार ा
यायस मत देिखँदैन । यी ितवादीह लाई सु
अिधकारीसम बयान गदा िमित २०६२।११।१२ िज ला अदालतले सफाई िदने गरी भएको फै सलालाई
गते िबहानै म िबतामोड गएको िथएँ । बेलक
ु ा घरमा सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नै
फकर आउँदा नारायण खरेलसमेत २ जना िथए । देिखन आउने ।
नारायण खरेलसँग हात िमलाएँ र अ यलाई िच न
अतः उि लिखत आधार, कारण र माणबाट
सिकन । मतृ कको ह या कसले िकन ग यो थाहा भएन ितवादीह म ये मोहन िधताललाई मल
ु क
ु ऐन,
भनी बयान गरेको देिख छ । िनजले मतृ कको ह यामा यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
संल न रहेको भ ने कुरालाई अ वीकार गरी बयान गरे सव वसिहत ज मकै द हने गरी िमित २०६६।११।९
तापिन उ िमितका िदन नारायण खरेललाई भेटी हात मा र ितवादीम येका पवन खड् का, च बहादरु
िमलाएको कुरालाई वीकार गरेको देिख छ । िनज िव कमा, टंक िघिमरेलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
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महलको १६ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द, स रसके को अव था देिखने ।
ितवादीम येको दीपक पौडेललाई मल
तसथ त काल चिलत कानूनबमोिजम राज
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष ६ अनस
ु धान िवभागले आ नो अिधकार े हण गरी
मिहना कै द र ितवादीम येका बेलबहादरु गहतराज र मु ाको सनु वु ाइको ममा ितवादीसँग भ सार ऐन,
छ बहादरु अिधकारीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाई २०६४ को कानूनी यव थाबमोिजम ितवादीसँग
पाउने गरी िमित २०६५।१।२५ मा सु झापा िज ला माग गरेको धरौटी ितवादीले दािखल गन नसक
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन ितवादीलाई थनु ामा राखी उ मु ा कारवाही च दै
अदालत, इलामको िमित २०६७।८।१५ को फै सला गदाको अव थामा प रवितत िव मान संवैधािनक
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यव थाबमोिजम सो मु ा स बि धत काठमाड िज ला
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम. िव.क. ।
अदालतमा सरी कारवाही यु अव थामा रहेको
उदवीर नेपाली
देिखँदा कानूनबमोिजम िनवेदक थनु ामा रहेको अव था
क यटु र: उ रमान राई
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनस ने देिखएन । ततु रट िनवेदन
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ७ गते रोज ३ शभु म् ।
खारेज हने ।
इजलास नं. ७
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
क यटु र: संजय जैसवाल
१
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या.
२
ी दीपककुमार काक , ०७३-WH-००३१, मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
ब दी य ीकरण, िछ रङ तामाङ िव. राज ह रकृ ण काक , ०७१-WO-०१९९, उ ेषण /
अनुस धान िवभाग, ह रहरभवन, लिलतपुरसमेत
परमादेश, टेकबहादुर गोदार िव. धानम ी तथा
िनवेदकले भ सार चोरी पैठारी मु ा सनु वु ाइ गन मि प रषद्को कायालयसमेत
अिधकार े िज ला अदालतको भएकोमा हाल स म
िनवेदकले दाबी िलएको उ ज गाको
सो मु ा िज ला अदालतमा पेस भएको छै न भनी िमित िफ डबक
ु मा नै वनबटु ेन भनी जिनएको देिख छ ।
२०७३।८।१० मा यस अदालतमा ततु रट िनवेदन ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोिजम ज गा नाप जाँच
दायर गरेको भएपिन सो मु ा िमित २०७३।६।३० भई िमित २०४६।२।३ मा नै िनवेदकले दाबी िलएको
मा काठमाड िज ला अदालतमा मु ा नं. ०७३- ज गा वनबटु ेन े भनी सावजिनक कायम गरी नेपाल
CR-०४६८ मा दायर भई कारवाहीयु अव थामा सरकारको नाममा दता भएको िवषयमा िनवेदकले सो
रहेको भ ने कुरा राज अनस
ु धान िवभागको तफबाट स ब धमा त काल कुनै कानूनी कारवाही चलाएको
पेस भएको िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । यसरी पिन देिखँदैन । सो दाबीको ज गामा िनवेदकको हक भोग
हेदा ततु रट िनवेदन दायर हनपु ूव नै िव मान िथयो भ ने कुनै व तिु न आधार माण िनवेदकले पेस
संिवधानले िनदश गरेबमोिजम उ मु ा राज गनसके को देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा २६
अनस
ु धान िवभागबाट स बि धत िज ला अदालतमा अनस
ु ार देवानी मु ामा दाबी मािणत गन भार वादीको
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हने भ ने कानूनी यव थाको रोहमा िवचार गदासमेत रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदकले उ दाबी गरेको ज गामा िनवेदकको हक इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
भोग रहेको भ ने माण गज
ु ान सके को नदेिखँदा क यटु र: संजय जैसवाल
िनवेदकले दाबी िलनल
ु ाई मा पया र उिचत मा न इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् ।
िम ने नदेिखने ।
३
िनवेदकले दाबी िलएको ज गा हाल वनबटु ेन मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या.डा.
े को पमा रहेको र सो ज गा यानेघारी मिहला ी आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-१०६१,
सामदु ाियक वनको पमा थानीय समदु ायलाई उ ेषण / परमादेश, बालकृ ण झासमेत िव. िसंचाई
ह ता तरण ग रएको त य उ सामदु ाियक वनको म ालयसमेत
उपभो ा सिमितको सद यको पमा िनवेदक
सावजिनक िहतको लािग यि को स पि
वयम् रही उ सामदु ाियक वनको भेला बैठकमा ा गदा रा यले कानूनबमोिजम ितपूित िदनु
िनवेदक उपि थत हने तथा समूहको िनणयबमोिजम नै पन ह छ । यो कुरालाई िस ा तत: अ वीकार
काम कारवाही गद आएको भ ने बेहोरा िज ला वन गनपन
ु कुनै कारण छै न । तर िनवेदकका ज गाह
कायालय, याङ् जाबाट पेस भएको िलिखत जवाफबाट तटब धिभ पा रएको छ भनी िनवेदकह ले प टसँग
देिख छ । तसथ ज गा नापीको िफ डबक
ु मा जङ् गल देखाउन सके को पाइँदनै । यस ि थितमा िनजह को
जिनएको तथा २०५० सालमा सामदु ाियक वन स पि स ब धी हक हनन् भइसके को भ ने िन कषमा
पु न नसिकने ।
े को पमा ह ता तरण भई िनवेदक वयम् उ
सामदु ाियक वनको उपभो ा सद यसमेत रही
िनवेदकह ले िव.सं २०२७ सालमा कायम
समूहको िनणयबमोिजम काम कारवाही गन यि ले भएको सव न सालाई आधारमानी िव.सं. २०७३
हाल यित धेरै िवल ब गरी िनवेदन गरेको अव था हँदा सालमा ततु रट दायर गरेको देिख छ । २०२७
रट िनवेदन बेहोरासँग सहमत हन सिकने अव था सालमा कायम रहेको नदीको बहावलाई २०७३
नदेिखने ।
सालमा पिन खाँडो खोलाले प याई रहेको छ होला
िनवेदकको हक भोगको भ ने कुनै व तिु न भनी अनमु ान गन सिकने अव था देिखँदनै । िमिसल
आधार नदेिखएको अव था र कोही कसैको दाबी िवरोध संल न पेस भएको नयाँ न सा Sheet no. 2686
नभएको अव थाको आधारमा समेत २०४६ सालमा 12A मा पिन खाँडो नदीलाई परु ानो खाँडो नदी, नयाँ
नै सरकारी ज गा भनी दता भइसके को ज गालाई खाडो नदी भनी दईु अलगअलग ठाउँमा देखाइएको
िनवेदकले के वल िनवेदन गरेकै आधारबाट मा र पाइ छ । के कता तटब ध िनमाण गदा उपयु ह छ
कुनै पिन हकभोग रहेको भ ने माणको िव मानता के गदा वषातमा नदीको बहावलाई िनय णिभ रा न
नदेिखएको अव थामा सावजिनक ठहर गरी नेपाल सिक छ सो कुरा सामा यत: अदालतले भ न स ने
सरकारका नाउँमा दता भई सामदु ाियक वनको िवषय होइन । यो ािविधक अ ययनबाट ठ याइने
पमा हाल अि त वमा रहेको ज गालाई िनवेदकको िवषय हो । उ प रयोजनाबाट नदीको बहाव े मा
मागबमोिजम िनवेदकका नाममा छुट दता हन नस ने पन िनवेदकलगायतका थानीय नाग रकह को के ही
ठहर गरेको मालपोत कायालय, याङ् जाको िमित ज गा ित हने िवषयलाई मह व िदई बाढी िनय णको
२०७१।४।२० को िनणय कानूनस मत देिखँदा ततु िनि त गन लािगएको तटब ध िनमाणको कामलाई
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रोकावट गनु उिचत मा न िम ने नदेिखने ।
ज गाको ितबाट बढीभ दा बढी नाग रकको सरु ा
जल उ प न कोप िनय ण स ब धमा तथा नदी कटानबाट ज गाको संर ण हन स छ भने यो
नेपाल सरकारबाट नदी कटान िनय णस ब धी कुरालाई रो न उिचत हँदैन । स चािलत काय मबाट
काय म स चालन स ब धमा िव मान यव थातफ िनवेदकह वयम् लाभ ाही एवम् सावजिनक सेवाका
हेदा िसंचाई तथा जल उ प न कोप स ब धमा उपभो ा हन् भ ने देिखन आएकोबाट पिन िनवेदनमा
उपभो ा सं थामाफत िनमाण काय गराउने कायिविध उि लिखत तटब ध आयोजना रो नु यायपूण वा
२०६९ िनमाण भएको पाइयो । उ कायिविधको िववेकस मत नदेिखने ।
दफा १४(१०) मा उपभो ा सं थाको काम, कत य
अत: उपयु कारणह बाट रा पित चरु -े
र अिधकारअ तगत योजना णालीको लािग ज गाको तराई मधेस संर ण िवकास सिमितको बैठकबाट
आव यकता भएमा उपभो ाले िन:शु क ज गा वीकृत िड.िप.आर. बमोिजम रट िनवेदनमा
उपल ध गराउने भ ने यव था भएको देिखयो । उि लिखत खाँडो खोला तटब धस ब धी रट
िनवेदकह को ज गा तटब धिभ परेको छ भनी िनवेदनमा उि लिखत खाँडो खोला तटब धस ब धी
यिकन भ न नसिकएको अव थामा उ कायिविधमा नदी िनय ण काय मबाट तराईको ठूलो भूिमको
उि लिखत कुराको वैधता परी ण गनु आव यक संर ण हन पगु ी आम जनतालाई फाइदा पु ने देिख छ ।
नदेिखने ।
तटब ध िनमाण नगदा िनवेदकको िजउ यान, घरबास,
हरेक वष वषातमा तराई े मा बाढीबाट जीिवकासमेतमा ितकूल असर पन जाने देिखँदा
डुबान हने कुरा आम जानकारीको िवषय हो । यसबाट िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गन उिचत र आव यक
हजार जनताको िजउधन र बसोबासमा ित पगु ेको छ । हने देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
यो ित रोिकनु पछ । यस िनि त तटब ध एउटा उपाय इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
हनस छ । तराईमा ब ने सबै नदीह को जलाधार क यटु र: संजय जैसवाल
े को संर ण, चरु े े देिख नेपाल भारत सीमास म नै इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
तटब धको िनमाण यसका आयाम हन् । स भवत: यसै
४
कुरालाई ि गत गद रा पित चरु े संर ण आयोजना मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
स चालनमा छ । हामीले आ नो यि गत िहतको अिनलकुमार िस हा, ०६८-CI-०२९३, दता फारी,
कुरा त गरौ ँला तर कृितको कोपलाई सिह पमा रामबहादुर े िव. कृ ण यारी े
आँकलन गन र यस अनु प रोकथाम ज य कायह
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट फै सला
गन सिकएन भने यसले म चाउने िवनासको िलला हँदा िमित २०६५।७।३ को न साअनस
ु ार भनी
अक पनीय ह छ । यस ि थितमा सो काय म रो नपु छ उ लेख भएको स ब धमा पनु रावेदकले सो न सा
भ ने वा खोला यताबाट ब नपु छ भ ने िनवेदकह को नै बदर भइसके को भ ने आधार िलई िजिकर पेस
िजिकर िववेकस मत नदेिखने ।
गरेको भए तापिन िमित २०६५।७।३ को न सा
खाँडो खोला तटब ध काय मसमेत िमित २०६५।१०।१९ को आदेशले बदर भई िमित
उपभो ाको िहतमा नेपाल सरकारबाट स चािलत २०६५।१२।२ मा न सा भई ततु मु ा िकनारा भएको
काय म रहेको देिख छ । आम नाग रकको िहतसँग देिख छ । िमित २०६५।७।३ मा न सा र िमित
जोिडएको सावजिनक मह वको िवषय भएकोले के ही २०६५।१२।२ को न सामा कुनै ताि वक िभ नता
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नदेिखएको हँदा फै सलामा उ लेख भएको उ िमित िबगतमा भएका यवहार माणबाट समेत वादी वा
२०६५।७।३ को भ ने बेहोरालाई िमित २०६५।१२।२ िनजका िपताले ितवादीबाट अंश िलई पाइसके को
को न साअनस
ु ार भनी कायम गरी वादी दाबीको भ ने कुरा स- माण पिु ट भएको नदेिखँदा तायदाती
िक.नं. ११६ को ज गालाई पूव पि चम िचरा पारी फाँटवारीमा उि लिखत स पि म ये िक.नं. ४१६
उ रतफ ितवादी रामबहादरु े ठको र दि णतफ बाहेकको अ य स पि बाट वादीले ३ ख डको १
वादी कृ ण यारी े ठको कायम हने ठह याएको ख ड अंश पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
सु िज ला अदालतको फै सला िमलेको नदेिखँदा हेट डाको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था
सो फै सला उ टी गरी िफराद दाबीबमोिजम दाबीको देिखन नआउने ।
ज गालाई उ र दि ण िचरा पारी पूवतफबाट ३
अंशब डाको ३० नं. लाई हेन हो भने
ख डको १ ख ड वादीको कायम भई पि चमतफ ३ अंिशयारह ले आआ नो अंशभाग िहसाब
ख डको २ ख ड ितवादीको कायम हने गरी वादीले शाि तबमोिजम बिु झिलई अंशब डाको िलखत गरी वा
आ नो ज गा दतासमेत गरी पाउने ठह याई पनु रावेदन नगरी आआ नो नाउँमा दाखेल खारेज गराइसके को वा
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।११।१५ मा भएको ब डाबमोिजमको आआ नो अंशभागको ज गा अचल
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
स पि छुटाछु ै भोग िब यवहारसमेत ग रसके को
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड् का
यवहार माणबाट ब डा भइसके को ठहरेमा पिछ ब डा
क यटु रः च ा ितम सेना
प रिज ेसन नभए पिन ब डा भएको सदर हनेछ
इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभु म् । भ ने यव था भएको पाइ छ । जहाँस म िक.नं. ४१६
§ ०६८-CI-०२९२, दता फारी, रामबहादुर को ज गाको संग छ, सो ज गाबाट बादीले अंश पाउने
े िव. कृ ण यारी े भएको मु ामा पिन हो होइन भनी िवचार गदा उ ज गा राम औतारका
यसैअनस
नाममा िमित २०६३।७।१३ को िनणयबाट मोिहयानी
ु ार फै सला भएको छ ।
हक व प ा त भएको देिखने ।
इजलास नं. ८
तसथ उपयु त आधार, माण र कारणबाट
िक. नं. ४१६ को ज गाबाट समेत वादीले ३ ख डको १
१
ख ड अंश पाउने ठह याएको पसा िज ला अदालतको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िमित २०७०।६।१६ को फै सला सो िक.नं. ४१६ को
के दार साद चािलसे, ०७१-CI-१४१९, अंश दता, हकमा स म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई उ
जङ् गबहादुर राउत बरै िव. धामु साद चौरिसयासमेत िक.नं. ४१६ ब डा नहने र तायदातीमा उि लिखत
वादी ितवादीह अंिशयार नाताका मािनस अ य स पि ब डा हने ठह याएको पनु रावेदन
भएको कुरामा मख
ु िमलेको अव था छ । वादीलाई अदालत, हेट डाको िमित २०७१।०८।२२ को फै सला
यसअगािड नै अंश िदएको भ ने ितउ र िजिकर िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िलए पिन सो िजिकर सबदु माणबाट पिु ट भएको इजलास अिधकृतः िबमला पौडेल
देिखँदैन । अंश िदएको भ ने कुराको पा रत िलखत क यटु र: िसजन रे मी
ितवादीबाट पेस हन नसके को र वादी ितवादीबीच इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् ।
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गरेको स पि बाहेक अ स पि पिन बाँक छन,
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ती अब डा स पि हन भनी वादीले दाबी िलएको
सारदा साद िघिमरे, ०६७-CI-०२६२, िलखत देिखयो । सो ब डाप मा कुनै स पि अब डा रािखएको
बदर दता बदर, मोहन साह कलवार िव. सहदेव साह देिखँदनै र य तो कुनै बेहोरा उ लेख भएको पिन
कलवारसमेत
देिखँदनै । आफूले पाउने स पि यि कै हो भनी िच
िमित २०३६।४।५ को ब डाप लाई िवचार बझ
ु ाइसके पिछ यसमा िववाद गन िम दैन । यसरी
गदा ७-१४-१ ज गामा ब डा भएको र सो म ये ज.िव. िववाद याउन िवब धनको िस ा तसमेतले निम ने ।
०-११-१ ज गा िपता रामाशमकर साहको भागमा परेको
वादी ितवादीह बीच २०३७ सालमा
र ज.िव. ०-७-० आमा िसम रिखया कलवारीनको नै ब डाप भइसके को, नाबालक यी पनु रावेदक
भागमा परेको र ज.िव. ०-१९-० यी पनु रावेदक बाबआ
ु माको संर णमा रहेका, आमा बाबक
ु ा िह सामा
ितवादी मोहन साहको भागमा परेको,ज.िव. ३-३-८ रहेको ज गाह पिन सबै अंिशयारह बीच समान
जंगबहादरु साहको भागमा र ज.िव.३-८-१६ सहदेव ढंगले िलनिु दनु गन गरी बकसप समेत गरेबाट वादी
साहको भागमा परेको देिख छ । सो ब डाप लाई हेदा दाबीको ज गाम ये िक.नं. २९५, २०२, २०३, ७०१
यितबेला नै ततु मु ाका यी वादी ितवादीह बीच र २२ को ज गाको हकमा स म िमित २०६२।६।२३
अंशब डा गदा नै घटीबढी िलई िदई असमान पमा को हालैको बकसप िलखतको पाँच भागको दईु भाग
ब डाप गरेको प देिख छ । य िप ततु मु ा अंश िलखत र ितवादीको नाउँको दतासमेत बदर भई
घटीबढीको दाबी िलई दायर भएको देिखँदैन । ाकृितक वादीह को नाउँमा दता हने ठहछ । सो हदस म सु
यायको िस ा तले समेत आमा बाबक
ु ो स पि मा पसा िज ला अदालतको िमित २०६४।२।२८ को
सबै छोराह ले समान हक पाउनपु छ । उ िलखत फै सला के ही उ टी हने ठह याई भएको पनु रावेदन
तयार गदा ितवादी मोहन साह नाबालक रहेका तथा अदालत, हेट डाको िमित २०६६।७।९ को फै सला
बाबु रामाशंकर िनजसँगै ब ने भनी जिनएको देिख छ । उ टी भई िमित २०३७।४।५ मा पा रत ब डाप मा
सो ब डाप मा कुनै पिन स पि अब डा रहेको भ ने समेत कुनै स पि अब डा रहेको भ ने कुरा उ लेख
पिन नदेिखने ।
नहँदा माणको अभावमा िलखत बदर ग रपाउँ भ ने
ज गा अब डा रहेकाले बाबु आमाको एकलौटी वादी दाबी पु न नस ने ठह याई भएको सु पसा
हक हन स दैन । य तो स पि आफूह को िज ला अदालतको िमित २०६४।२।२८ को फै सला
म जरु ीिबना बकसप ग रिदन िम दैन भ ने वादीदाबी सदर हने ।
देिख छ । २०३७ सालमा ब डाप भई वादीह ले इजलास अिधकृतः समु न पा डे
अंश बझ
ु ी िलइसके को देिख छ । सो २०३७ सालको क यटु र: उ रमान राई
ब डाप लाई अ यथा भ न वादीह ले सके को अव था इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।
छै न । सो ब डाप मा िच नबझ
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०२६१, िलखत
ु ेको भए त काल िवरोध
जनाउन स नपु न वा अंशब डाको ३२ नं. बमोिजम
बदर दता बदर, मोहन साह कलवार िव.
उजरु गनस नु पन िथयो । सो ब डाप लाई वीकारी
सहदेव साह कलवारसमेत भएको मु ामा पिन
लामो समय चपु लागी बसी ब डाप बाट आफूले ा
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
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३
नेपालको संिवधानको धारा ३१ बमोिजम
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण
येक नाग रकलाई अिनवाय र िनशु क िश ाको
काक , ०७१-WO-१००६, उ ेषण, रिब महजन पहँचको हक हने यव था छ । सोहीबमोिजम िव ालयले
िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगसमेत
वतः फुत पमा आ मिनभर भई शैि क काय म
करार दईु प बीच हने स झौता हो । दईु स चालन गनपन
ु ह छ । जसका लािग िव ालयले
सािधकार प बीच Free Consent मा भएको करार आ नो सं थाको आिथक मता सधु ार गरी शैि क
भंग गन करारमा संल न नै नभएको े ािधकारिवहीन तर विृ गनको लािग उ स झौता गरेको भ ने कथन
िनकाय ते ो प अि तयार दु पयोग अनस
ु धान देिख छ । नेपाल सरकारले एक कृत भूउपयोग िनित
आयोगलाई सो करार बदर गन अिधकार छै न बनाउन गइरहेकोले सो नीित तयार नभएस म सरकारी
सझ
ु ावस म िदने हो । सो स ब धमा अि तयार वािम वका संघ सं था एवम् सरकारी गठु ीका ज गाह
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा िब िवतरण गन, भोगािधकार िदने वा िलजमा िदने
२८ (ग) मा “ नेपाल सरकार वा कुनै सावजिनक काय हाललाई नगनु नगराउनु भनी िमित २०६६।४।१८
सं थाको कुनै प रपाटी वा काय णाली िु टपूण छ को िनणयले रोके को भ ने देिखएको तर सो एक कृत
भ ने लागेमा यसलाई स याउन र यसबाट उ प न ऐन, िनमाण गरी स झौता ारा ज गाको उपयोग
सम याको िनराकरण गन कारण र आधारसिहतको गरी िव ालयले आिथक उ नित गरी िव ालयको
सझ
ु ाब िदने” भ ने यव था रहेको समेत देिख छ । शैि क गणु तर विृ गन नपाउने भनी भ न िम ने
जनु स झौता सािधकार िनकाय मदन मारक उ.मा. देिखँदनै । सोही स ब धमा येक िज लामा िज ला
िव. लिलतपरु र करार स झौता गनयो य यि रिब
िभ को शैि क गणु तर विृ गनका लािग िविभ न
महजनबीच भएको देिख छ । उ करार गदा िव ालयले शैि क काय म तजमा
ु गरी काया वयन गराउने
आ ना तालक
ु िनकाय िज ला िश ा कायालयबाट योजनाथ िज ला िश ा सिमितको यव था ग रएको
िमित २०६९।२।२१ मा र िज ला शासन कायालय, ह छ । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १८(च)मा
लिलतपरु बाट िमित २०६९।२।२६ मा रो का ज गा “िव ालयको स पि को सरु ा गन तथा िव ालयको
फुकुवा गन स ब धमा “ चिलत कानूनबमोिजम समिृ को लािग आव यक यव था गन” साथै ऐ.
आव यक ि या पूरा गरी गराई काय स पादन गन िनयमावलीको (ञ) मा “िव ालयलाई आिथक पमा
गराउने गरी िमित २०६९।०२।२५ को िनणयानस
ु ार आ मिनभर गराउन य न गनस ने” यव था रहेको
भएको रो का फुकुवा ग रएको बेहोरा अनरु ोध छ ।” भ ने छ । यसको अथ येक िव ालयलाई आ नो भोगमा
बेहोराको सहमित प का आधारमा करार योजनका रहेको अचल स पि को रेखदेख गन, सरु ा गन तथा
लािग मदन मारक उ च मा.िव.को वािम वमा रहेको सोको कानूनबमोिजम िव ालयको शैि क गणु तर
रो का ज गा फुकुवा गरी दईु प बीच करार भएकोसमेत विृ गन र िव ालयको िहतको लािग भोगचलन गन
देिख छ । तसथ उ स झौतामा कुनै अिनयिमतता अिधकार स बि धत िव ालयमा िनिहत रहेको हने ।
भएको भ ने समावेश भएको पिन देिखँदनै । यस
तसथ, दईु प बीच Free Consent मा
अव थामा सझ
ु ाव िदने अिधकारको गलत योग गरी भएको उि लिखत करार स झौता िव ालयको िहतमा
भएको आदेशलाई कानूनस मत मा न निम ने ।
नै भएको भ ने िव ालयका तफबाट उपि थत कानून
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यवसायीको तक, यस अदालतबाट भएको अ त रम रहेको भ ने उ लेख भएको देिखएको हनाले उ
आदेशप ात् उ स झौता िनर तर काया वयनमा रकम उ िव ालय २०६६ सालदेिख २०७०
रहेको भ ने िमित २०७२।९।२ को मदन मारक सालस म स चालनमा रहेको अव थामा सो िव ालय
उ.मा.िव.को प बेहोरा, स झौता काया वयन स चालनमा िश कह को तलब भ ा, मसल द,
गनका लािग आव यक वीकृती पिन िलएको भ ने छा विृ आिदमा समेत खच हने नै अव था देिखन
बेहोराको िव ालय यव थापन सिमितका तफबाट आयो । य तो अव थामा िव ालयलाई िनकासा ा
उपि थत कानून यवसायीको तकसमेतका आधार रकम िफता भई बाँक रहेको रकमबाट सो अविधमा
एवम् कारणह बाट िवप ी अि तयार दु पयोग हने तलब भ ा, छा विृ लगायतका शीषकह को
अनस
ु धान आयोगको िमित २०७१।१२।१७ को रकम िव ालय स चालनका िनिम आव यक
बैठकको िनणय सं या ६९६ उ ेषणको आदेशबाट िथएन भनी भ न िम ने अव था देिखएन । सोबाहेक
बदर हने ठहछ । साथै उि लिखत प ह बीच भएको यी ितवादीह ले िव ालयलाई ा भएको रकम
िमित २०६९।३।२० को करार स झौता त काल िहनािमना गरेको नभई बे जु मा देिखएको तथा यो
काया वयन गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा यित रकम िहनािमना गरी मासी खाएका हन् भनी पिु
परमादेश जारी हने ।
हन नसके को अव थामा के वल शङ् काको भरमा मा
इजलास अिधकृतः समु न पा डे
कसरु दार ठह याउनु याय एवम् कानूनस मत नहने ।
क यटु र: उ रमान राई
ितवादीह उपर
ाचार िनवारण ऐन,
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभु म् । २०५९ को दफा १७ को कसरु गरेको भनी िबगो
४
असल
ु गरी दफा ३(१), ३(१)(च) बमोिजम सजयाको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी माग दाबी िलई अिभयोगप दायर भएको देिख छ ।
ह रकृ ण काक , ०७३-CR-०१४४, िव ालयको दफा १७ हेदा “कुनै रा सेवकले आ नो ओहदाको
रकम िहनािमना तथा दु पयोग गरी ाचार गरेको, वा सोस ब धी कत य पालन गदा नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव. अिनता कुमारी म डलसमेत
वा सावजिनक सं थाको स पि को लापरबाही वा
अनस
ममा
बिु झएका बदिनयत गरी िहनािमना, हािन नो सानी वा दु पयोग
ु धानको
माण कागजह हेदा आ.व. २०६८।६९ मा गरे गराएमा वा मासेमा वा िनजी योगमा लगाएमा
िव ाथ ह लाई िवतरण गरेको छा विृ भरपाई िनजलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार दफा ३ बमोिजमको
तथा .अ. अिनताकुमारीले २०६६ ावणदेिख सजाय हनेछ र यसरी िहनािमना, हािन नो सानी वा
२०७० असारस म तलब बझ
ु ेको देिख छ भने दु पयोग गरेको वा मासेको वा मा न िदएको स पि
िज ला हरी कायालय, धनषु ाको च.नं. ४८३५ पिन िनजबाट असल
ु उपर ग रनेछ” भ ने यव था
िमित २०७१।३।२० को प मा िव ालयको िविभ न देिख छ । यो नं. बमोिजम कसरु कायम हन स पि को
खच तथा सोही अनपु ातसमेतबाट िविभ न वषह मा िहनािमना, हािन नो सानी हनपु छ । ततु मु ामा
िव ालय स चालन गदा हन जाने खचसमेतलाई य तो कुनै अव था देिखन आएको छै न । ऐनको दफा
िवचार गदा खरको छाना रहेको घर, िश क १ र २५ ३ले पिन रसवत िलएको वा िलन म जरु गरेको अव था
जना िव ाथ भई क ा ५ स म िव ालय स चालनमा देिखनु पन ह छ । य तो अव थामा ितवादीह ले
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अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको मा न निम ने अंश मु ाबाट हक िनि त भएको स पि िलन पाउने
हँदा िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा मा नु पन िनजको नैसिगक अिधकार हो । वादीले आ नो भागमा
नदेिखने ।
परेको स पि पिन निलएको, अ कसैलाई िदएको
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र पिन नदेिखएको अव थामा िनजलाई अंश ज तो
माणह बाट यी ितवादीह ले आरोिपत कसरु हकबाट वि चत गनस ने नदेिखने ।
गरेको पिु हन नसके को अव थामा िवशेष अदालत,
वादीले आफूअनक
ु ू ल सडक बाटोतफको
काठमाड बाट िमित २०७३।२।२७ मा ितवादीह ले मू यवान भागतफबाट दता फोरी पाउने दाबी िलएको
सफाई पाउने गरी भएको फै सला िमलेकै देिखन देिख छ । वादीको माग दाबीबमोिजमको तफबाट िक ा
आएकोले सदर हने ।
फोड गरी िदँदा ितवादीह लाई अ याय पन जाने
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली (उपसिचव)
देिखँदा सबै अंिशयारलाई बराबरी त रकाले फाइदा हने
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३० गते रोज २ शभु म् । गरी नरमकरम िमलाई सबैलाई समान सिु वधा र फाइदा
५
हने गरी दता फुटाई िदँदा यायोिचत हने भएकोले दावा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी गरेकै तफबाट दता फुटाई िदएकोस म सु ठहर िमलेको
िव भर साद े , ०६७-CI-१०६५, अंश देिखएन । फै सला र कानूनबमोिजम हक िह सा कायम
नामसारी दता, शाि तदेवी मेहतासमेत िव. मौिजलाल गरी सबैलाई मका नपन गरी तफ भने नरमकरम िम ने
मेहता
गरी छुट्याई िदनपु न हँदा दाबीबमोिजम नै तफबाट
अ.बं. ८५ नं.हेदा “अड् डामा मु ा परी फै सला दता फुटाई िदने गरेकोस म निमलेको हँदा सो हदस म
भएपिछ सो फै सलाउपर ऐनबमोिजमको पनु रावेदन सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको फै सला आंिशक
नभई सोही मु ामा उसै झगिडयाका नाउँको िफरादप
पमा िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ठह याएको
िलई सु न हँदैन । िलएको भए पिन खा रज ग रिदनु पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला मनािसब नै
पछ” भ ने यव था गरेको देिख छ । वादीले अंश देिखन आउने ।
मु ामा अंश पाउने गरी फै सला भएकोमा पनु रावेदन
अतः उि लिखत आधार, कारण तथा
गन अव था नै नपन र सो फै सलाबमोिजम ा
माणको आधारमा अंश मु ाबाट हक िनि त भएको
स पि आफूले भोग गरी आएकोले दता फोड गरी स पि वादी मौिजलालले दता फुटाई आ नो नाममा
आ नो नाममा नामसारी ग रपाउँ भनी िफराद गरेको नामसारी गराई पाउने नै हँदा पनु रावेदन अदालत,
देिख छ । कुनै नयाँ स पि उपर दाबी नगरेको र अिघ िवराटनगरबाट िमित २०६७।४।१० मा भएको फै सला
फै सला भएको िवषय र ततु मु ाको स दभ नै फरक िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिखएकोले पनु रावेदकको िजिकरअनस
ु ार अ.बं. ८५ इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् ।
नै. आकृ हनस ने नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, द ड यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
सजायको ४६ नं. का कानूनी ावधानह को िवपरीत फै सला भएका छन्:
जाने अिधकार वादीलाई छै न भ ने जनु िजिकर
§ ०६९-CI-१२७५, नामसारी िनणय बदर
िलएको देिख छ । सो स ब धमा िवचार गदा वादीको
दता बदर, शाि तदेवी मेहतासमेत िव.
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मौिजलाल मेहता
अि तम भएको देिख छ । अक तफ िनवेदकले बदर
§ ०६९-CI-१२७६, िलखत दता बदर ग रपाउँ भनी माग गरेको िव ापनको परी ाथ आफू
दता कायम, शाि तदेवी मेहतासमेत िव. रहेको भ ने भनाइसमेत िनवेदकको नरहेकाले िनवेदन
मौिजलाल मेहता
मागबमोिजम उ षे णयु परमादेशको आदेश जारी
गनु पन अव था िव मान नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
इजलास नं. ९
खारेज हने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
१
क यटु र: िसजन रे मी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०३०६, उ ेषण,
२
राजकुमार राय िव. िज ला िश ा कायालय, सलाही मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
मलङ् गवासमेत
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०६०१, उ ेषण,
िनवेदकले िश क िनयिु
स ब धमा पदमराज लािमछाने िव. ि भुवन िव िव ालय,
िज ला िश ा कायालय, सलाहीमा उजरु ी िदएकोमा पुनरावेदन आयोग, िकितपुरसमेत
कुनै जाँचबझ
िवप ी गोिव द सवु ेदी िमित २०४९।०१।१९
ु नै नगरी रो का राखेको कारवाही
फुकुवा गरेको भनी िनवेदनमा उ लेख गरेको मा िश ण सेवामा वेश नगरी संयु रा संघ
देिख छ तर िज ला िश ा कायालय, सलाहीले जनसं या कोषको आयोजनाअ तगत तलब सिु वधा
िमित २०६८।८।२० मा शाखा अिधकृत कणबहादरु पाउने गरी जनसं या िवभागका त कालीन िवभागीय
बढु ाथोक र िमित २०६८।१०।१२ मा िव ालय मख
ु ले आयोजनाको लािग िनयिु ग रएको हँदा िवप ी
िनरी क ओमबहादरु िव वकमालाई जाँचबझ
ु गोिव द सवु ेदीको िश ण सेवा अटुट पमा सेवामा
गरी ितवेदन पेस गन खटाइएको र िनजह ले नरहेकोमा अटुट पमा काम गरेको भनी पनु रावेदन
अिनयिमतता नभएको भनी िदएको ितवेदनका आयोगले अङ् क दान गरी गरेको िनणयमा ग भीर
आधारमा रो का फुकुवा गरेको भ ने िज ला िश ा कानूनी िु ट रहेको हँदा उ पनु रावेदन आयोगको
कायालयको िलिखत जवाफ रहेको र सो कुरा २०७०।१०।२७ को िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
िमिसल संल न ितवेदनका ितिलिपह बाट समेत गरी ि भवु न िव विव ालय सेवा आयोगबाट भएको
देिख छ । िनवेदकले बदर ग रपाउँ भनी माग गरेको िमित २०६९।११।१३ को िसफा रसअनस
ु ार म
ततु िनयिु कै िवषयमा कमोद राय यादवसमेतले िनवेदकलाई ा यापक पदमा िनयिु गनु गराउनु भनी
उ ेषण िमि त परमादेश र अशोककुमार साहले िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
िनषेधा ा िमि त परमादेश उ ेषण अलगअलग भ ने िनवेदन माग दाबी रहेकोमा िमित २०७१।१२।२०
रट िनवेदनह त कालीन पनु रावेदन अदालत, देिख लागू हने गरी िनवेदक प राज लािमछाने िमित
जनकपरु मा दायर गरी ती रट िनवेदनह खारेज हने २०७२।२।२० मा सह- ा यापक पदमा िनयु
ठहरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट मशः िमित भइसके को भनी िवप ी ि भवु न िव विव ालयसमेतका
२०६६।७।१७ र िमित २०७०।३।११ मा फै सला भई तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी नारायण साद
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खनालले िनयिु प को ितिलिप पेस गनु भएको हँदा ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएअनस
ु ार िनषेधा ाको आदेश
ततु मु ामा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी जारी गन िम ने देिखन नआउने ।
गनु पन अव था िव मान नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
अतः बाँके िज ला अदालतबाट फै सला
खारेज हने ।
काया वयनका ममा सरोकारवालाले आफूलाई िच
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
नबझ
ु ी कानूनअनस
ु ार उजरु गनस नपु नमा सो गरेको
क यटु र: िसजन रे मी
नदेिखएको र सोही िवषयमा उ ेषणसमेतको रट र
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । मु ासमेत परी उ िललाम गरेको सदर हने ठहरी यस
३
अदालतबाट अि तम फै सला भइरहेको अव थामा
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी हाल आएर सोही िवषयमा िनवेदन मागबमोिजमको
ह रकृ ण काक , ०७१-CI-१६२९, िनषेधा ा, आदेश जारी गन िम ने देिखँदैन । ततु िनषेधा ाको
ओम काश तेली िव. वनवारीलाल वै यसमेत
िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
प चिकत
मू याङ् कन,
िललाम नेपालग जबाट िमित २०७१।०६।०१ मा भएको
मचु ु कालगायतका िललामस ब धी काम कारवाही फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गदा पिन िक.नं.१२३ को ज.िव.०-०-४ ज गामा बनेको इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
भइु तँ ले घर भनी उ लेख भई िललाम भई र िललाम क यटु र: िसजन रे मी
सकारसमेत भएको देिखयो । यिद उ ज गामा बनेको इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ मा शभु म् ।
घरको संरचनामा फरक परेको भए उ ज गाका सािबक
४
ज गाधनी खेलावन तेली तथा यी िनवेदकह का बबु ा मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
रितराम तेलीले आफूलाई िदएको यादिभ हािजर भई ह रकृ ण काक , ०७२-CI-०००२, उ ेषण /
ितवाद गनस नपु नमा सोसमेत गरेको पाइएन । साथै परमादेश, धमनाथ साद चौहान िव. िज ला हरी
िबगो भराउने तथा िललामी ि यामा तहिसलदार कायालय, गौरसमेत
कमचारीले गरेको काम कारवाहीमा िच नबु ने
पनु रावेदक आ नो कायालयबाट िबदा
सरोकारवालाले मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ६१ वीकृत नगराई र कुनै जानकारीसमेत निदई
नं. बमोिजम िज ला यायाधीशसम १५ िदनिभ कायालय, छोडी गई लामो समय अनपु ि थत रहँदा
उजरु गनस नपु नमा यादिभ सोसमेत के ही गरेको िनजलाई खोजतलास ग रएको र खोजतलास गदा
पाइँदैन । यस स ब धमा हाल आएर िललाम भएको र पिन नभेिटएपिछ िनजको नाममा अ.बं. ११० नं. को
उ ज गामा बनेको संरचना फरक भएकोले िललाम रीत पु याई घरदैलोमा याद तामेल हँदा पिन िनज
बदर हनपु न भनी दाबी गन िम ने नदेिखने ।
उपि थत हन नआएपिछ िनजको नामको सूचना
मु ा परी तहतह हँदै फै सला भई फै सला अि तम गोरखाप मा समेत कािशत गरेको देिखएबाट
भइरहेको अव थामा सोही िवषयव तल
ु ाई िलएर पनु ः िनजलाई कुनै सूचना निदएको मा न सिकँ दैन । यसरी
िववाद गरी िनषेधा ाको िनवेदन दायर गनु फै सला िबनाजानकारी कायालयबाट जाने, खोजतलास गदा
अि तमताको िस ा त तथा ाङ् यायको िस ा तको फे ला नपन र सूचना यादमा हािजर हन नआउनेलाई
समेत िवपरीत हन जा छ । य तो अव थामा हाल ऐ. िनयमावलीको दफा ८९(२)(क) मा उ लेख
आएर सोही िवषयलाई िलएर िनषेधा ाको आदेश जारी भएअनस
ु ारको भागी प ा नलागेको वा अ कुनै
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कारणले स पक थािपत गन अस भव भएको नै मा नु प रि थित िसजना गन वा य तो मौका नै िदन
पदछ । य तो अव थाको हरी कमचारीलाई आधार अस भव भएको अव थामा कानूनअनस
ु ार कारवाही
कारणसिहतको अिभयोगको जानकारी गराई सफाई अगािड बढाउन यस िस ा तले रो दैन । तसथ
पेस गन मौका िदन नै अस भव हने भएकोले कारवाही आफूले आफूमािथको कारवाहीको कुनै जानकारी
गदा िनयम ८९(२) बमोिजमको कायिविधको रीत नपाएको, आफूलाई अिभयोगको आधार कारणसिहत
पु याउनु नपन गरी कानूनी यव था ग रएको हो । कुनै जानकारी निदई कारवाही गरेको भ ने पनु रावेदन
जानकारी नै नगराई गएको, गएपिछ खोजतलास गदा िजिकरसँगसहमत हन सिकँ दैन । रट जारी नगरी
फे ला नपरेको र सूचना िदँदासमेत सोअनस
ु ार हािजर िनवेदन खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
नभएको तथा कुनै जानकारीसमेत नगराएको अव थामा आदेश िमलेकै देिखन आउने हँदा सदर हने ।
स बि धत कायालय र अिधकारीले िनजलाई कुनै इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
कारवाही नगरी अन तकालस म खोजतलास मा ै क यटु र: िसजन रे मी
ग ररहने र िनजकै प टीकरणकै लािग मा पिखरहन इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभु म् ।
कदािप स दैन । यसो गनु कानून र संगठनको िहतको
५
समेत ितकूल हन जाने।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पनु रावेदकले आ नो शारी रक सम याका ह रकृ ण काक , ०७२-CI-०९५३, उ ेषण /
कारण पटकपटक जानकारी गराउँदा पिन कुनै सनु वु ाइ परमादेश, िशवशरण यौपाने िव. धानम ी तथा
नभएको अचानक िबरामी परी बा य भई उपचार गन मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
गएको र पिछ डा टरको स लाहअनस
नेपाल वायस
ु ार बेड रे टमा
ु ेवा ऐन, २०१९ दफा ४ मा
रहेकोज तो मनु ािसब कारणले कायालयमा उपि थत भएको उपरो कानूनी यव थाअनस
ु ार नेपाल
हन नसके को हो भनी पनु रावेदन िजिकर िलए पिन सरकारले िनगमको काय स चालनका लािग सातजना
िनज कायालयबाट गइसके पिछ िनजले कायालयमा सद य भएको एक स चालक सिमित गठन गन
कुनै मा यमबाट आ नो अव थाको बारेमा जानकारी र महा ब धकबाहेक अ य स चालक सद यको
गराउनु पनमा सो पिन गराएको देिखँदैन । य तै कायाविध सामा यतया चार वषको हने देिख छ ।
िनजले सूचना यादमा कारणवश हािजर हन नसके यसरी सामा यतया स चालक सद यको कायाविध
पिन सोबारेमा जानकारीस म गराउनु पन िथयो सो चार वषको हने भएपिन नेपाल सरकारले चाहेमा
पिन के ही गरेको पाइँदनै । यसरी आ नो कत य ित स चालकलाई िनजको चार वष कायाविध समा त नहँदै
पूरै बेवा ता देखाउनेले पिछ आएर आफूलाई कारवाही पिन हटाउन स ने कानूनी ावधान रहेको पाइ छ ।
गनाको कारण तथा आफूमािथको अिभयोगको कुनै य तै स चालकम येबाट नेपाल सरकारले सिमितको
जानकारी नपाई सफाइको मौका नै निदई ाकृितक अ य र उपा य मा िनयु गनस ने ह छ र अ य
यायको िस ा तिवपरीत िनणय गरेको भनी भ न र उपा य को हैिसयतमा िनजको कायाविधसमेत
निम ने । ाकृितक यायको िस ा तले जसको नेपाल सरकारको इ छाअनस
ु ार नै हने देिखन आउने ।
िव मा आरोप ला छ वा कारवाही ह छ उसलाई ऐनले पदाविध बाँक छँदै पिन नेपाल सरकारले हटाउन
आ नो कुरा रा ने मौका िदने हो । अथात् सनु वु ाइको स ने र पदाविध नेपाल सरकारको इ छाअनस
ु ार हने
मौकाको बेवा ता गन र मौका नै िदन अस भव भनी नेपाल सरकारलाई विववेकािधकार दान गरेको
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अव थामा ऐनमा पदाविध तोिकएको वा पदाविध तोके र
६
िनयु ग रएको भए पिन नेपाल सरकारले आफूलाई मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ऐनले िदएको अिधकारअ तगत रही पदबाट हटाउने ह रकृ ण काक , ०७२-CR-१७१८, जबरज ती
िनणय गरेकोलाई उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार करणी उ ोग, कृ णबहादुर मेयोङवा िल बू िव. नेपाल
कानूनिवपरीत रहे भएको मा न नसिकने ।
सरकार
जहाँस म िनवेदकलाई प टीकरण नै
िकटानी जाहेरी दरखा त, मौकाको
नसोधी सनु वु ाइको मौका नै निदई अवकाश िदइयो ितवादीको सािबती बयान, पीिडतको कागज र पीिडत
भ ने पनु रावेदक िनवेदकको पनु रावेदन िजिकरतफ तथा ितवादीको वा य परी ण ितवेदनको बेहोरा
हेदा िमिसल संल न नेपाल सरकारको िमित एक आपसमा मालाकार पमा रही वारदातलाई
२०७२।०३।२१ को िनणय एवम् िवभागीय म ीबाट थािपत गरेको देिख छ । पीिडताले अदालतमा बकप
भएको िनणयसमेतबाट िनवेदकको काय मताका गदा ितवादीले .१० िदई मलाई काखमा राखेको हो
स ब धमा िमित २०७१।१२।०९ मा िनवेदकसँग भनी उ लेख गरेक र अिधकार ा अिधकारीसम
प टीकरण सोिधएको देिखएको छ र िनवेदकले गरेको कागज बेहोरालाई अ यथा हो भनी भ न नसक
िदएको प टीकरण स तोषजनक नभएको भ ने थाहा छै न भनेबाट ितवादीले पीिडतालाई पैसाको
बेहोरा उ लेख भएकोसमेत देिखएको छ । िनवेदकलाई लोभनमा पारी जबरज ती करणी गनको लािग
काय मताको स ब धमा प टीकरण सोिधसके को अि सोघारीमा लगेको तर पीिडता पीडाले िच याएको
देिखएको अव थामा सनु वु ाइको मौका नै निदई िनणय कारण जबरज ती करणी गन भने नपाएको भ ने
गरेको भनी भ न िम दैन । यसरी िदएको प टीकरण देिख छ । य तै जाहेरवालीले अदालतमा बकप
स तोषजनक नभएको अव थामा नेपाल सरकारले गदा ितवादीले ग ती गरेको भए सजाय हनपु छ भनी
आफूलाई ा त कानूनी अि तयारी योग गनस ने नै उ लेख गरेको देिख छ । अिभयोग दाबीलाई उपरो
ह छ । साथै िनवेदकलाई जनु िनकायबाट िनयिु वा त यह ले पिु ट ग ररहेको अव थामा िनजको
पद थापना ग रएको हो सो िनकायबाट नै प टीकरण अदालतको बयान िव वासलायक देिखएन । यस
सोधी तत्प चात् िनणय गरी अवकाश िदएको अव थामा ितवादीले पीिडत बािलकालाई जबरज ती
देिखयो । शासिनक िस ा तअनस
ु ार पिन जनु करणीको उ ोग गरेको पिु हन आउने ।
िनकाय वा पदािधकारीले िनयिु गरेको ह छ सो
ितवादीले नाबािलकालाई जबरज ती करणी
िनकायले नै अवकाश िदन स ने नै ह छ । तसथ गन मनसायले पैसाको लोभनमा पारी एका त थल
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत सनु वु ाइको मौका अि सोघारीमा लगी जबरज ती करणीको उ ोग गरेको
नै निदई ऐनले पदाविधसमेत तोिकिदएको अव थामा भ ने जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, जाहेरी बेहोरालाई
कायाविधभ दा अगाडी नै सेवाबाट हटाउने गरी भएको पिु ट हने गरी ितवादी र पीिडताले मौकामा गरेको
िनणय निमलेको भ ने पनु रावेदक िशबशरण यौपानेको कागज, घटना थल मचु ु का, पीिडता र ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वा य परी ण ितवेदनसमेतका माण कागजबाट
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
पिु ट भएको हँदा ितवादी लाहरे भ ने कृ णबहादरु
क यटु र: िसजन रे मी
मेयोङवा िल बल
ु ाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभु म् । महलको ५ नं. र ३(२) नं. बमोिजम ६ वष कै द हने
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ठह याएको सु पाँचथर िज ला अदालतको फै सला िकत कागजको १ नं. बमोिजम कसरु गरेको ठहरी
सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित सजायको हकमा ऐ. महलको १२ नं. बमोिजम १ वष
२०७१।०१।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा कै द हने र अका ितवादी िशवराज तामाङले आरोिपत
सदर हने ।
कसरु बाट सफाई पाउने ठह याएको सु अदालतको
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
क यटु र: िसजन रे मी
राजिवराजको िमित २०६६।३।२४ को फै सलामा
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् । अ यथा गनपन
ु नदेिखँदा सदर हने ।
७
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना क यटु र: ेमबहादरु थापा
धान म ल, ०६७-CR-०११७, सरकारी छाप इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
द तखत िकत गरी नाग रकता बनाएको, मोहनबहादुर
८
घले िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अपराधको अनस
ु धान गदा को-को अपराधमा सपना धान म ल, ०६७-CR-०३८४ र ०७०संल न देिख छन्, खोजिबन गन दािय व अनस
ु धान CR-११७३, वैदेिशक रोजगारी ठगी, नेपाल सरकार
तथा अिभयोजनमा संल न िनकायमा रह छ । दाबीको िव. धनकुमारी के .सी. र रनबहादुर थापा े ी िव.
कसरु मा संल न देिखएका यी ितवादी वयम्ले पिन धनकुमारी के .सी.
कुनकुन कमचारीको सहयोगमा िववािदत नाग रकता
जनु िलखतको आधारमा ितवादीले
तयार गरेको हो खल
ु ाउन स नेमा यसतफ ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको हो भिनएको हो । उ िलखत नै
आ नो बयानमा नखल
ु ाई कमचारीउपर दाबी ितवादीले ग रिदएको भ ने शङ् कारिहत तवरबाट पिु
नभएको भ ने पनु रावेदन िजिकर यिु सङ् गत देिखन हन नसके को, वादी प ले अदालतको आदेशबमोिजम
नआउने ।
िलखतका सा ीलाई उपि थत गराई िलखत ितवादीले
अदालतमा दायर भएको मु ामा वादीले गरेको हो भनी पिु गराउन नसके को साथै जाहेरी
िलएको दाबी पु ने हो होइन भ ने िवषयमा सीिमत रही परेप चात् ितवादीसँग जाहेरवालाले करकापसँग
माण कागजातको मू याङ् कन गरी िन कषमा पु नु पन कागज गराएको भ ने देिखएबाट िनजह बीच इवी
अदालतको दािय व हो । वादीले दाबी नै निलएको रहेको अव थामा ितवादीउपरको कसरु शंकारिहत
यि को बारेमा अ य यि पिन संल न हन् िक भनी तवरबाट पिु भएको देिखएन । वैदेिशक रोजगार
खोजिबन गरी फौजदारी कसरु स ब धी िववादमा कसरु ज तो फौजदारी अिभयोगमा शङ् काको भरमा
ितवादी कायम गन याय र कानूनको रोहमा िम ने कसरु दार ठहर गनु यायोिचत हने नदेिखँदा ितवादी
देिखँदैन । मु ाको िवषयको कृितबाट कमचारीसमेत धनकुमारी के .सी.लाई आरोिपत कसरु बाट सफाई िदने
संल न हनपु न हो तर वादी प ले ितवादी बनाएन भ ने गरी भएको सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको
आधारमा यी ितवादी मोहनबहादरु घलेले आरोिपत फै सला अ यथा भएको भ ने वादी नेपाल सरकारको
कसरु बाट उ मिु पाउने अव था हन नस ने ।
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ ितवादी मोहनबहादरु घलेले सरकारी
वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट
छाप द तखतसमेत िकत गरी झठु ा नाग रकता बनाई भएको उ फै सलामा जाहेरवालाह लाई मल
ु क
ु
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ऐन, द ड सजायको १८ नं. बमोिजम कै द र रामधारी साद यादव िव. नेपाल सरकार
ज रवाना गन गरेको फै सलाउपर जाहेरवालाम येका
बरामद लागु औषध ितवादी बसेको ठाउँबाट
रनबहादरु
े ीको पनु रावेदन परेको अव था बरामद भएको भ ने देिखन आउँछ । ितवादीले
छ । ततु मु ा वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को उ लागु औषध भारतीय यि ह ले छोडी गएको,
दफा ६३ बमोिजम वादी नेपाल सरकार भई च ने हरी आएपिछ ती भारतीयह खेतितर भागेको भनी
देिख छ । जाहेरवालाह लाई झठु ा िलखत तयार कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ । िनजले
गरी मिहलाउपर वैदेिशक रोजगार ठगीको कसरु दार िजिकर िलए झै ँ िनजको सा ी लोकनाथ राय यादवको
कायम गरी रा यका िविभ न िनकायलाई गमु राहमा अदालतसम भएको बकप हेदा आ नो खेतमा िबउ
पारी ती िनकायह को समय म र रा यको ढुकुटी उखे ने काममा रहेका ितवादीह लाई खाना िलई
अनाहकमा खच गराएको त य पिु भएको भ ने गएको, िनजले खाना खाइरहेको अव थामा हरी आई
आधारमा जाहेरवालाह लाई सजाय गरेको स ब धमा प ाउ गरी लगेका हन् भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
हेदा ितवादी धनकुमारी के .सी.ले वैदेिशक रोजगार तर यी ितवादीको अदालतको बयानमा आ नो खेतमा
यायािधकरणमा गरेको बयानको सवाल ६ को काम ग ररहेको भ ने उ लेख गरेका छन् । िनजको सा ी
जवाफमा जाहेरवालाह ले पैसा बोके र िवदेश जान गा ो लोकनाथको उपि थित पिन यस वारदात थलमा
ह छ भनी आफूलाई छाडी गएको छ लाख पैयाँ यी िथयो भनी कही ँकतै उ लेख गनसके को देिखँदनै ।
पनु रावेदकलाई ह डीमाफत पठाइिदएको कुरा वीकार आफू ए लै खाना खाइरहेको अव थामा प ाउमा
गरेको देिखएकोले जाहेरवाला र ितवादीका बीच पैयाँ परेको भनी के वल इ कारस म भएका छन् । यसबाट
कारोबार भएकोलाई ितवादीले वीकार ग ररहेका िनजको सा ीको कथनबाट ितवादीको इ कारी बयान
अव था हँदा ितवादीउपरको वैदिे शक रोजगार ठगीको समिथत भयो भ ने पनु रावेदन िजिकर पिु भएको मा न
कसरु ठहर नभएकै आधारमा जाहेरवालाह लाई िम ने देिखएन । अक तफ बरामदी मचु ु काका के ही
झु ा उजरु गरेको भनी जाहेरवालाह लाई कै द र यि ले वारदातको िवषयमा आफूलाई के ही थाहा छै न
ज रवानासमेतको सजाय गन गरेको वैदेिशक रोजगार भ ने त य अदालतमा आई उ लेख गदमा बरामदी
यायािधकरणको िमित २०६७।३।१५ को फै सला सो मचु ु का, बरामद लागु औषध अिफम, ितवादीले
हदस म निमलेकोले के ही उ टी भई यी पनु रावेदन गन अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान,
रनबहादरु थापा े ीका हकमा र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. बरामदी मचु ु काका मािनस स. .ना.िन. नारायण
२०५ नं. बमोिजम पनु रावेदन नगन बिु राम यौपाने खड् काले वारदात र बरामदी मचु ु कामा उि लिखत
र टेकलाल सतु ङ् गसमेतले उ फै सलाले गरेको बेहोरा प उ लेख गरी समथन गरेको बकप समेतका
सजायबाट उ मिु पाउने ।
माणलाई गौण गरी ितवादीले आरोिपत कसरु बाट
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
उ मिु पाउने आधार ब न नस ने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
तसथ, ितवादीले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
कसरु अपराध गरेको देखेको भनी िनजलाई लागु
९
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (च) को
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना कसरु मा ऐ.को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम कै द
धान म ल, ०६९-CR-१०२०, लागु औषध, वष १८ र ज रवाना ६ लाख हने ठह याई गरेको
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सु बारा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सला
ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित अ यथा भएको नदेिखने ।
२०६८।१२।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अतः उि लिखत िववेिचत कारण र
हने ।
आधारबाट ितवादीह को कसरु मा देिखएको
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
संल नताका आधारमा ितवादीह म येको कमल
क यटु र: देवीमाया खितवडा
अिधकारीको हकमा िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण)
इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
ऐन, २०४३ को दफा ४(घ) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा
१०
८(४) बमोिजम १ वष ७ मिहना कै द सजाय गन गरी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले िमित २०६७।३।१७
धान म ल, ०६९-CR-१०७७ र ०७०-CR- मा गरेको फै सला र अका ितवादी मधु राईको हकमा
०८६०, िजउ मा ने बे ने, नेपाल सरकार िव. कमल ऐ.ऐनको दफा ४ (घ) को कसरु मा दफा ८ (४) बमोिजम
अिधकारी र नेपाल सरकार िव. मधु राई
५ वष कै द सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत,
िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, धनकुटाले िमित २०७०।२।२७ मा गरेको फै सला
२०४३ को दफा ३ मा “कसैले िजउ मा ने बे ने िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
काय गनु हँदनै ” भ ने कानूनी यव था रहेको इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
देिख छ । ितवादी कमल अिधकारीको बयानअनस
ु ार क यटु र अपरेटरः देवीमाया खितवडा
यी ितवादी मधु राईले पीिडतह लाई िवदेश जान इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभु म् ।
उ साई कमाई धेरै ह छ भनी लोभनमा पारी गाउँ घर
नेपालमै बसी ितवादी कमल अिधकारीको साथमा
इजलास नं. १०
पीिडतह लाई पठाई ऐनको दफा ४(घ) मा वण त कसरु
अपराध गरेको देिख छ । यी ितवादीको अिभयोग
१
मागदाबीबमोिजम पीिडतह लाई िवदेशमा लगी बे ने मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
कायमा य संल नता रहेको र िनजले नै िवदेश लगी िव भर साद े , ०६९-CI-००४०, अंश,
िब गरी ऐनको दफा ३ बमोिजमको कसरु गरेको रामनरेश कुम समेत िव. िवमलादेवी कुम
देिखँदैन । ितवादी कमल अिधकारी र मधु राईबीचमा
२०२७ सालमा िववािदत ज गाह आ नी
रसइवीसमेत के ही नदेिखएको अव थामा मधु राईलाई छोरीलाई राजीनामा गरी िदएप ात २०४१ सालमा
पोल गरी ितवादी कमल अिधकारीले झु ो बेहोरा पनु ः रामदास कुम ले आ नी एक मा स तान छोरी
लेखाउनु पन के ही कारण नभएको र ितवादी मधु सनु रा कुम नलाई अ य िविभ न ज गाह हालैको
राईले मौकै मा अदालतसम उपि थत भई िजउ बकसप गरी िदएको समेत देिख छ । यसरी आ ना
मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा अ य स तान नभएकाले एक मा स तान सनु रा
७बमोिजम आ नो िनद िषतालाई पिु गन नसके को कुम नलाई िववािदत ज गाह राजीनामा गरी िदएको र
समेतका आधार माणह बाट ितवादी मधु राईलाई के ही ज गा पिछ हालैको बकसप गरी िदएको देिखँदा
िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को आ ना बाबबु ाट ा गरेका यी िववािदत िक ा नं.७१,
दफा ४(घ) को कसरु मा दफा ८(४) बमोिजम कसरु ९३, १५२, १६८, १९९, १८०, २२५, २३०,
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२२०, ३२७, ४७२, ६११, ६४१ र ७५२ का ६११, ६४१ र ७५२ का ज गाह
ितवादी
ज गाह अ य अंिशयारमा अंश ला ने पैतक
ृ स पि दयारामको ससरु ाले आ नी छोरी सनु रा कुम नलाई
रहेको नदेिखने ।
िदएको िलखत माणबाट पिु हन आएको र य तो
यसरी पैतक
ृ स पि नभई माइतीतफबाट स पि ब डा ला ने पैतक
ृ मा न िम ने नदेिखँदा
ा भएका ज गाह को ोत राजीनामा भए पिन जनका कुम ले दयाराम र राजे साद कुम बाट िमित
आ नी एक मा स तान छोरीलाई बाबल
ु े २०२७ २०५८।६।२९ मा र.नं. २४९३ बाट राजीनामाबाट
सालमा नै ज गा िदएको पैतक
ृ नभई दाइजोकै पमा ा गरेको र सोही ज गा िनज जनका कुम बाट हालैको
हक ह ता तरण गरेको त य सो ज गा िनज सनु रा बकसप बाट िवमलादेवी कुम ले र.नं.३५०३ िमित
कुम नको मृ यपु िछ उ ज गाह अ य अंिशयारले २०५८।८।७ मा पाएको िक.नं. ७१ समेतका १४
अपतु ाली नामसारी गन कुनै चासो देखाएको समेत िक ा ज गाह ब डा ला ने गरी सु किपलव तु
देिखएन । य तो माइतीबाट आमा तथा ीमतीलाई िज ला अदालतबाट िमित २०६७।८।१२ मा भएको
दाइजोको पमा ा भएको ज गा ितवादीह फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी उ बकसप बाट
दयाराम कुम तथा राजे कुम ले आ नी सि धनी पाएको स पि िवमलादेवी कुम को िनजी हने ठह याई
तथा सासू जनका कुम नलाई राजीनामा पा रत ग रिदन पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६८।८।११
कुनै कानूनले रोक लगाएकोसमेत नदेिखने ।
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह दयाराम र राजे ले राजीनामा इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
गरी िदएको ज गाह पनु ः िनज जनका कुम नले क यटु र: अिमरर न महजन
ितवादी दयाराम तथा राजे क बहु ारी तथा इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
ीमती िवमलादेवीलाई हालैको बकसप गरी िमित
२
२०५८।८।७ मा हक ह ता तरण गरेको देिखएको र मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
सोही आधारमा मा िववािदत ज गा पैतक
ृ मा न सिकने तेजबहादुर के .सी., ०७४-WO-०३९३, उ ेषण /
हँदनै । यी वादीह ले दयाराम तथा राजे सादले परमादेश, डा. अनुप बा तोला िव. लोक सेवा आयोग,
जनकालाई राजीनामा ग रिदएको र जनकाले हालैको के ीय कायालय, अनामनगरसमेत
बकसप गरी िवमलादेवी कुम लाई िदएकोमा सो बदर
नेपाल वा य सेवा िनयमावली २०५५ को
गराउन कुनै चासो देखाएकोसमेत देिखएन । मल
ु पमा अनस
ु ूची-६ को िस.नं. ४१ को िपकल मेिडिसनको
िववािदत ज गा अंिशयारह बीच ब डा ला ने पैतक
ृ एघार पदको लािग िपकल मेिडिसनमा नातको र
स पि नै देिखन नआएकोमा कसैले अ य कानूनी उपािध हािसल गरेको भनी यूनतम् यो यता तोिकएको
ि याबाट िनजी आजनको देखाउने र यी ज गा र सोबमोिजम िनवेदकले MD (Dermatology) र
आ नो मा हक ला ने हो भनी अनाव यक कानूनी Master of Clinical Tropical Medicine गरी
ि या गरेकै आधारमा पनु रावेदकले अंशहक पाउने दईु िवषयमा नाको र उपािध हािसल गरेको भ ने
भनी या या गनु मनािसब नदेिखने ।
िमिसलसाथ रहेको Nepal Medicine Council
िववािदत िक.नं. ७१, ९३, १५२, १६८, को Residential of Specially Qualification
१९९, १८०, २२५, २३०, २२०, ३२७, ४७२, बाट देिखइरहेको अव थामा उि लिखत पदका लािग
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िनवेदकको शैि क यो यता पूरा गरेको भ ने कुरामा कुरालाई इ कार गन नसिकने । कानून ारा प टतः
िववाद नरहने ।
MD Resident को अविधलाई अनभु वको पमा
िनवेदक वा य सेवाको आठ तहको मा यता दान गन िम दैन भनी यव था नै नगरेको
अिधकृत तरमा कायरत रहँदाकै अव थामा MD अव थामा कानूनी यव थाको िवपरीत अथ गरी
Resident पढ् न गएको र MD पढ् दाका अव थामा आ मगत आधारमा रट िनवेदकको MD Resident
समेत िनजले अ पतालमा व र ट ड टरह सँगै रही को अविधलाई अनभु व अविध गणना गन निम ने भनी
िबरामीको चेक जाँच परी णसमेतका वा यसँग लोक सेवा आयोगले गरेको िमित २०७३।३।३० को
स बि धत िवषयमा सै ाि तक एवम् यवहा रक ान िन.नं. ३३०।०७२।७३ र सोही िनणयको आधारमा
र अनभु व हािसल गरेको भ ने देिखएको छ । उ
िव ापन नं. १६५४३।०७३।७४ को लािग िनवेदकले
नातको र उपािध हािसल गरी हाल रट िनवेदक गरेको दरखा त फाराम र िमित २०७४।५।३० र ३१
नेपाल वा य सेवा मेिडिसन समूह ोिपकल को िलिखत परी ासमेत र गन गरेका िनणयह
उपसमूहको नव तहको क स टे ट ोिपकल मेिडिसन कानूनअनु प देिखन नआउने ।
िफिजिसयन पदमा कायरत रहेको भ ने िमिसल संल न
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
कागजातह बाट देिखएको स दभमा मािथ उि लिखत िनवेदकले नेपाल वा य सेवा ऐन, तथा िनयमावलीले
कानूनी यव थाबमोिजमको काय अनभु व िनजमा गरेको यव थाअनु पको ि या पु याई अ ययन
नरहेको भ न निम ने ।
िबदा वीकृत गराई MD Resisdent को उपािध
िनवेदकले नेपाल सरकारको पूव वीकृित हािसल गरी कानूनले िनधारण गरेको सबै यो यता पूरा
िलई MD Resident को पमा वीर अ पतालमा गरेको अव थामा िनजले MD Resisdent को पमा
तलबी अ ययन िबदामा र थाइ या डमा आ नो अ ययन गरेको अविधलाई अनभु व अविध गणना गन
सि चत िबदा तथा बेतलबी िबदा कानूनबमोिजम निम ने भनी िनवेदकको दरखा त फाराम र िमित
वीकृत गराई अ ययन गरेको अविधलाई अनभु वको २०७४।५।३० र ३१ गते िलएको िलिखत परी ा
अविधका पमा गणना गनु नपन कुनै आधार र समेत गन लोक सेवा आयोगको िनणय चिलत
देिखँदैन । य तो अविधलाई अनभु वमा गणना गन कानूनी यव था र यस अदालतबाट ितपािदत
नपन कुराको व तगु त आधार लोक सेवा आयोगको िस ा तसमेतका िवपरीत भएकाले उ षे णको
िनणयमा खल
ु ाइएको पाइएन । न त आयोगले िनणयमा आदेशले बदर हने ठहछ । अब िनवेदक डा. अनपु
उ लेख गरेको वा यस ब धी िनयमावलीमा य तो बा तोला सि मिलत भएको िमित २०७४।५।३० र
कुनै यव था ग रएको देिख छ । MD को अ ययनको ३१ गते स चािलत परी ाको परी ाफल कािशत
कृित हेदा अ ययन अविधभरसमेत िबरामीकै चेक गरी परी ास ब धी अ य ि याअगािड बढाउनु
जाँचमा खिटनक
ु ा अित र परी ासमेत िदनपु न भनी िवप ी लोक सेवा आयोगका नाममा परमादेशको
एवम् य तो अ ययन िवशु िकताबी ान मा आदेशसमेत जारी हने ।
नभई िबरामीको िनकट रही रोगस ब धी यवहा रक इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
अ ययनसमेत ग रने हँदा उ अविधलाई अनभु वमा क यटु रः च ा ितम सेना
गणना नग रने हो भने यो य र मतावान यि को विृ
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
िवकासमा य पमा नकरा मक असर पन जाने
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फौजदारी यायको िस ा तसमेतका आधारमा
इजलास नं. ११
यी
ितवादी वासदु वे
यादवले अिभयोग
मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेका रहेछन् भनी मा न
१
िम ने अव था पिन रहेको नदेिखने ।
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण
े , ०६८-CR-०१९५, कत य यान, नेपाल र माणबाट ततु मु ामा ितवादी वासदु ेव
सरकार िव. बासुदेव यादव
यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ र १३
मतृ कका बाबु जाहेरवाला मस
ु ािफर यादवले (३) नं. बमोिजमको आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने
सु मा हरीमा िदएको सद्गत बिु झपाउँ भ ने िनवेदन र ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
पिछ िदएको जाहेरी दरखा तमा छोरी ितमाकुमारीको २०६८।०१।१३ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
मृ यु कसरी भयो भ ने स ब धमा बे लाबे लै त य हने ।
उ लेख गरेको देिखन आउँछ । य तैगरी िनजै इजलास अिधकृत : िशव साद पराजल
ु ी
जाहेरवालाले सु िज ला अदालतमा आई बकप क यटु र: उ रमान राई
गदा वारदात भएको िदन ितवादीह सँग झैझगडा इित संवत् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभु म् ।
नभएको र आ नी डेढ वषक छोरी ितमाकुमारी खे दा
२
ढुङ्गामा लडेर टाउकोमा चोट लागेको कारणबाट मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. ी
कलैया अ पतालमा उपचार हँदाहँदै मृ यु भएको आन दमोहन भ राई, ०७०-CI-०६९६, अंश चलन,
हो । पाट पोिलिट सको कारणले ितवादीह उपर राजन थापासमेत िव. शाि त थापासमेत
िकटानी जाहेरी िदएको हँ, िनजह ले अिभयोग
पनु रावेदकह मदन थापा र राजन थापाले
दाबीबमोिजम सजाय पाउनपु न होइन भनी आफूले आ नी हजरु आमा मानकुमारी थापाबाट उ
िदएको िकटानी जाहेरी दरखा त खि डत हने गरी िक.नं. ३८४ को ज गा िमित २०५७।९।१९ मा
बकप गरेको देिखने ।
हालैको बकसप बाट ा त गदा पनु रावेदकका दाता
वयम् वादीका सा ीह ले नै बािलका मानकुमारी थापा तथा पनु रावेदकह मदन थापा,
ितमा कुमारीको मृ यु यी ितवादीले छोडेको चोटको राजन थापा र यथ / वादी शाि त थापा, मनोज
कारणले नभई बािलका लडेर टाउकोमा चोट लागेको थापा एकासगोलमा रहे भएको अव था िमिसलबाट
कारणबाट िनजको मृ यु भएको भनी बकप गरेबाट देिख छ । पनु रावेदक र यथ समान पु ताका अंिशयार
वादीले ितवादीउपरको अिभयोग माण ऐन, २०३१ भई पनु रावेदकलाई िक.नं.३८४ को ज गा बकसप
को दफा २५ अनस
ु ार शङ् कारिहत तवरले मािणत पा रत ग रिदने यि मानकुमारी थापा प रवारबािहरको
गनसके को देिखएन । यस ि थितमा यी ितवादी यि नभई हजरु आमा नाताक यि भएकोमा िववाद
वासदु वे यादवले अिभयोग मागदाबीअनस
ु ारको छै न । पनु रावेदक / ितवादी र यथ वादी
कसरु गरेकै रहेछन् भनी मािणत हने ठोस सबदु एकासगोलमा रहे भएको अव थामा िक.नं.३८४
माणको अभावमा शङ् काको आधारमा मा दोषी को ज गा पनु रावेदकह को नाउँमा हालैदेिखको
करार गन फौजदारी यायको िस ा तले िम ने बकसप बाट ा हन आएको देिखयो । य तो
देिखएन । शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउने अव थामा िक.नं.३८४ को ज गा ब डा ला नु पन होइन
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भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
स झौताको अनमु ोदन २०७०।२।१ मा भए पिन
मानकुमारी थापा यी पनु रावेदक / ितवादी िमित २०६९।९।१बाट तलब सिु वधा विृ गन
र यथ वादीको एकासगोलको अंिशयार रहेको िनणय स चालक सिमितले अनमु ोदन गरेको
अव थामा िनज मानकुमारी थापाले मोही हकबापत देिखयो । यी िनवेदकह को राजीनामा २०७०।१।८
ा त गरेको िक.नं.३८४ को ज गा एकासगोलका मा वीकृत भएको र राजीनामा वीकृत हँदा बढेको
अंिशयार सबैको लािग पैतक
ृ स पि भई सगोलको पा र िमकलगायतका सिु वधा नपाउने भ ने सत पिन
नै रहेको मा नपु न देिखन आयो । उ सगोलकै रािखएको नपाइएबाट काम ग रसके को अविधमा बढेको
िक.नं.३८४ को ज गा सगोलकै अंिशयारको नाममा सिु वधा िनवेदकह ले नपाउने भ न निम ने ।
बकसप को िलखत पा रत ग रिदएबाट सबै अंिशयारको
अत: रट िनवेदकह को राजीनामा वीकृत
हक ला ने नै स पि हने ।
हनभु दा अगािड बकमा कायरत रहँदाकै अव थामा
उपरो िववेिचत आधार माणह बाट सु विृ भएको तलब भ ाबाट विृ भएको तलब भ ाबाट
िज ला अदालतले िक.नं.३८४ को ज गा ब डा ला ने रट िनवेदकह लाई वि चत गनु यायसङ् गत देिखन
गरी गरेको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, नआएकोले िमित २०६९।९।१ देिख विृ भएको
पाटनको िमित २०७०।६।१० को फै सला िमलेकै आधारभूत पा र िमकबमोिजम नै रट िनवेदकह ले
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह को पाउने तलब, सिु वधाह दान गनु भनी िवप ीका
िक.नं.३८४ को ज गा ब डा ला ने गरी भएको फै सला नाउँमा जारी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
उ टी गरी उ ज गा ब डा नला ने गरी फै सला ग रपाउँ िमित २०७१।६।२९ को परमादेशको आदेश िमलेकै
भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
इजलास अिधकृत: सदु ीपकुमार राई
क यटु र: उ रमान राई
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभु म् । इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. ी
इजलास नं. १२
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-१६५३, परमादेश,
आलोक कुमार शमा िव. र मी खरेल कमाचायसमेत
१
बकका कमचारी र यव थापनबीच १८ मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
माच २०१३ (२०६९ साल चैत ५ गते) भएको खितवडा, ०६७-CI-०२६३, हक कायमसमेत,
स झौता हेदा बकका कमचारीह का तलब भ ा शाि त मा के समेत िव. रामकुमारी धान
िमित २०६९।९।१बाट लागु हने गरी विृ हने उ लेख
ज गामा हक कायम गन सािबकको ोतको
गरेको पाइ छ भने पनु रावेदकले सु मा िलिखत
पमा रहेको अनस
ु चू ी २ मा नै दाबीको ज गाह
जवाफ िफराउँदा रट िनवेदकको राजीनामा िमित नदेिखएको, ज गाको िफ डबक
ु मा जोताहाको नाम,
२०७०।१।८ मा वीकृत भएको भ ने उ लेख गरेको थर जगतबहादरु धान लेिखएता पिन ज गाधनी
देिखयो । स चालक सिमितबाट तलब भ ा विृ
र िकसानको बेहोरा खाली रहेको िववािदत िक.नं.
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७६ को ज गाको दि णतफ बटु ेन जिनएको
२
पाइ छ । बटु ेन भएको तथा कुनैपिन यि को हक भोग मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
नभएको ज गासँगै जोिडएर रहेको िववािदत ज गा देिखँदा भ डारी, ०७३-WO-०३२६, उ ेषण / परमादेश,
िनिववाद पमा यि को हक भोग थािपत हनस ने रामबहादुर खड् का िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
ि थित नदेिखइएको सावजिनक योजनको ज गा रहेको कायालयसमेत
भ ने देिखएको र ज गाको हक भोग चलनको स ब धमा
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
िववादा पद बेहोरा उ लेख भएको कारणबाट दाबी पु न ७५ले िदएको अिधकार योग गरी बनेको िनजामती
नस ने गरी सु िज ला अदालतबाट फै सला भएको सेवा िनयमावली २०५० को िनयम ३६(३) मा
देिख छ । दवु ै प ले सािबक दता लगत भोगको आधार ५० (पचास) वष उमेर पगु ेको कमचारीलाई िनजले
पेस गरेकोमा उ माणह को िववेचना मू याङ् कन नै मागेमाबाहेक ‘क’ वगको भौगोिलक े मा स वा
नगरी ज गासँग िभड् छ, िभड् दनै पेस भएका माणह
ग रने छै न भ ने यव था रहेको छ । सामा य शासन
एक अकालाई पर पर नदेखाई नसनु ाई गरेको गरेको म ालयले आफूले पाएको अिधकार योग गरी स वा
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।२।१७ गदा स बि धत िनयमावलीलाई पालन गनु नपन छुट
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहछ । िनजामती सेवा ऐन, तथा िनयमावलीले दान गरेको
अब स पूण माण दता े ता लगतसमेत हेरी ती नदेिखँदा िनयमावलीको िनयम ३६(३) को कानूनी
माणह को समिु चत मू याङ् कनसमेत गरी जो जे यव थाको पालना गनपन
ु ह छ । िनयमावलीको िनयम
बु नपु छ बझ
ु ी िनणय गनु भनी पनु ः इ साफको लािग ३६(३) को यव था लागू नहने भ न िम ने नदेिखने ।
सु काठमाड िज ला अदालतमा पठाइिदने ठह याई
िनवेदकले आफू ‘क’ वगको भौगोिलक
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।३।७ मा े मा स वा हनपाउँ भनी माग पिन नगरेको िवप ी
फै सला भएको देिख छ । वादी र ितवादीले देखाएका म ालयले िनवेदकलाई स वा गदा िनजको सहमित
हकको ोत र माणको मू याङ् कन र िववेचना गरेर र म जरु ी िलएको पिन नदेिखएको हँदा िनवेदक
हक यिकन गरी सु तहबाट फै सला हनु उपयु
रामबहादरु खड् कालाई मालपोत कायालय, बाँकेबाट
नै देिखँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित िज ला हलाक कायालय, जाजरकोटमा सामा य
२०६७।३।७ मा भएको फै सलालाई अ यथा मा नु पन शासन म ालयले िमित २०७३।५।३१ मा गरेको
नदेिखने ।
स वा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ३६(३)
तसथ मािथ िववेिचत आधारमा माणको को बा या मक यव थािवपरीत देिखएको हँदा िवप ी
मू याङ् कन गरी फै सला गनु भनी िज ला अदालतमा सामा य शासन म ालयले सामा य शासन
पठाएको देिखएको हँदा माणको िववेचना भएर हक समूहका यी रट िनवेदक नायव सु बा रामबहादरु
यिकन भई सु तहबाट नै फै सला हनु उपयु हने हँदा खड् कालाई मालपोत कायालय, बाँकेबाट िज ला
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।३।७ मा हलाक कायालय, जाजरकोटमा स वा गन गरी
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमित २०७३।५।३१ मा गरेको िनणय र सो िनणयका
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
आधारमा िमित २०७३।५।३१ मा च.नं. ४१५
क यटु र: िसजन रे मी
बाट िनज िनवेदकलाई िदइएको स वाप र अ य
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् । स बि धत िनकायमा िदइएको वोधाथ तथा कायाथ
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प लगायतका कामकारवाही उ ेषणको आदेश ारा वडा नं. १३ मा तामेल भएको पाइयो । मोरङ िज ला
बदर हने ठहछ । साथै िनजामती सेवा ऐन, २०४९ के रौन गा.िव.स.का मािनसका नामको याद सनु सरी
तथा िनजामती सेवा िनयमावली २०५०बमोिजमको िज ला धरान न.पा. भनी अिभयोगप मा उ लेख हन,ु
कानून यव थाबमोिजमको स वा ि या अवल बन सोही वतन खल
ु ाई याद जारी गनु र तामेल गरेको
नगरेस म रट िनवेदक रामबहादरु खड् कालाई हाल देखाई औपचा रकता िनवाह गरेको देखाइनक
ु ो कानूनी
कायरत मालपोत कायालय, बाँकेमा रही कामकाज गन वैधता र औिच य मािणत हन स ै न । तसथ उ
िदनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. अनु प तामेल
इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
भएको भनी मा न िम ने नदेिखने ।
क यटु रः च ा ितम सेना
हँदै नभएको ठेगाना वा गलत वतन देखाई
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् । याद जारी गरी तामेल भएको देखाउनु ितवादको
अवसर नै निदएकोसरह हन जा छ । सनु वु ाइ वा
इजलास नं. १३
ितवादको अवसर उिचत ि याबाट दान नगरी
भएको िनणयको वैधतामा ग भीर
खडा हन
१
पु दछ । याद सूचना जारी गरी तामेल गन कुरा के वल
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. औपचा रकता िनवाहको िवषय होइन, यो उ े यमूलक,
ी ई र साद खितवडा, ०७३-WH-००७४, औिच यपूण र तािकक पिन हनपु दछ । सही साँचो वा
ब दी य ीकरण, झलक गु ङ िव. सुनसरी िज ला वा तिवक वतन यि पिहचानको एउटा मा यम पिन
अदालतसमेत
हो । याियक काम कारवाहीका स दभमा यस प मा
कुनै अिभयोग लागेको यि लाई िनज पिन संवेदनशीलता अपनाउनु वा छनीय हने ।
िव को अिभयोगका बारेमा जानकारी नै निदई वा
िनवेदक झलक गु ङउपर सनु सरी िज ला
िनजलाई ितवाद गन उिचत मौका नै दान नगरी अदालतमा दायर भएको फौ.नं. २०७१-CRएकतफ पमा फै सला ग रएमा व छ सनु वु ाइको ०१२८ को जबरज ती करणी मु ामा ितवादी रहेका
मा यता ितकूल हन जा छ । कसैका िव फै सला िनवेदकको घर बसोबास भएको थायी वतनमा याद
गनपु ूव अिनवाय पमा पालना गनपन
ु कानूनी तामेल भएको देिखँदैन । तसथ िनजलाई ाकृितक
उिचत ि याको अनशु रण गरी ितवाद गन अवसर यायको िस ा त र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० अनु प
दान गनु अिनवाय ह छ । यस कारको अवसर याद जारी र तामेल गरी सनु वु ाइको उिचत मौका दान
नै दान नगरी भएको िनणयले मा यता ा गन ग रएको िथयो भ ने स झन िमलेन । यस अव थामा
नस ने ।
झलक गु ङलाई कै द सजाय हने गरी सनु सरी िज ला
िनवेदक झलक गु ङको थायी ठेगाना वा अदालतबाट िमित २०७१।८।१६ मा भएको फै सला,
वतन मोरङ िज ला के रौन गाउँ िवकास सिमित वडा नं. सो फै सलाअनस
ु ार िनवेदकका नाममा रहेको कै दको
१ हो भ ने त यमा कुनै िववाद देिखँदनै । तर िनजका लगत, िनजलाई िदइएको कै दी पज
ु लगायतका काम
नामको यादी पज
ु सनु सरी िज ला धरान नगरपािलका कारवाही कानूनअनु प भएको नदेिखँदा िनवेदक
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झलक गु ङको हकमा स म उि लिखत िमित
पनु रावेदक िनवेदकले िजिकर िलएको िक.नं.
२०७१।८।१६ को फै सला र सोबमोिजम भएका काम १८१ र िक.नं. ८१७ को ज गा एउटै वा फरक फरक
कारवाही उ ेषणको आदेशले बदर हने । िनवेदक के हो ? भ ने र सो ज गामा हक बेहक कसको रहने
झलक गु ङलाई सनु सरी िज ला अदालतमा त काल हो भनी तुत िनषेधा ाको िनवेदनबाट िनणय
उपि थत गराई बयान िलने, थनु छे क आदेश गन, हनस ने पिन होइन । हक बेहकमा कुनै िजिकर भए
माण बु नेलगायत अ जे जो ि या पूरा गनपछ
कानूनबमोिजम दाबी िलई कानूनबमोिजम छु ै मु ा
ु
पूरा गरी कानूनबमोिजम िनजको हकमा पनु ः फै सला दायर गन प ह वत रहेको अव थमा ततु
गनु भनी िवप ीम येको सनु सरी िज ला अदालतको िनषेधा ाको मु ाको िमिसलबाट सोको यिकन गन
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ । यो अव था हँदैन । िववािदत ज गामा इनार (खानेपानीको
आदेशको प रणाम व प िनवेदकउपरको अिभयोग कुवा) ख ने काय स प न भई गाउँलेको योगमा
स ब धमा िनयिमत याियक ि याबाट सनु वु ाइ आइसके को भ ने यथ को िलिखत जवाफबाट समेत
हने भई सोही ि याबाट कानूनबमोिजम उपचार देिखइरहेको र सो काय स प न भएको हैन छै न भनी
ा हनस ने नै भएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम काय स प न नभएको सबदु माण पनु रावेदकले पेस
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहन नपन ।
गन पिन नसके को हँदा शङ् काको अव था नभई कामै
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
ग रसके कोमा पनु रावेदन िजिकरकै भरमा िनषेधा ाको
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
आदेश जारी गनु मनािसब नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, आधार र कारणका
इित संवत् २०७४ साल साउन २७ गते रोज ६ शभु म् ।
२
आधारमा इनार (खानेपानीको कुवा) ख ने काय स प न
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी भई गाउँलेको योगमा आइसके को देिखँदा काय
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०६५५, िनषेधा ा, सस
ु प न भइसके को िवषय िनषेधा ाको मापद ड,
िशवकुमार राउत सुडी िव. शेषनारायण यादवसमेत
सीमा र उ े यिभ नपन हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
िनषेधा ाको आदेश जारी हन िस ा ततः आदेश जारी ग ररहनु नपन भनी पनु रावेदन अदालत,
कुनै िनकाय वा अिधकारी वा यि ले गैरकानूनी पमा जनकपरु बाट िमित २०६९।११।८।३ मा भएको आदेश
अनािधकृत काय गरी कसैको कानूनी अिधकारमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आघात पु याउने आशङ् काको अव थामा सो काय गन इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
िनषेध गन योजनका लािग जारी ग र छ । िनषेधा ा क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
काय स प न भइसके को अव थामा जारी हन इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
स दैन । िनषेधा ा जारी हन प को उ िववािदत
३
िवषयमा िनिववाद हक थािपत भएको हनपु छ । य तो मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िनिववाद र कानून द हक अिधकारमा आघात पु ने अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०३५१, छुट ज गा
स भावनाको ि थित छ भने मा िनषेधा ाको आदेशले दता नामसारी, मुकु द यौपाने िव. उ व साद
य तो काम कारवाहीलाई रो न स ने ।
यौपानेसमेत
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िक.नं. २२८ को ज गाको िशव साद जोताहा कारण तथा िक.नं. २२८ को ज गा ३ जनाले खाने
भनी िफ डबक
ु मा जिनएको देिखएबाट यी िशव साद भनी जिनएको कारण सो िववािदत िक.नं. २२८ को
पनु रावेदक वादीका का छा बाबु भवु ने वरका का छा ज गा रामे वरतफका हाँगामा जाने नभई िनजका भाइ
छोरा भएका र िक.नं. २२८ मा उि लिखत कै िफयत भवु ने वर यौपानेको हाँगातफ जाने स पि देिखँदा
बेहोरामा पज
ु ा निभडेकोले प ा लगाई ३ जनाले िक.नं. २२८ को ज गामा िमित २०३४।८।३० को
खाने भनी जनाएको हँदा सो तीनजना भ नाले िमलाप बाट पनु रावेदक वादीको अंश भाग रहने भनी
भवु ने वरतफकै हाँगाका िमित २०३४।८।३० को अंश मा न निम ने । िमलाप बमोिजम ग रिदन भनी भ परु
मु ाको िमलाप मा उि लिखत ितवादीह नै रहेको िज ला अदालतबाट िमित २०३४।९।६ मा त कालीन
प ट ह छ । िक.नं. २२८ को ज गा ३ जनाले खाने भूिम शासन कायालयलाई जनाउप समेत पठाई
भनी उ िमलाप मा गरेको उ लेखनले सो अंश मु ामा सो िमलाप बमोिजम यथ उ व साद यौपाने
ितवादी रहेका भवु ने वरक ीमती जीवकुमारीको र ब ी साद यौपानेका िपता िव णु साद भ ने
परलोक भइसके को हँदा िनजका का छा छोरा िखले वरबाट पनु रावेदकका नाउँमा दा.खा. नामसारी
िशव साद र जेठा छोरा िव णु साद भ ने िखले रका भई उ िमलाप को के ही अंश काया वयनसमेत भई
२ छोराह लाई नै जनाइएको अथ वाभािवक उ िमलाप अि तम भई बसेकोसमेत देिखयो । यसका
ह छ । यसका अित र िक.नं. ३८१ देिख २२८ अित र अदालतमा मु ा परी हक छु सके को िवषय
समेतका को ९ िक ा ज गाह िखले वरका छोराको भएकोले मालपोत कायालयले हकबेहकतफ सनु ाइ
एकलौटी भनी सोही कै िफयतको िशर बेहोरातफ रहनु पन औिच य पिन देिखन नआउने ।
िमलाप मा उ लेख छ । उ िमलाप को पेज नं. ४
उपरो त य एवम् िववेिचत आधार
को अ यमा के ही छुटफुट भएको भए प ा लागेमा दवु ै माणबाट िववादको िक.नं.२२८ को ज गा
थरले आधीआधी खाने भनी उ लेख भएको स दभमा
यथ ह को नाममा छुट दता दा.खा. नामसारी
हेदा सो िमलाप मा लेिखएको ज गाको हकमा सो गन गरेको मालपोत कायालय, भ परु को िमित
िमलाप बमोिजम हने र लेिखएकोबाहेक छुटफुट भएको २०६७।२।२ को िनणयलाई सदर गरेको पनु रावेदन
अ प ा लागेमा मूलपु ष खगे वरका २ छोराका अदालत, पाटनको िमित २०६८।४।३० को फै सला
स तानले अथात् सो अंश मु ाका वादी र ितवादीले िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आधीआधी खाने भ ने नै ह छ । यसरी िक.नं. २२८ को इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
ज गा तीनजनाले खाने भनी जिनएको अथ भवु ने वर क यटु रः च ा ितम सेना
यौपानेका तफका अंश मु ा चिलरहँदा जीिवत रहेको इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादी बनाएका तीनजना यि स मलाई जनाएको
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०३५२, छुट
पाइयो । अतः िमित २०३४।८।३० को िमलाप मा
ज गा दता नामसारी, मुकु द यौपाने िव.
उि लिखत ज गा अलगअलग अंिशयारह नाता
उ व साद यौपानेसमेत भएको मु ामा पिन
पु तामा जाने स पि को िववरण भनी लेिखएको
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
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आव यक चासो तथा सरोकार राखी यसअिघ कुनै
इजलास नं. १४
जानकारी माग गरेको भ ने दाबी गरेको पिन देिखँदैन ।
हरी सेवामा रहेको यि ले यितका वषस म सेवामा
१
उपि थत हन यास गन, नगराएमा िनवेदन िदने वा
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. डा. ी हलाकबाट िनवेदन पठाउने आिद कुनै काय गरेको
आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-१०६३, उ ेषण भ ने देिखँदैन । यी रट िनवेदक पनु रावेदन िदएको
/ परमादेश, भूपे बहादुर काक िव. गहृ म ालयसमेत िमितभ दा धेरै समयपिछ मा सोको जानकारी
िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको िनणयको पाउँ भनी आउनु पन कुनै औिच यपूण कारणसमेत
जानकारी िनजको यि गत नोकरी िववरणमा िनजले खल
ु ाएको देिखँदैन । कुनैपिन यि को हक
भएको घर ठेगानामा गराएको अव था देिख छ । रट अिधकारको उ लङ् घन भएमा सोको र ाथ उिचत
िनवेदकले आ नो थायी ठेगाना हाल काठमाड समयमा नै यायको लािग वेश गनपन
ु ह छ । तर
िज ला जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं. ३ हो भनी यी रट िनवेदक आफूलाई नोकरीबाट हटाएकोउपर
िजिकर िलएको भए पिन िनज हरी कमचारी हँदाको पनु रावेदन गरेको तर सो स ब धमा के ही नगरी लामो
यि गत िववरण फाराममा सो ठेगाना उ लेख भएको समयस म िनि य भई बसेको र क रब ८ वषपिछ
देिखँदैन । यिद िनजको बसोबासको ठेगाना प रवतन मा िनवेदन गन आएको देिखयो । हरी कमचारी
भएको भए िनजले आ नो नोकरीको यि गत िववरणमा ज तो संवेदनशील सेवाको यि ले अनिु चत िवल ब
समेत सो ठे गाना प रवतन गराई अ याविधक गराउनु गरी आफूलाई नोकरीबाट हटाएको िनणयलाई चनु ौती
पन वयम्को कत यसमेत ह छ । तर रट िनवेदकको िदंदै बदर गन रट े ािधकारबाट वेश गरेको पाइँदा
नोकरीको यि गत िववरणमा प रवितत ठेगाना हाल िनवेदकलाई म त गन सिकने नदेिखने ।
काठमाड िज ला जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं. ३ नभई
अतः उि लिखत कारणह बाट िनवेदकले
झापा जलथल वडा नं. ९ नै रहेको भ ने िमिसल संल न हरी सेवाबाट िबदा वीकृत नगराई भागेको, िवदा
यि गत नोकरी िववरणको ितिलिपबाट देिखन वीकृत गराउन िनवेदन गरेको भ ने भनाइ नभएको,
आयो । जसबाट िनजको घर ठेगानामा जानकारी िनजलाई सेवाबाट हटाएपिछ पनु रावेदन गरेकोमा सोमा
गराइएको भ ने िवप ीको कथनलाई अ यथा भ न भएका िनणय जा ने बु ने यास नगरी २०५९।८।२४
सिकने नदेिखने ।
मा िनणय भइसके कोमा िमित २०६८।१।२९ मा मा
िनवेदकले आ नो पनु रावेदनउपर सनु वु ाइ रट िनवेदन िदएको र धेरै िवल ब गरी रट िनवेदन
गरी िमित २०५९।८।२४ मा िनणय भएको धेरै गनको िच बु दो कारणसमेत ततु गन नसके को
समयपिछ आएर आ नो िनवेदनउपर के क तो पाइँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन
कारवाही भएको छ भनी सोको जानकारी पाउन हरी िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
धान कायालयमा िमित २०६७।११।२६ मा मा इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
िनवेदन िदएको भ ने देिख छ । यी रट िनवेदकले क यटु र: मि जता ढुंगाना
आफूलाई भएको कारवाहीको स ब धमा समयमा नै इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् ।
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२
अिधकारीबाट वीकृत भएको मण आदेश
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. डा. ी बदिनयतपूवक
वयम् थप गरी स याई
आन दमोहन भ राई, ०६९-CR-०४१३ र ०६९- .१,२६,०००।- पे क िलएको देिख छ । यसरी
CR-०६६६, िविभ न अिनयिमतता गरी ाचार पे क िलएको रकमम ये .३६,४८३।- सं थालाई
गरेको, नेपाल सरकार िव. रमेश कुमार े र रमेश िफता गरेको र बाँक .८९,५१७।- रकम िलई खाई
कुमार े िव. नेपाल सरकार
मासी गैरकानूनी लाभ िलई सं थालाई . ८९,५१७।काठमाड को भक
ृ ु टी म डपमा आयोजना हािन नो सानी गरेको देिखएको हनाले यो कायलाई
ग रएको दश साक यापार मेलाको चार सार गनका सामा य बे जु मा न िम ने देिखएन । ितवादीको उ
लािग यापार तथा िनकासी व न के र संसारा कायह
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ११
िमिडया ा.िल. बीच िमित २०६७।६।१५ मा स झौता िव को काय हो भ ने प सँग देिखएको छ । तसथ
भएको देिख छ । उ स झौतामा चार सार हने कुल दैिनक मण भ ा कानूनबमोिजम असल
ु हनस ने
खचको प चीस ितशत के ले र बाँक पचह र कृितको भएकोले ाचार िनवारण ऐन, २०५९
ितशत ायोजक खोजेर अथवा छुट गराएर संसारा ा. को दफा ११ को कसरु गरेको भ ने वादीको अिभयोग
िल. ले यहोन भ ने सत रािखएको देिखयो । स झौतामा दाबी पु न स ै न भ ने िवशेष अदालतको िमित
यापार तथा िनकासी व न के ले यहोन प चीस २०६९।४।२९ को फै सला सो हदस म कानूनस मत
ितशत रकम अनमु ािनत . २६,३१,३४७।२५ देिखन नआउने ।
(छ बीस लाख एकतीस हजार तीन सय सत्चालीस
कुनैपिन अिधकारीले अि तयारी नाघी
पैयाँ प चीस पैसा) को स झौता ग रएको तर कमचारी करारमा िनयु गरेको रहेछ र स बि धत सेवा
संसारा ा.िल. माफत भएको कामको ज मा भु ानी सत िनयमावलीमा असल
ु उपरको प यव था छ भने
भने .१३,२९,९०६।९७ (ते ह लाख उन तीस यो आकिषत ह छ । ाचारमा कारवाही हन यि गत
हजार नौ सय छ पैयाँ स तान वे पैसा) भएको र लाभ िलएको, बदिनयतपूण काय गरेको देिखनु पछ । यहाँ
.१,००,३२५।- (एक लाख तीन सय प चीस) भने करारमा कमचारी िनयु गरेर कित लाभ ितवादीले
भु ानी हन बाँक रहेको भ ने देिख छ । साथै उ
िलयो भनी अिभयोगप मा प सँग खल
ु ाएको
रकम भु ानी गदा िविभ न सं थाह को नाममा पाइँदैन । करारमा कमचारी िनयिु गन अिधकार
चेक काटेर सो चेक संसारा ा.िल. लाई बझ
ु ाइएको यापार तथा िनकासी व न िवकास सिमित (गठन)
देिख छ । यस ि थितमा दश साक यापार मेलाको आदेश, २०६३ बमोिजम उ सिमितलाई रहे भएको
चार सार गनका लािग भएको खच सावजिनक ख रद देिख छ । यो अिधकार ितवादीलाई यायोिजत
ऐन, २०६३ को दफा ९ तथा िनयमावली, २०६४ को भएको पिन पाइँदैन । यसैले ितवादीको काम दोषपूण
िनयम ३१(१) ले यव था गरेको कायिविध अनशु रण देिखयो तर यसरी करारमा कमचारी िनयु गरी
नगरी खच गरे गराएको देिखन आउने ।
कमचारीह ले बझ
ु ेको तलब भ ाबापतको रकम .
कानूनबमोिजम सं थाको अि तयार ा ४४,३७,३४०।- के को कमचारीको सेवा, सत र
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सिु वधास ब धी िनयमावली, २०६४ को िनयम २४ जटाशंकर साद साह िव. असफ साह तेली
बमोिजम िनयु गन पदािधकारीबाट कानूनबमोिजम
टंटा िखचोला मु ामा दोह याइपाउँ भ ने
असल
ु उपर गनस ने नै देिखँदा ितवादीको सो िनवेदनमा िन सा ा नभएको अव थामा िनषेधा ा
कायलाई ाचारको कसरु ठहर गन उपयु देिखएन मु ामा दोह याई हेन िन सा ा भई आएमा
भ ने िवशेष अदालत, काठमाड को ठहर सो हदस म ठहरेबमोिजम भनी त कालको लािग पनु रावेदन
िमलेकै देिखन आउने ।
अदालत, हेट डाबाट राहत व प भएको आदेशको
अतः िवशेष अदालत, काठमाड को िमित भाव टंटा िखचोला मु ामा िक.नं.१०८ को ज गामा
२०६९।४।२९ को फै सला के ही उि ट भई मण यी पनु रावेदकको वािम व थािपत भएबाट समा त
आदेशमा आफूखस
ु ी रकमको अङ् क थप गरी भइसके को मा नपु न देिखयो । यसरी हकै नभएको
भु ानी िलएको .१,२६,०००।- समेत ज रवानाको ज गामा यथ रट िनवेदकले भोग गन पाउछ भ न
स दभमा ाचारको िबगो कायम हने हँदा सोसमेत िम ने पिन हँदैन । त काल राहत व प भएको
र कानूनिवपरीत संसारा ा.िल. लाई भु ानी गरेको आदेशको औिच यसमेत समा त भइसके कोले
.१३,२९,९०६।९७ समेत जोड् दा हन आउने पनु रावेदन अदालतको आदेश उ टी ग ररहन
.१४,५५,९०६।९७ िबगो कायम भई ाचार परेन । उ आदेश उ टी हनपु न भ ने पनु रावेदकको
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ३(१) (च) पनु रावेदन िजिकर वीकार यो य देिखएन । अत: रट
अ तगत ितवादी रमेशकुमार े लाई िबगोबमोिजम िनवेदकको िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी गरेको
ज रवाना र २ वष ६ मिहना कै दसमेत हने ठहछ । पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।६।१६
िबगो . १४,१९,४२३।९७ ितवादीबाट भराउनु को आदेशलाई अ यथा भ नु पन देिखएन । पनु रावेदन
पन ठहछ । सोबाहेक करारमा कमचारी िनयु गरी अदालत, हेट डाको िमित २०७०।६।१६ को आदेश
नो सानी पु याएको भ ने हकमा यापार व न िमलेको देिखँदा सदर हने ।
के का कमचारीह को सेवा, सत र सिु वधास ब धी इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
िनयमावली, २०६४ को िनयम २४ बमोिजम असल
ु उपर क यटु र: उ रमान राई
हनस ने भनी गरेको सु िवशेष अदालतको फै सला इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
२
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभु म् । टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-००६५, परमादेश,
सुरशे े ठ िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, बबरमहल,
इजलास नं. १५
काठमाड
संिवधान र कानूनबमोिजम गनपन
ु काम अ य
१
े को िनदशनको आधारमा नगनु यायोिचत नहने ।
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०
सपना धान म ल, ०७०-CI-१०४६, िनषेधा ा, र ११ को सत पूरा गरेको अव थामा कानूनबमोिजम
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इजाजत प िदनपु नमा तु त िदनपु न र िदन निम ने करणी, नुनुलाल चौधरी िव. नेपाल सरकार
भए आधार र कारण खल
ितवादीले वारदातको िदनमा आफू आ नै
ु ाई िनवेदकलाई जानकारी
िदनपु न ह छ । िवप ी िवभागले िनवेदक क पनीसँग घरमा पराल रा ने काम ग रबसेको भनी अदालतसम
बक यारे टी, धरौटी र इजाजत द तरु बझ
ु ाएको बयान गरेको र ियनै ितवादीका सा ी ेमलाल
स कलै भौचर पेस गनु भनी प िदइसके पिछ िनवेदक चौधरीले बकप गदा आफू र यी ितवादी ननु ल
ु ाल
क पनीले सोबापतको नगदै रकम बझ
ु ाउन जाँदा भई खेतबाट ननु ल
ु ालको घरमा पराल ओसान काम
आलटाल गरी अ य कारण देखाई रकम बु नबाट िबहानदेिख बेलक
ु ास म गरेको भनी उ लेख गरेपिन
रो नु र इजाजत निदनु कानूनतः िम ने देिखन बिु झएका िजवन चौधरीले वारदातको िदन यी ितवादी
आएन । िवप ीको उ कायबाट िनवेदकको के कहाँबाट मादक पदाथ बोक िनजकै आँगनमा
संिवधान द पेसा, रोजगार गन पाउने हकािधकारमा सेवन गरी गएको भ ने उ लेख गरेबाट यी ितवादी
आघात पन गएको देिखन आउने ।
वारदात थलमा नभई आ नै घरमा काम गरी बसेको
अतः मािथ िववेिचत उि लिखत आधार भ ने िजिकर मािणत हन नस ने ।
र कारणबाट िनवेदक क पनीले वैदेिशक रोजगार,
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
यवसाय स चालन गन इजाजत प पाउँ भनी रहेको सािबतीलाई इ कार गरी वइ छािवपरीत
िवप ी िवभागसम िनवेदन िदई िनवेदकसँग बक यातना िदई गराएको भनी अदालतमा आरोिपत
यारे टीसमेतका स कल भौचर पेस गनु भनी प कसरु मा इ कार रहेकोमा िनजको घा जाँच ितवेदनमा
िदइसके पिछ िनवेदक क पनी बक यारे टीसमेत द तरु Simple injury भनी उ लेख भएबाट अिधकार ा
बझ
ु ाउन जाँदा बु न आलटाल गरेको देिखँदा कानूनले अिधकारीसम गरेको बयान िवचारणीय भए पिन यी
तोके को आधारभूत सत पूरा गरेको अव थामा िबना ितवादीलाई िकटान गरी जाहेरी िदनपु न अ य कुनै
कानूनी आधार इजाजत प िदन इ कार गन निम ने कारण नदेिखएको, पीिडतको िददीले आ नै अगाडी
हनाले कानूनको रीत पु याई िनवेदकलाई इजाजत प यी ितवादीले उठाई लगेको भनी प उ लेख गरेको
िदनु भनी िवप ी वैदेिशक रोजगार िवभागका नाममा पीिडतको शारी रक अव था हेदा योिनमा कै िफयत
परमादेश जारी हने ।
देिखएको तथा आ नै घरमा रहेको भ ने बयान
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
मािणत हन नसके को अव थामा िनज ितवादी
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् । ननु ल
ु ाल चौधरीको अदालतमा गरेको इ कारी बयान
िव सनीय मा न नसिकने ।
इजलास नं. १६
पीिडत अ य तै अवोध ि थितक बािलका
भएको र ियनी मािथ भएका दरु ाचार बारे य गनस ने
१
उमेरसमेत नभएको अव थामा वा य परी ण
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी ितवेदनलाई नै आधार िलनपु न हँदा Labia majora
पु षो म भ डारी, ०६९-CR-००२१, जबरज ती र Labia minora सिु नई रातो भएको भ नेसमेत
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माणबाट यी ितवादीले पीिडतलाई िनजकै िददीको
.२०,०००।– ितपूितसमेत भराइ पाउने ठह याई
अगािडबाटै उठाई लगेको अव थाप ात् देिखएका ती भएको िमित २०६७।०८।१३ को सनु सरी िज ला
अव थाबाट यी अ य त कम उमेरक बािलकाउपर अदालतको फै सला सदर गरेको िमित २०६८।०७।१६
यौनज य काय नभई उ ोगस म भएको भ न िम ने को पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला िमलेकै
नदेिखने ।
देिखँदा सदर हने ।
भरतलाल चौधरीले िदएको ितवादी इजलास अिधकृत: गीता े
ननु ल
ु ाल चौधरीउपरको िकटानी जाहेरी र सो क यटु र: उ रमान राई
जाहेरीलाई समथन हने गरी अदालतमा गरेको इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभु म् ।
बयान, मौकामा बिु झएका यि ह ले लेखाइिदएको
२
कागज, व तिु थित मचु ु काका यि ह समेतको मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
बकप , पीिडतको वा य परी ण ितवेदन, िनज बमकुमार े , ०७२-CI-१८९३, पखाल हटाइिदने
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको सािबती स ब धमा भएको िनणय बदर, स रताकुमारी चौधरी
बयानसमेतका िमिसल संल न माणह एक आपसमा साहसमेत िव. गोिव दकुमार अ वालसमेत
मालाकार कडीका पमा िनज ितवादीले आरोिपत
कसरु गरेको पिु भइरहेको अव थामा िनज ितवादीले
आफू िनद ष रहेको भ ने इ कारी बयानको आधारमा
मा िनद ष मा न सिकएन । आफू उ वारदातमा
संल न नभएको कुरालाई माण ऐन, २०३१ को
दफा २७(१) अनस
ु ार पिु / मािणत गराउन
स नपु छ । आ नो इ कारी बयानलाई व तिु न
आधारबाट िववादरिहत त यगत माण पेस गरी
आ नो िनद िषता मािणत गनपनमा
वादी प बाट
ु
पेस भए वा व तिु न तथा त यगत माणह का
साथै प रि थितज य माणह बाट समेत िनज
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु भइरहेको
देिखँदा ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार, माणह
समेतबाट ितवादी ननु ल
ु ाल चौधरीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको ३(१) नं. बमोिजम
१० (दश) वष कै द र पीिडत प रवारले ितवादीबाट
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मा यता दान गरी िललाम गदा ितवादीको स पि ले
मोलअनु पको मू य नपाउने आशङ् का रही नै
इजलास अिधकृतः िशव साद पराजल
रह छ । अदालत, सदैब िन प , उिचत र व तिु न
ु ी
क यटु र: उ रमान राई
याय दान गन अ सर हने हँदा ियनै यायका
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् । मूलभतु आदशह लाई म यनजर राखी उ च अदालत
जनकपरु , राजिवराज इजलासबाट िसरहा िज ला
एकल इजलास
अदालतबाट िमित २०७३।९।६ मा भएको डाँक
िललाम बदर गरी िनि त िमित तोक दािखला गरे
१
नगदै सो हन नसके दरखा तमा देखाइएको जेथाको
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी, ०७४-WO- त कालको मू याङ् कनलाई आधार मानी पनु ः प चकृते
०२०२, उ ेषण / परमादेश, िदप राउतसमेत िव. मू याकन गरी कानूनबमोिजम फै सला काया वयन गनु
देवीलाल सदा मुसहरसमेत
भनी िमित २०७४।२।२५ मा भएको आदेशमा कुनै
लेनदेन मु ामा वादीको पिहलो कानूनी हक कानूनी िु ट नदेिखँदा िवप ी िझकाउनेसमेतको कारण
र अिधकार फै सलाबमोिजमको िबगो ा गनस मको देखाउ आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु िनवेदन
हो । िबगो ा हन नसके मा ऋिणको ज गा िललाम खारेज हने ।
गरी भरीभराउ गन हो । धनी वादीले देखाएको जेथा इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
िनजबाहेकका ते ो प ले िललाम सकार नगरी क यटु र: रामशरण ितिमि सना
िललामको कारवाही हन नसके धनी आफै ँ ले सकार इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभु म् ।
गरी िलन पाउने हक दो ो ाथिमकताको हक हो ।
२
ितवादी ऋणीले नगदै दािखला गरे अ वीकार गन स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी, ०७४-WOकानूनी अिधकार वादीलाई हन नस ने । उ च तहका ०२०९, उ ेषण / परमादेश, कृ णशरण डंगोलसमेत
अदालतले आफू मातहतका याियक, अध याियक िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िनकायबाट भएका काम कारवाहीउपर परेका उजरु ी िसंहदरबारसमेत
स ब धमा िनकासा िदँदा त ला अदालत वा िनकायबाट
व ततु ः काठमाड तराई जोड् ने ूत
िमिसल संल न त य र स ब कानूनको रोहमा याय मागअ तगत लिलतपरु िज लाअ तगतका जनताह
दान भएको छ, छै न भनी सू म पले अ ययन मनन मा नभई यस मागले लिलतपरु , मकवानपरु र
गरी िनणय िदने ग र छ । व छ, िन प र िव ासनीय बारासमेतका िज ला समेट्ने ह छ । आयोजनाबाट
कायिविध अवल बन नगरी फै सला काया वयनको भािवत हने बािस दा पिहचान गदा लिलतपरु
कारवाही भएको ि थितमा य तो कारवाहीलाई िज लाअ तगत पन िनवदेक सं थामा आव जनता
उिचत र कानूनस मत नमािनन स ने । सामा यतः मा पन नभई सबै िज लाका बािस दाको िहत र सरोकार
ज गाको मू याङ् कन येक वष िप छे विृ हँदै जाने ितिवि बत भएमा मा
ततु िनवेदनमा वािहत
अनमु ान ग र छ । ४ वषअिघ भएको मू याङ् कनलाई सावजिनक जनताको साथक स ब ध (Meaningful
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Relation) र ताि वक सरोकार (Substantial यि समदु ायका के के िहतमा हािन नो सानी र के के
Interest) िस हने ह छ । आयोजनाबाट वािहत हने कुरामा फाइदा हने ह छ, के कुन त रकाले िनमाण गदा
अ य िज लाका थानीय सवसाधारणको संल नता थानीय सवसाधारणलाई िहत ह छ ज ता िवषयमा
िबना िनवेदकह कै िनवेदन दाबीका आधारमा मा व तिु न अ ययन गरी अ ययनबाट आएको िनचोड
यस आयोजनाले असर पु याउने स पूण सवसाधारण एवम् ितवेदनका आधारमा ततु िनवेदन दता
जनताको साथक स ब धको ितिनिध व गनस ने भएको अव था पिन छै न । नेपाल सरकारको के कुन
अव था नहने ।
िमितको िनणयले िनवेदकसमेतका सवसाधारणह को
आयोजनाले समेट्ने सबै िज लाका िहतमा ितकूल असर पन गएको छ । के कुन ठाउँका
सवसाधारण थानीयको संल नता िबना कुनै एउटा ज गालाई मआ
ु जा बापत के कित ितपूित िदनपु न हो,
िज लाअ तगतका यि वा यि ह को सरोकार नेपाल सरकारले के कित िदएको कारण यायपूण हन
मा लाई सबै समदु ाय वा सवसाधारणको िहतको सके न भ नेज ता व तगु त आधार एवम् आँकडाह
ितिनिध व गछ भनी स झन िम ने नदेिखने ।
िनवदेनमा उ लेख गनसके को पाइदैन । कुनै पिन
िनवेदनमा काठमाड उप यकाअ तगतको व तगु त आधार माण िवनाको फगत र कोरा िलिपब
लिलतपरु िज लाको खोकनामा ब ने थानीय िनवदेन बेहोरालाई मा आधार मानी िनवेदन माग
समदु ायको सरोकार रहेको भिनएको छ । यातायातको अनु पको आदेश जारी हनका लािग िवप ीह का
पहँच, दरु ी र सिु वधाका ि कोणले यस अदालतदेिख नाममा कारण देखाउ आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
१५, २० िकलो िमटर दरु ीमा बसोबास गन भािवत
ततु िनवेदन खारेज हने ।
यि ह आ नो िपरमका िलई यस अदालतमा आउन इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
नस ने ि थित पिन देिखँदैन । िवकासको पिहलो सूचक क यटु र: रामशरण ितिमि सना
मािनने तु मागको आयोजना िनमाणको कारण थानीय इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभु म् ।
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