असोज

–१

पाि क काशन
वष २७, अङ्क ११

२०७५, असोज १-१५

पूणाङ्क ६२९

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२००७२८,
४२००७२८, ४२००७२९,
४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद

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

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी म दीरा शाही
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
भाषािवद् : ी रामच फुयाल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
िब शाखामा कायरत् कमचारी
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िड. ी नरबहादरु ख ी
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
१
संयु इजलास
११
इजलास नं. ९
४
इजलास नं. १
२
इजलास नं. १०
२
इजलास नं. २
३
इजलास नं. ११
१२
इजलास नं. ३
६
इजलास नं. १२
७
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. १३
४
इजलास नं. ५
६
इजलास नं. १४
३
इजलास नं. ६
३
इजलास नं. १६
५
इजलास नं. ७
१४
इजलास नं. १७
६
इजलास नं. ८
११
ज मा
४३
ज मा
५९
कूल ज मा
५९ + ४३ = १०२

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७५, असोज – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

cjs@supremecourt.gov.np
मा स पक गन सिकने छ ।

मू य .२०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.
१.

२.
३.

४.

५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

१३.

प / िवप
िवषय
पृ
पूण इजलास
१
मानव
रामच साक िमजार रो का
बेचिबखन िव. नेपाल सरकार
संयु इजलास
१-८
क चन े िव. िव ालय
उ ेषण /
िश क
िकताबखाना,
परमादेश
काठमाड समेत
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. झलकबहादरु
रोजगार कसरु ब नेतसमेत
हािन
रामच
भ िव. अनपु
नो सानी अिधकारी
िबगो
असल
ु उपर
ग रपाउँ
ाचार नारायण यादव िव. नेपाल
अिनयिमतता सरकार
अशोककुमार साह िव. नेपाल
ाचार
सरकार
लागु औषध जनक साहसमेत िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
धनबहादरु िघिसङसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
कत य यान नेपाल सरकार िव. धा ु िधमाल
उ ेषण / अिनल के .सी. िव. बलबहादरु
परमादेश के .सी.समेत
कृ णबहादरु
गौतम िव.
उ ेषण /
पनु रावेदन
अदालत,
परमादेश
सख
ु तसमेत
उ ेषण / लालकाजी े िव. पनु रावेदन
परमादेश अदालत, पाटन, लिलतपरु समेत
इजलास नं. १
८ - १६
खेमराज भ राई िव. नेपाल
ाचार
सरकार

१४.

१५.
१६.
१७.

१८.

१९.

२०.

२१.

२२.
२३.

२४.
२५.
i

नेपाल सरकार िव. हाद साद
िधताल
इजलास नं. २
१६ - १९
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. यमबहादरु
रोजगार ठगी पनु
मईत िसंह बल िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
भ सार
िवराटनगरसमेत
भ सार
महशल
कायालय, िवराटनगर िव. िदल
ु
िनधारण सु दर े
इजलास नं. ३
१९ - २७
नेपाल सरकार िव. डोलराज
ाचार
शमासमेत
घर खाली िशवजी गडेरीसमेत िव.
ज गा
िसतादेवी गडेरी
िखचोला
चलन
आ त रक राज कायालय,
आयकर
िवराटनगर िव. हलास मेटल
(०६४।६५)
ा टस िल., िवराटनगर
माधवकुमार ब नेतसमेत िव.
परमादेश नेपाल कानून वसायी प रषद
भवन, कुप डोलसमेत
आगो लगाई नेपाल सरकार िव. हकबहादरु
यान मान ख ी
उ ोग
जबरज ती ल मीभ राजबहाक िव. नेपाल
करणी
सरकार
इजलास नं. ४
२७ - २९
झंकनाथ उपा याय पि डत िव.
मोही नामसारी
िमठूदवे ी उपा याय
पहलमान सा मगर िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
ाचार

२६.
२७.
२८.
२९.
३०.
३१.

३२.
३३.
३४.

३५.

३६.

३७.

३८.

इजलास नं. ५
२९ - ३३
गोिव द घत मगर िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
कत य यान खगु ब याल िव. नेपाल सरकार
िललामाया लावतीसमेत िव.
अंश चलन
रामकुमार लावती
जबरज ती रमेश राई िव. नेपाल सरकार
करणी
ब ी साद क ेल िव. शकु तला
अंश चलन
क ेलसमेत
सरु े िसंह महर िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
इजलास नं. ६
३३ - ३५
घरमा आगो नेपाल सरकार िव. बालीबहादरु
लगाएको थापा मगर
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. सवु ण थापा
रोजगार ठगी
देशमन वै िव. काठमाड
उ ेषण महानगरपािलका वडा नं.३४
वडा कायालयसमेत
इजलास नं. ७
३५ - ४३
शैि क
नारायण साद रजाल िव.
यो यताको नेपाल सरकार
माणप पेस
गरी ाचार
गरेको
गोखा अ
ु री ा.िल. िव.
िनषेधा ा आ त रक राज कायालय,
भरतपरु िचतवन
बस तराज अयाल िव.
िचिक सा िव ान राि य
परमादेश
ित ान, वीर अ पताल
काठमाड
होमबहादरु सनु ारसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार

३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.

४५.

४६.

४७.

४८.

४९.
५०.
५१.
५२.

ii

के शरी
र न जापित िव.
मालपोत कायालय, भ परु
मक
ु ाम जगाती
कत य यान ई ा राई िव. नेपाल सरकार
उ ेषण / च दे र साह सडु ी िव. मालपोत
परमादेश कायालय, जले रसमेत
वु साद
रजाल
िव.
उ ेषण अि तयार
दु पयोग
अनस
धान
आयोग,
टं
ग
ालसमेत
ु
गंगाबहादरु पल
ु ामीमगर िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव. िवनोज
बहिववाह
काक समेत
हा पा सोनाम शेपा िव.
अि तयार
दु पयोग
उ ेषण
अनस
आयोग,
ु धान
काठमाड समेत
दीपक काक िव. नेपाल रा
उ ेषण
बक, बालवु ाटारसमेत
इजलास नं. ८
४३ - ४८
शकुन शेरचनसमेत िव. म ी
उ ेषण /
प रषदक
कायालय,
् ो
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
गोिव द साद जयसवाल िव.
उ ेषण /
वा य तथा जनसं या
परमादेश
म ालय, रामशाहपथसमेत
कत य यान दीपक थापासमेत िव. नेपाल
र रहजनी सरकार
चोरी
भोजबहादरु घत िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
अ जना े िव. काठमाड
उ ेषण /
िव िव ालय
धिु लखेल,
परमादेश
का ेपला चोकसमेत
िनषेधा ा / कमलासरण वै णव िव. रामवरण
परमादेश पासवान
उ ेषण /
परमादेश

िभमबहादरु े (कोज)ु िव.
अ यतु म ( े ) कोजस
ु मेत
इजलास नं. ९
४८ - ५०
घर ज गा उमर अिल िमयाँ िव. जैवनु
िखचोला िनसा मस
ु लमान
िनषेधा ा / िललानाथ शमा िव. मीना
परमादेश शमासमेत
न दा ी जोशी िव. िज ला
परमादेश
शासन
कायालय,
क चनपरु समेत
िनषेधा ा / ेमकुमार अ वाल िव. िज ला
परमादेश
शासन कायालय, बाँकेसमेत
इजलास नं. १०
५० - ५१
क पना कुमारी िव कमा िव.
ब दी
मकवानपरु िज ला अदालत,
य ीकरण
हेट डा, मकवानपरु समेत
जोिग पि डत कु हार िव.
िनषेधा ा
फे कन ठाकुर बरही
इजलास नं. ११
५१ - ६०
िनणय दता गोदावरीदेवी िसंह राजपतु िव.
बदर
नरेश साद िसंह राजधोव
कत य यान नेपाल सरकार िव. रेशमराज
र जबरज ती प त
चोरी
मानव
नेपाल सरकार िव. िसमसोन
बेचिबखन चेपाङ
तथा
ओसारपसार
ीमती आन दी देवी िव.
अंश दता
अनितया देवीसमेत
स फार जोलाहसमेत िव.
अंश
िसतारा जोलाह
कत य यान नेपाल सरकार िव. जलबहादरु
तथा
गु ङ
जबरज ती
करणी

५३. जालसाजी

५४.
५५.
५६.

५७.
५८.

५९.
६०.

६१.

६२.
६३.

६४.

६५.

६६.

६७.
६८.
६९.

७०.
७१.
७२.
७३.
७४.
७५.
७६.

७७.
७८.
७९.
iii

ई बहादरु अिधकारी िव.
ब दी
भ परु िज ला अदालत,
य ीकरण
तहिसल शाखासमेत
वन पैदावर नेपाल सरकार िव. मजलमु
अवैध कटान िमयाँसमेत
तथा
ओसारपसार
खेदु महतो धानक
िव.
ु
अंश दपोट
सिवताकुमारी म डल
लहरी लोिनयासमेत िव. रितराम
अंश
लोिनया
कणदेव स यासी िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
इजलास नं. १२
६१ - ६५
उ ेषण / िवरे कुमार यादव िव. गहृ
परमादेश म ालय, िसंहदरबारसमेत
वैदिे शक
मीला के .सी. िव. नेपाल
रोजगार ठगी सरकार
हातहितयार नेपाल सरकार िव. वणकुमार
खरखजाना म डल
जबरज ती नेपाल सरकार िव. गु नु
करणी
कवािडया
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. कमला
रोजगार बोहरा
जबरज ती नेपाल सरकार िव. धनकुमार
करणी
शेपा
मौजेलाल म डल धानक
ु िव.
अंश चलन
परशरु ाम म डल
इजलास नं. १३
६५ - ६७
जबरज ती रहरबहादरु तामाङ िव. नेपाल
करणी
सरकार
ज गा दता हक राजे मान िसंहसमेत िव. मोहन
कायमसमेत कुमार े
वैदिे शक चमेली लामा िव. नेपाल सरकार
रोजगार कसरु

८०.
८१.
८२.

८३.
८४.
८५.
८६.
८७.

इजलास नं. १४
६७ - ६९
ब दी
उ रबहादरु खड् का िव. नेपाल
य ीकरण सरकार
हातहितयार शिशभषु ण ितवारी िव. नेपाल
खरखजाना सरकार
ज गा
रषमलाल घत िव. खिलबढु ा
नामसारी मगर
दा.खा.
इजलास नं. १६
६९ - ७२
िशवदास यादव िव. नेपाल
ठगी
सरकार
स तोषकुमार ख ीसमेत िव.
उ ेषण /
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
परमादेश
कायालय, िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव. च बहादरु
कत य यान
आलेमगर
कत य यान नेपाल सरकार िव. राजन भज
ु ेल
नेपाल सरकार िव. िवनाराम
कत य यान
के .सी.

८८.
८९.
९०.

९१.

९२.
९३.

iv

इजलास नं. १८
७२ - ७६
जयकुमार यादव िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
िड ली देवानसरकार िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
निमता पोखरेल (िघिमरे) समेत
िनषेधा ा िव. काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण, के शरमहलसमेत
अमर शमशेर ज.ब.रा. िव.
महानगरीय
हरी प रसर
िनषेधा ा
सािबक, हनमु ानढोका हाल
टेकुसमेत
सिु म ा शाहसमेत िव. वैदिे शक
िनषेधा ा /
रोजगार िवभाग ितनकुने (हाल
परमादेश
बु नगर) समेत
उदयबहादरु शाही िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असोज - १
अत: पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
पूण इजलास
२०७०।८।११ र िमित २०७२।८।२७ को फै सलाह
बदर हने ठहछ । अब वादी नेपाल सरकार र ितवादी
मा. या. ी ओम काश िम , मा. या. ी के दार ाद रामच साक िमजार रो का दवु ै प बाट दवु ै प बाट
चािलसे र मा. या. ी पु षो म भ डारी, ०७३-CF- पनु रावेदन अदालतमा परेका पनु रावेदनको स दभमा जे जो
०००८, मानव बेचिबखन, रामच साक िमजार रो का बु नपु छ बझ
ु ी फै सला गनु भनी उ च अदालत, पाटनमा
िव. नेपाल सरकार
िमिसल पठाई वादी ितवादीलाई जानकारी िदने ।
िमित २०७०।८।११ को फै सलाले इजलास अिधकृ त: िभमबहादरु िनरौला
ितवादीलाई १२ वष कै द र १ लाख ज रवाना भएकोमा इित संवत् २०७४ साल चैत २२ गते रोज ५ शभु म् ।
िमित २०७२।८।२७ को फै सलाले ितवादीलाई उ
कै द, ज रवानाको अित र पीिडतले यी पनु रावेदक
संयु इजलास
ितवादीबाट .५०,०००।– ितपूित भराई िलन पाउने र
ितवादीको कायलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु
१
कायम गरेको देिख छ । १२ वष कै द र १ लाख ज रवाना स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
हने ठहर भएको िमित २०७०।८।११ को फै सलाउपर जोशी, ०७०-WO-०१०४, उ षे ण / परमादेश, क चन
ितवादीको यस अदालतमा पनु रावेदन परी िवचाराधीन
े िव. िव ालय िश क िकताबखाना, काठमाड समेत
रहेको देिख छ । तर ितवादीले थप ित यहोनु पन गरी
रट िनवेदकले आफू कायरत िव ालयमा
भएको िमित २०७२।८।२७ को फै सलामा ितवादीले िनर तर पमा काम ग ररहेको देिखएको र सावजिनक
पनु रावेदन नगरी फै सला अि तम भएको अित र एउटै िव ालयमा कायरत िश कह को अिभलेख दु त राखी
िववादमा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फरकफरक अिनवाय अवकाश हने िश क कुन िमितबाट अवकाश हने
िमितमा फरकफरक फै सला भएको देिखने ।
हो ? सो कुराको जानकारी स बि धत िश क एवम् िनज
पनु रावेदन अदालत, पाटनको एउटै वादी कायरत् िव ालयलाई िदनु पन दािय व िव ालय िश क
ितवादी भएको मु ामा पनु रावेदक ितवादीउपर िकताबखानाको रहेकोले आ नो दािय व समयमै पूरा
अिभयोगप मा िलएको दाबीम ये सबै दाबीमा नबोली भएको गरेको देिखएन । आफूले पूरा गनपन
ु दािय व पूरा नगरेको
फै सला मल
क
ऐन,
अ.बं
.
१९२
नं
.
को
कान
न
ी
यव
था
अव
थामा
िमित
२०६९।९।२३
गते
स म िव ालयमा जु
ु ु
ू
िवपरीत हने देिखयो । यसमा पिन िमित २०७०।८।११ मा हािजर भई सेवा गरी आएक यी िनवेदकले २०६७।१०।९
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट ितवादीको पनु रावेदनमा देिख २०६९।९।२३ स म काम गरेको तलब पाउनु पन
समान तहको संयु इजलासबाट एकपटक सु को नै ह छ । आिधका रक िनकायबाट अवकाश प निदई
फै सला सदर हने भनी ठहर ग रसके पिछ परेको नेपाल सािबकबमोिजम नै िनयिमत पमा काम गरेको अविधको
सरकारको पनु रावेदनमा सनु वु ाइ गरी समान तहको अक तलब, भ ा नपाउने भ न िम ने हँदैन । य तो अव थामा
संयु इजलासले सु फै सला के ही उ टी हने भनी बढी अविध काय गरी िनजले बझ
ु ेको तलब, भ ा एवम्
िमित २०७२।८।२७ मा गरेको फै सलालाई फै सलाको स चयकोष क ी रकम िनजले कानूनबमोिजम ा गन
अि तमताको िस ा तअनक
ु ू ल मा न िम ने देिखएन । समान औषधी उपचार रकमबाट क ा गरी िहसाब िमलान गन
तहको इजलासले पिहले गरेको फै सलामा ितवादीलाई गरी ग रएको िव ालय िश क िकताबखानाको िमित
भएको सजायभ दा थप सजाय गन गरी अक इजलासबाट २०७०।३।२४ को िनणय ाकृ ितक याय र मस ब धी
फै सला हनु याियक संयमताअनक
ु ू ल हनेसमेत नदेिखने । िविधशा ीय मा यतािवपरीत रहेको देिखने । समयमा
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अवकाशको जानकारी नगराएका कारण िनर तर पमा
िश क पदमा कायरत यी िनवेदकले खाइपाई आएको
तलब भ ा िनजले पाउने औषधी उपचार खच तथा
िबदालगायतको सेवा सिु वधाबाट क ा गन गरी िव ालय
िश क िकताबखानाबाट भएको िनणय कानूनस मत्
देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत त य एंव आधारबाट रट
िनवेदक क चन े लाई अवकाश हने िमित िव ालय
िश क िकताबखानाले समयमा जानकारी नगराएका
कारण िनजले आफू कायरत िश कको हैिसयतमा
िनर तर पमा अ यापन गराउँदै आएको देिखँदा िनजले
खाइपाई आएको तलब भ ा िनजले पाउने औषधी उपचार
खचलगायतका अ य सिु वधाबाट क ा गन गरी िव ालय
िश क िकताबखानाबाट िमित २०७०।३।२४ मा भएको
िनणय उ षे णको आदेशले बदर ह छ । साथै िनवेदकले
अवकाश हँदा िनयमानस
ु ार पाउने सबै सेवा सिु वधाबापतको
रकम भु ानी िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी सारदा साद
िघिमरे, ०७०-CR-०८४२, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
नेपाल सरकार िव. झलकबहादुर ब नेतसमेत
जाहेरवालाह ले जाहेरी दरखा त वा उजरु ीप मा
उ लेख गरेको आधारमा मा फौजदारी मु ामा कसरु दार
ठहर गनु यायस मत् हने देिखँदैन । वत र व तिु न
माणबाट समिथत र पिु हन नसके को जाहेरी दरखा त वा
उजरु ी के वल घटनाको जानकारीस म हन जाने भई य तो
जाहेरी दरखा तले आफै ँ मा वत माणको प हण गन
नस ने । जाहेरवालाह ेमबहादरु वाकावल, रामबहादरु
(दगु ा) सा , सोनाम लामा, तेजबहादरु गु ङबाट समेत
ितवादीह झलकबहादरु ब नेतसमेतले रकम ठगी गरेका
हन् भ ने व तुिन माण पु याउने भार अिभयोजनप मा
नै रहेकोमा सोअनस
ु ार माण पेस गरी अिभयोग पिु गन
सके को देिखएन । फौजदारी मु ामा शङ् काको सिु वधा

अिभयु ले पाउँछ भ ने फौजदारी यायको मा य िस ा त
रहेको हँदा अिभयोजन प ले जाहेरी दरखा तलाई मा
आधार मानी अिभयोग दायर गरी सो अिभयोगलाई अ य
वत माणबाट पिु गन स दैन भने य तो अव थामा
शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने ।
जाहेरवालाह ेमबहादरु वाकावल, दगु ाबहादरु
सा , सोनाम लामा र तेजबहादरु गु ङसमेतबाट
ितवादीह ले रकम िलई ठगी गरेको भ ने अिभयोजन
प ले ठोस माण गज
ु ारी पिु गन सके को देिखँदनै । य तै
अ य जाहेरवालाह छ बहादरु दज , देवी साद सेन िल ब,ु
िशवशंकर े , मिणकुमार तामाङ र सदु शन महतसमेतको
अिभयोग दाबीबमोिजमको िबगो नै ितवादीह ले ठगी
गरेको भ ने पिु हने त यगत माणह पेस गन नसके को
अव थामा माणबाट पिु हन सके को िबगो मा कायम
गनु यायोिचत नै ह छ । व तिु न माणबाट पिु नै
हन नसके को िबगोसमेत ितवादीह ले ठगी गरेका हन्
भनी अनमु ानको भरमा या या गनु फौजदारी यायको
िस ा तिवपरीत हन जाने हँदा ितवादीह लाई कम िबगो
कायम गरेको िमलेन भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह दीपक सवु ेदी, भैरवबहादरु ब नेत,
मनोज अिधकारी र के दार साद हमागाई ंसमेत उ Blue
Heaven International क पनीका स चालकम येका
यि ह रहेका भए पिन उ क पनीको आिथक
अिधकारको िज मेवारी स चालक सिमितको बैठकबाट
ितवादीम येका झलकबहादरु ब नेतलाई सिु पएको
र ितवादीह को जाहेरवालाह लाई ठगी गन कायमा
संल नता रहेको भ ने पिु हन नसके को अव थामा
ितवादीह दीपक सवु ेदी, भैरवबहादरु ब नेत,
मनोज अिधकारी र के दार साद हमागाइँलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत त य एवम् माणह बाट
ितवादीह म ये दीपक सवु ेदी, भैरवबहादरु ब नेत,
मनोज अिधकारी र के दार साद हमागाइँलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी र ितवादीह झलकबहादरु
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ब नेत र वीरे कुमार गरु मैतालाई त काल चिलत
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ दफा ३ र २४ (२) को
कसरु मा ऐ. दफा २४(२) बमोिजम जनही २ (दईु ) वष कै द
र . १,००,०००।- (एक लाख पैयाँ) का दरले ज रवाना
हने र जाहेरवालाह ले ितवादीह झलकबहादरु ब नेत
र वीरे कुमार गरु मैताबाट िफता पाउन बाँक रकम
.४१,७३,०००।- (एकचालीस लाख ि ह र हजार
पैयाँ) र सोको ५०% ले हने रकम . २०,८६,५००।(बीस लाख छयासी हजार पाँच सय पैयाँ) हजाना
बापतसमेत गरी ज मा . ६२,५९,५००।- (बैस ी लाख
उना साठी हजार पाँच सय पैयाँ) भरी पाउने ठहर गरी
वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणबाट िमित २०६९।६।१५
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७३ साल काितक १० गते रोज ४ शभु म् ।
३
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७१-CI-०९४८, हािन नो सानी िबगो
असल
ु उपर ग रपाउँ, रामच भ िव. अनुप अिधकारी
आ नो िज मामा रहेको आ नो े िभ का काठ
दाउरा हािन नो सानी हनबाट रोक पाउन ितवादी अनपु
अिधकारीले के मा तथा स बि धत अ य िनकायमा
समेत प ाचार गरी पहल ग ररहेको भ ने देिखएको
अव थामा िनजले लापरवाहीपूण काय गरी कप रेशनलाई
हािन नो सानी हन गएको रहेछ भनी अनमु ान गरी दोषी
ठहर गन निम ने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा दाबी
मािणत गन भार वादीमा राखेको अव थामा ितवादी
अनपु अिधकारीको लापरवाही र गैरिज मेवारपूण कायबाट
कप रेशनको स पि िहनािमना भएको भ ने व तिु न
माण पेस गरी वादी प ले िफराद दाबी मािणत गन
सके कोसमेत देिखँदैन । छानिबन सिमितको ितवेदनको
आधारमा ितवादीले कप रेशनको काठ दाउरा िहनािमना
गरी कप रेशनको .४१,९९,४१५।१७ बराबरको िबगो
हािन नो सानी गरेको भनी िफराद दायर गरेको भए तापिन

उ छानिबन ितवेदनबाटै देशमा त कालीन अव थामा
रहेको िव मान प रि थित र शाि त सरु ाको कारणबाट
कप रेशनका काठ दाउराह िहनािमना भएको भ ने त य
खु न आएको अव थामा ितवादीलाई दोषी ठहर गन
िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत त य, माण िमिसल एवम्
कागजातसमेतका माणबाट िज ला लिगङ िचतवन तथा
लिगङ या प िचतवनअ तगतका िविभ न घाटग ीबाट
नो सानी भएको काठ दाउराह
ितवादी अनपु
अिधकारीको लापरबाही एवम् गैरिज मेवारीपूण कायबाट
भएको भ ने व तगु त र ठोस माणबाट पिु हन सके को
नदेिखँदा वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरी िचतवन िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।१।१८ मा भएको फै सलालाई
सदर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित
२०७०।५।२ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभु म् ।
४
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CR-०४०६, ाचार (अिनयिमतता),
नारायण यादव िव. नेपाल सरकार
ा.स. मो. विकल िमयाँले यी ितवादीलाई
सघाएको, िनजलाई ितवादी बनाएको नदेिखएको र
भरपाइमा भएको सहीछाप ितवादीको सहीछापसँग मेल
खाएको भ ने कुरा िवशेष को परी णबाट देिखनक
ु ो साथै
ितवादीले िबगो राखेको कुरा िमिसलबाट नदेिखएको,
िदघवा गा.िव.स. ५ वषमिु नका दिलत बालबािलकाको
भ ा पिछ बाँडेको भ ने देिखएको र डाढा गा.िव.स.का
६० वषमिु नका एकल मिहलाको भ ा नबाँडी िफता गरेको
देिखएबाट यी ितवादीबाट दाबीबमोिजम िबगो असल
ु
गनु मनािसब नहने भनी िवशेष अदालतले िनकालेको
िन कषलाई अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
ितवादीबाट िमित २०६८।५।२९ मा िदघवा
गा.िव.स.मा पेस भएको र डाढा गा.िव.स. का ४१ जना
६० वषमिु नका एकल मिहलाको भ ा िवतरण गरेको
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भरपाइ िमित २०६९।५।२१ मा पेस गरेको देिखएकोमा
सो िमितप ात् िमित २०६९।५।२१ मा िझके को .
१,२३,०००।– िफता गरेको देिखएकोले एकपटक
दाबीको रकम िझक सोको क त भरपाइ पेस गरी सो
स ब धमा उजरु परेप ात् िदघवा गा.िव.स.को रकम
िफता गरेको देिखएको र हाल ितवादीको साथमा िबगो
बाँक नदेिखएको अव थामा यी ितवादीबाट न कली
भरपाइस म पेस गरेको देिखएको अव थामा ितवादीले
गरेको कसरु अिभयोग दाबीबमोिजम ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ३(१), ३(१)(घ) र १७ अनस
ु ारको नभई
ऐ. को दफा ८(३) अनस
ु ारको रा सेवकबाट सरकारी वा
सावजिनक स पि बदिनयतपूवक हािन नो सानी गरे
वा गराएको कसरु स म कायम हने देिखँदा िनज ितवादी
नारायण यादवलाई सो दफा ८(३) अनस
ु ारको कसरु
कायम गरी ६ मिहना कै द हने ठह याएको िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
अतः उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको
आधारमा ितवादी नारायण यादवलाई ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा ८(३) अनस
ु ारको कसरु कायम गरी
६ मिहना कै द हने ठहर गरी िवशेष अदालत, काठमाड बाट
िमित २०७२।२।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः िवदरु का ले
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
५
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CR-०५०७, ाचार, अशोककुमार
साह िव.नेपाल सरकार
बरामदी मचु ु का तयार गन कानून अिधकृ त
महे बहादरु थापा, हरी नायब िनरी क बाबरु ाम परु ी,
हरी हव दार दयाशंकर यादव र हरी जवान रा जी
नेपालीको बकप मा घले रे टुरे टमा बसेको अव थामा
पनु रावेदक ितवादी अशोककुमार साहको पाइ टको
दायाँ ख तीबाट उ नोटह बरामद भएको भनी खल
ु ाई
बरामदी मचु ु कालाई पिु ग रिदएको समेतका माणबाट

पनु रावेदक ितवादी अशोककुमार साहको साथबाट
रसवत िलएको रकम बरामद भएको भ ने नै देिखने ।
छानिबनको ि या अगािड बढाई रसवत
लेनदेन भएमा कानूनबमोिजम बरामद गरी ितवेदन पेस
गनु भनी कानून अिधकृ त महे बहादरु थापालाई खटाई
पठाएको भ ने िज ला शासन कायालय, का क को
िमिसल संल न िमित २०७०।२।२८ को प बाट
देिख छ । सोही िदन महे बहादरु थापासमेतको टोलीबाट
ितवादीलाई घले रे टुरे टबाट रकमसिहत प ाउ गरेको
भ ने बरामदी मचु ु काबाट पिु हँदा पनु रावेदक ितवादीले
आ नो ओहदाको दु पयोग गरी ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ३ (१) को कानूनी यव थाको बिखलाप
काय गरी ाचार गरेको भ ने नै देिखँदा फसाउने उ े यले
झु ा अिभयोग लगाएको भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३
(१) को कानूनी यव थाअनस
ु ार रा सेवक कमचारीले
ओहदाको आ नो दु पयोग गरी कसैबाट रसवत
िलनु वा िलन म जरु गनु मा पिन कसरु गरेको ठहन
देिख छ । रा सेवक भइसके को यि ले मा होइन
रा सेवक हन लागेको यि ले समेत रा ो आचरणमा रहनु
पन भ ने उ कानूनी यव थाको मनसाय हो । कानूनले
िनषेिधत गरेको काय गरेको अव थामा य तो काय गन
यि ले कानूनले िनधारण गरेको सजायबाट उ मिु
पाउन स ने हँदनै । ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी
अशोककुमार साहले रामबहादरु गु ङबाट .३०,०००।रकम िलएको भ ने बरामदी मचु ु कासमेतबाट पिु भएको
अव थामा पनु रावेदक ितवादीले कसरु गरेका होइनन्
भ न िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
एवम् माणबाट पनु रावेदक ितवादी अशोककुमार साहले
रसवत घस
ु िलएको पिु हँदा पनु रावेदक ितवादी
अशोककुमार साहलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ३(१) र ३(१)(ख) को कसरु मा ऐ. बमोिजम
. ३०,०००।- (तीस हजार पैयाँ) ज रवाना र ३
(तीन) मिहना कै दसमेत हने ठहर गरी िवशेष अदालत,
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काठमाड बाट िमित २०७१।९।६ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ४ गते रोज २ शभु म् ।
६
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७०-CR-१५९८, ०७०-CR-१६९७, लागु
औषध खैरो हेरोइन, जनक साहसमेत िव. नेपाल सरकार,
जासुि न खाँ पैठान िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीह सोनालाल साह र
जनक साहले काठमाड मा िब िवतरण गन उ े यले उ
लागु औषध खैरो हेरोइन लक
ु ाई िछपाई बोक वीरग जबाट
काठमाड को बसमा आउँदै गदा बाटोबाटै प ाउ परेको
अव था हँदा उ लागु औषध खरीद गन े ता कोही
नभएको भ ने आधारमा ितवादीह लागु औषधको
कारोबार गन यि होइनन् भनी अनमु ान गन िम ने
हँदैन । य ो ठूलो प रमाणको लागु औषध लक
ु ाई िछपाई
बोके र िहँड्दै गरेको अव थामा ितवादीह प ाउ परेको
भ ने देिखँदा लागु औषध खरीद िब , ओसारपसार,
स चयसमेत गनका लािग ढक तराजु बरामद नभएको
भ नेमा आधारमा कसरु दार होइनन् भ नसमेत निम ने
हँदा ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादीले
अदालतको
बयानमा
सह ितवादीह ले मेरो नाम िकन पोल गरेका हन् थाहा
छै न भनी खल
ु ाएकोसमेतबाट ितवादी ासिु न िमयाँ र
पनु रावेदक ासिु न खाँ पैठान भ ने यि फरकफरक
नभई पनु रावेदक ितवादी नै रहेको भ ने पिु हँदा
ितवादीह सोनालाल साह र जनक साहलाई ९९९ ाम
८१ िमिल ाम लागु औषध खैरो हेरोइन िदई काठमाड
वीर अ पताल चोकस म पु याउन लगाई लागु औषधको
खरीद िब , स चय, िनकासी वा पैठारी, ओसारपसार
गन गराउने मु य यि पनु रावेदक ितवादी ासिु न
खाँ रहेको पिु हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
ितवादी ासिु न खाँ पैठानको पनु रावेदन िजिकरसँग

सहमत हन नसिकने ।
अत: उि लिखत त य, कानूनी यव था एवम्
माणको आधारमा पनु रावेदक ितवादीह
ासिु न
िमँया (खाँ), सोनालाल साह सोनार र जनक साहसमेतलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)
(ङ)(च) को कसरु मा ऐ. दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम
लागु औषध खरीद, स चय, ओसारपसारसमेततफ
जनही १८ (अठार) वष कै द र .१५,००,०००।- (प
लाख पैयाँ) ज रवानासमेत हने ठहर गरी मकवानपरु
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।५।१८ मा भएको
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
िमित २०७०।९।३० मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभु म् ।
७
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७१-CR-०३६८ र ०७१-RC-००४६, कत य
यान, धनबहादुर िघिसङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल
सरकार िव. िव म लामा तामाङ
मृतकको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण
टाउकोलगायत शरीरका अ य भागमा ग भीर चोट लागी
मृ यु भएको भ ने उ लेख गरेको पाइ छ । सह ितवादी
िव म लामा तामाङको मौकामा तथा अदालतमा भएको
बयानमा ितवादी धनबहादरु िघिसङले िससाको बोतल
फुटाई पेटमा हानी आ ासमेत िनकालेका र मृतकको
िलङ् ग एवम् िलङ् गभ दा मिु न ३ ठाउँमा जोरले हानेको
भनी खल
ु ाएकोमा िमिसल संल न मृतकको फोटोसमेतले
सह ितवादीको उ भनाइलाई समथन गरेको पाइयो ।
वारदात घटनाको बारेमा िसलिसलेवार पमा उ लेख
गरी गरेको बयानलाई अ य प रि थितज य त यह बाट
समथन गरेको अव थामा वारदात घटनाको य दश
नभएको भ नेमा आधारमा पनु रावेदक ितवादी
धनबहादरु िघिसङ िनद ष रहेछन् भ न निम ने ।
पनु रावेदक ितवादी धनबहादरु िघिसङले
मृतकलाई ू रतापणू तवरबाट पटकपटक िशशाज तो
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जोिखमी व तल
ु े शरीरको िविभ न भागमा हार गरेको
देिखँदा य तो कायलाई पनु रावेदक ितवादीले
आपरािधक मनसायले े रत भएर गरेको आपरािधक काय
होइन भ न सिकने नदेिखँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउनपु छ भ ने ितवादी धनबहादरु िघिसङको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अपराध गन गराउनेमा अ य ितवादीह सँग
मत स लाह गरी योजनाब ढङ् गबाट मृतकको घरमा
गई मृतकलाई बोलाई वारदात थलमा पु याई अ य
ितवादीह सँगसँगै मृतकलाई कुटिपट गरी ह या
गनस मको कायमा य संल नता रहेको भनी कसरु मा
सािबत रहेकोबाट ितवादी िव म लामा तामाङले
आपरािधक काय गन आपरािधक मनसायले े रत भएर
नै उ काय गरेको भ ने देिखँदा ितवादी िव म लामा
तामाङलाई सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न
सिकएन । साधक सदर हने ।
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
ितवादीह िव म लामा तामाङ र धनबहादरु िघिसङलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं. को
कसरु मा ऐ. १३(१) नं. बमिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर गरी गरेको काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६९।४।२९ को फै सलालाई सदर ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।११।१३ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा साधकसमेत सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: इि दरा शमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभु म् ।
८
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-RC-०१२३, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. धा ु िधमाल
मृतक ीमती मनमाया िधमालले मलाई
तथानाम गाली गरेपिछ त कालै मलाई सा ै रस उठेकाले
एक मडु ् क क चटमा हा न पगु छ
े ु यसपिछ उ ढिलन्, सतु रे
उठ् दा त उसको मृ यु भइसके को रहेछ भनी ितवादीले

अदालतमा बयान गरेका छन् । ितवादीले अनस
ु धानको
ममा गरेको बयानलाई पिन अ यथा मािणत गन सके का
छै नन । साथै शव परी ण ितवेदनबाट Asphyxia
due to suffocation and chocking उ लेख भएबाट
ितवादीकै उि लिखत कत यबाट नै मृतकको मृ यु
भएको भ ने कुरामा दिु वधा नरहेकोले ितवादीउपर
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु थािपत रहेको देिखन
आएकोले िनज ितवादी धा ु िधमाललाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनु प सव सिहत
ज मकै द हने ठह याई सु मोरङ िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।११।११ मा भएको फै सलालाई सदर गरी
भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सलालाई
अ यथा मा न निम ने ।
ितवादीले आ नो ीमतीलाई मान मनसाय
िलई जोिखम हितयारले हानेर मारेको पिु हन नसके को,
मानु पनस मको पूव रसइवी नरहेको, जोिखमी हितयारले
हानेको पिु नभएको, ितवादी र मृतक एकाघरको लो ने
वा नी र सी सेवनले मातेको अव थाका घरायसी
यवहारमा िववाद भई हातले कुटे िथचेको कारणबाट
मृतकको मृ यु भएको ितवादीले आफूबाट भएको
कसरु लाई वीकार गरी अदालतमा गरेको बयानसमेतले
अदालतलाई इ साफ गन सहयोग पगु ेको, ितवादीको उमेर
पाको वृ रहेभएको समेतका प रि थित र अव थालाई
िवचार गदा िनज ितवादीलाई उपयु ऐनबमोिजम भएको
सजाय चक हने देिखँदा वारदात र कसरु गरेको अव थाको
स दभमा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम राय य गरी १०(दश) वष कै द सजाय गन गरी
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७३।३।९
मा भएको फै सला इ साफ जाँचको रोहमा िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः ई री साद भ डारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभु म् ।
९
स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-WO-०२८०, उ षे ण / परमादेश,
अिनल के .सी. िव. बलबहादुर के .सी.समेत
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ब डा छुट्याउने कायको लािग कानूनबमोिजम
वारेस राखेपिछ मु ाको सकार आफूले नगरेस म वा वारेस
नबदलेस म वारेसले गरेको काम कारवाही िनज आफै ँ ले
गरे सरह मा नु पन ह छ । वारेसलाई ब डा छुट्याउन
डोरको ता रख िदएप चात् कानूनतः सो डोर खटेकोबारे
िनज िनवेदकलाई जानकारी भएको मा नु पन भएकोले
डोर खटेको बारे िनजलाई जानकारी िथएन भनी मा न
िमलेन । रीतपूवक तयार पा रएको उ ब डा मचु ु कामा
वादी अिनल के .सी. ब डा गदाको अव थामा रोहबरमा
रहेको तर मचु ु कामा सही नगरेको र िहडी गएको” भनी
बेहोरा उ लेख भएबाट समेत िनजलाई ब डा छुट्याउने
कायबारे जानकारी िथएन भनी मा न निम ने ।
िमित २०६९।१२।३० मा डोर खिटई सोही
िदन तयार भएको ब डा मचु ु कामा यी िनवेदकको
िच नबझ
े ो भए उि लिखत द ड सजायको ६१ नं.
ु क
बमोिजम १५ िदनिभ सो उपर िनवेदन िदनु प य । तर
सो ब डा मचु ु का बदरको लािग िमित २०७०।२।१२
मा िनवेदन िदएको देिख छ । यसरी तहिसलदारबाट
िमित २०६९।१२।३० मा भएको काम कारवाही बदरको
लािग िमित २०७०।२।१२ मा अथात १ मिहना १२
िदनपिछ िदएको देिखएकोले सो िनवेदन हद यादिभ
परेको मा न निम ने । कानूनबमोिजम पाएको कुनै हक
अिधकार हनन् भएको अव थामा कानूनले िनिद गरेको
हद यादिभ चलन गराउन कारवाही था नु पनमा सो
हद याद नघाई िदएको िनवेदनबाट सो हक अिधकार
चलन गराउन िम ने अव था रहँदैन । कानूनबमोिजम
पाएको हक अिधकार योग गन कानूनले तोके को ि या
ित चनाखो रहनु हक अिधकार पाएको यि को कत य
हो । कानूनले तोके को हद याद नघाई परेको िनवेदनबाट
कारवाही गन निम ने भएकोले दरिपठ गन गरेको बाँके
िज ला अदालतको तहिसलदारको िमित २०७०।२।१२
को आदेश रीतपूवकको रहेकोले यसलाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित २०७०।५।६
को आदेशबाट िनवेदकको कानून एवम् संिवधान द हक
अिधकार आघाितत भएको मा न निम ने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट िमित

२०६९।१२।३० मा भएको ब डा मचु ु का र लगत क ा
आदेश बदरको लािग िमित २०७०।२।१२ मा परेको
िनवेदन हद याद िविहन भएकोले दरिपठ गरेको बाँके
िज ला अदालतको तहिसलदारको िमित २०७०।२।१२
को आदेशलाई बदर गरेको बाँके िज ला अदालतको िमित
२०७०।३।७ को आदेशलाई उ टी गरेको पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जको िमित २०७०।५।६ को आदेश
कानूनस मत् भएकोले यसबाट िनवेदकको कानून एवम्
संिवधान द हक अिधकार हनन् भएको मा न निम ने
हँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः रामु शमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
१०
स.का.म.ु . या. ी सश
ीला
काक र मा. या. ी देवे
ु
गोपाल े , ०७१-WO-०९८०, उ ेषण / परमादेश,
कृ णबहादुर गौतम िव. पुनरावेदन अदालत, सुखतसमेत
िनवेदक ितवादी भएको िखचोला मेटाई चलन
चलाई पाउँ भ ने मु ामा िज ला अदालतबाट भएको
फै सला पनु रावेदन अदालतबाट सदर भएपिछ ितवादीको
तफबाट यस अदालतमा मु ा दोहो याई पाउँ िनवेदन
परेको छ । उ मु ाको फै सला काया वयनको स ब धमा
पनु रावेदन अदालतबाट अ यथा आदेशसमेत भएको
देिखँदैन । अथात् फै सला काया वयनको काय रो ने
गरी आदेश भएको देिखँदनै । यस अव थामा उि लिखत
िज ला अदालत, िनयमावली, २०५० को िनयम
८०(क) को कानूनी यव थासमेतको आधारबाट फै सला
काया वयनको काय रो न कानूनतः िम ने नदेिखने ।
कानूनबमोिजम मु ा सु ने े ािधकार स प न
भएको अदालतबाट िनज िनवेदकको िव मा भएको
फै सलाउपर िनजको िच नबझ
ु ेपिछ पनु रावेदन सु ने
अदालतमा िनजको पनु रावेदन परी िज ला अदालतको
फै सला सदर भएको र सो फै सलाउपर पनु रावेदन
ला न स ने कानूनी अव था नरहेकोमा सो फै सलाको
काया वयनबाट कसैको हक अिधकार हनन् हने भनी मा न
निम ने ।
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तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०७२।२।२८ को
आदेश कानूनस मत् देिखएकोले सोबाट रट िनवेदकको
संिवधान एवम् कानून द हक अिधकारमा कुनै असर
परेको मा न िमलेन । ततु रट िनवेदनको औिच य
समा भइसके कोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गरी रहनु परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: रामु शमा
क यटु र: बासदु वे िगरी
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
११
स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७१-WO-०४३३, उ ेषण /
परमादेश, लालकाजी े िव. पुनरावेदन अदालत, पाटन,
लिलतपुरसमेत
अदालती ि यामा मु ाका प ह लाई
ता रखमा रा नक
ु ो उ े य मु ाको कामकारवाहीमा भएका
गितकोबारेमा प ह लाई जानकारी गराउनु हो । िमित
२०७१।१।१० मा पज
ु ा े समेतको िनवेदन परेप चात्
रट िनवेदक पिहलो पटक िमित २०७१।१।२२ मा
अदालतमा उपि थत भएको िनजले िलएको ता रखबाट
देिखएको अव थामा िनजसमेत सरोकारवाला भएको
फै सला काया वयनको िनवेदनमा भएको कामकारवाहीको
स ब धमा भएको गितको बारेमा िनजलाई सो समयमा
जानकारी भएको िथएन होला भनी मा न िम ने नदेिखने ।
पज
ु ा े समेतको िनवेदनको स ब धमा िनवेदक
लालकाजी े ले िमित २०७१।२।१८ मा न कल
िलएप ात् मा िनजलाई जानकारी हन आएको भनी
अथ गन हो भने मु ाका प ह लाई ता रखमा रा ने
कानूनी ावधान योजनिवहीन हन जाने देिखएकोले
यी िनवेदकले ब डा छु याई पाउँ भनी पज
ु ा े समेतको
िमित २०७१।१।१० मा परेको िनवेदनको स दभमा िमित
२०७१।१।२२ मा ता रख िलँदा नै थाहा जानकारी भएको
मा नु पन देिखन आयो । िमित २०७१।१।२२ देिख
१५ िदनिभ फै सला काया वयन अिधकारीको िमित
२०७१।१।१० आदेशउपर िनवेदन निदई सो हद याद

नघाई िमित २०७१।२।२९ मा मा िदएको िनवेदनमा
याद नघाई िदएकोले दरपीठ गरेको तहिसलदारको आदेश
कानूनस मत् देिखँदा सोलाई सदर गरेको काठमाड
िज ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको आदेश कानूनस मत् देिखन आयो ।
सो िमितमा आफूलाई थाहा नभएको, िमित २०७१।२।१८
मा न कल िलई थाहा पाएकोले सोही िमितदेिख द ड
सजायको ६१ नं. बमोिजम १५ िदनको याद सु हनपु न
भ ने िनवेदकको मागदाबीसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ उि लिखत आधार, कारण एवम् माणबाट
काठमाड िज ला अदालतको फै सला काया वयन
अिधकारीको िमित २०७१।१।१० को आदेशउपर िनवेदक
लालकाजी े ले िमित २०७१।२।२९ मा िदएको िनवेदन
याद नाघी परेकोले दरपीठ गन गरेको काठमाड िज ला
अदालतको तहिसलदारको आदेशलाई सदर गरेको
काठमाड िज ला अदालतको आदेशलाई सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।७।२७ को
आदेश कानूनस मत् देिखन आयो । कानूनबमोिजम भए
गरेको काम कारवाहीबाट रट िनवेदकको संिवधान एवम्
कानून द हकअिधकरामा असर परेको मा न निम ने
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः रामु शमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. १
१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश शमा
पौडेल, ०६७-CR-०५८७, ०६७-CR-०५८८, ०६७CR-०५८९ र ०६७-CR-०२०२, गैरकानूनी पमा
स पि आजन गरी ाचार गरेको, खेमराज भ राई िव.
नेपाल सरकार, गीता भ राई िव. नेपाल सरकार, तला
भ राई िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. खेमराज
भ राईसमेत
मू याङ् कन ितवेदनअनस
ु ार भइु तँ ला र पिहलो
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तलाको े फल १३११.८५।१३११.८५ एवम् दो ो
तलाको े फल १००९ वगिफट भएको कुरा उ लेख
भएको देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले यस ितवेदनमा
उ लेख भएको वगिफटलाई अ यथा भ न नसक
सो ितवेदनमा आफै ँ रोहबरमा बसी सहीछाप गरेको
देिख छ । साथै घरको नाप न सा गरी मू याङ् कन गरी
ितवेदन पेस गन यि नेपाल सरकारका इि जिनयर
सेवाका कमचारी भएकोले िनजले पेस गरेको मू याङ् कन
ितवेदन अ य वत
माणबाट अ यथा नभएस म
यसलाई मा नु पन ह छ । ितवादीले घर िनमाण गदा
पास भएको न सामा २९६७.२३ वगिफट उ लेख भएको
कारण सोही २९६७.२३ वगिफट कायम हनु पन िजिकर
गरेको भए तापिन ितवादीले यस कुरालाई त काल के ही
भ न नसके को कारण पनु रावेदक ितवादीको िजिकर
समिथत हन सके न । तसथ ितवादीको घर ३६३२.७०
वगिफटमा बनेको त य थािपत हन आउने ।
भौितक संरचना (घर) ितवादीले ठेकेदारबाट
िनमाण नगराई आफै ँ ले िनमाण गरेको भ ने देिखँदा यि
आफै ँले आ नो हेरचाहमा िनमाण गरेको घरको आधारभूत
लागत ओभरहेड क १५ ितशत र ठे का कर ५
ितशत गरी २० ितशत रकम घटाउँदा ितवादीको
घरको .२२,०३,६६८।४८ लागत ला ने देिखँदा िवशेष
अदालतले घरको िनमाण हँदाको वषको दररेटअनस
ु ार घर
िनमाण लागत कायम गरेको फै सला अ यथा देिखएन ।
ितवादीको घर िनमाणको लागत .२२,०३,६६८।४८
कायम हने ।

ितवेदनमा उ लेख भएको . ५,७९,३९९।– मू यको
आधा २,८९,६९९।५० लागत कायम गरेको िवशेष
अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।
ितवादीले बयानमा .१६,०००।– मू य
बराबरको १४ इ च िट.िभ., .१२,०००।– मू य
बराबरको ि ज, .२०,०००।– मू य बराबरको
ओभन, .१८,०००।– मू य बराबरको िभ.िस.
आर डेक, .१३,०००।– मू य बराबरको धल
ु ाई
मेिसन, .३५,०००।– मू य बराबरको िभ.िस.
डी र .१९,०००।– मू य बराबरको कुलरसमेत
.१,३३,०००।– बराबरको उपकरण िददी सीता
पोखरेलको घरको second hand योग गरेको हो भ ने
बेहोरा लेखाएको देिख छ । तर उपयु उपकरण िददी
सीता पोखरेलको घरबाट याई योग गरेको भ ने कुरा
माणबाट समथन गराउन सके को देिखँदनै । माणबाट
समथन नभएको अव थामा .१,३३,०००।– का
िव तु ीय आ नो उपकरण शीषकको लागत ितवादीको
बयान र बहसनोट िजिकरको आधारमा मा घटाउन
यायोिचत नदेिखएबाट ितवादीको घरमा योग भएको
उपकरणको लागत .२,२२,५००।– कायम गरेको िवशेष
अदालतको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
यािनटरी र िव ुितय समान
ितवादीको घरमा .४,०००।– मू य बराबरको
िव तु ीय समान र .६७,४५९।२४ मू य बराबरको
यािनटरी भएको देिख छ । उ रकमलाई िवशेष
अदालतले िबगोमा कायम गरेको देिख छ । पनु रावेदक
ितवादीले िबगोमा गणना गन निम ने िजिकरसिहत
पनु रावेदन गरेको देिख छ । उपयु बमोिजम पनु रावेदन
िजिकर भएको भए तापिन िव तु ीय समान र यािनटरी
भएको कुरालाई अ यथा भ न नसके को अव थालाई हेदा
िवशेष अदालतले पनु रावेदक ितवादीको िबगोमा िव तु ीय
समानको .४,०००।– र यािनटरीको .६७,४५९।२४
समेत .७१,४५९।२४ कायम गरेको फै सला िमलेकै
देिखने ।

आ त रक सजावटतफ
एकाितर ितवादीले फिनचरका मू य घटी
गनपन
माण पेस गन सके को देिखँदैन भने अक ितर
ु
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट पेस भएको बहसनोटमा
िवशेष अदालतले फिनचरको लागत कायम गरेकोमा िच
बझ
ु ेको छ भ नेसमेतका बेहोरा उ लेख भएको अित र
फिनचर सामानको मू य िदनिदनै बढ् दै गएको प र े यमा
ितवादीको घरमा योग भएका फिनचरको मू याङ् कन
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ज गा जिमन खरीदको
िक.नं. ५५० को ज गा खरीद गदा पा रत
िलखतमा मू य उ लेख भएको छ । यस मू यलाई
अदालतले अ यथा भ न स ने आधार र कारण
ितवादीबाट पेस हन सके को छै न । के वल िबगोमा गणना
हनहु दँ ैन भ ने मा उ लेख भएको छ । यसको आधारमा
पनु रावेदनप र बहसनोटमा अनस
ु धान हँदा अि त वमा
नरहेको भ नेस म देिख छ । तर िबगो कायम गनको
ु कारण
सारतः जाँच अविधमा गरेको खच अथात ( यय) नै हो ।
ितवादीले जाँच अविधमा नै .१,१०,०००।– मू य
खचर िक.नं. ५५० को ज गा खरीद गरेको अव थामा हाल
िब भइसके को भ ने कुराले यस मु ामा मा यता पाउन
स दैन । तसथ सो ज गाको खरीद मू य .१,१०,०००।–
िबगो कायम हने ।
ितवादी लता भ राईको नामको िक.नं. ११३५,
१४३७ र १४३९ को ज गाको िबगो .२,२९,०००।–
कायम गरेको िवशेष अदालतको फै सला अ यथा
देिखएन । अतः ितवादीको ज गा खरीदतफको
.३,३९,०००।– िबगो कायम ह छ । यसमा िक.नं.
५५० को ज गाको खरीद मू य पिन समावेश हने ।
VDIS बापत ितरेको रकम
ितवादी खेमराज भ राईले VDIS बापत
ितरेको रकम ययमा गणना हने त यमा िववाद छै न । वादी
प ले सो रकमको स ब धमा िजिकर िलएको देिखँदनै ।
तथािप वादी प ले दाबी नगरेको भए तापिन VDIS बापत
ित रएको रकम VDIS ितन प को यय हने स दभमा
पनु रावेदनको रोहमा .१३,०००।- पनु रावेदक ितवादी
खेमराज भ राईको िबगोमा गणना हने ।
नगद रकमतफ
बक खाता ब द गदा िनकालेको रकम होस् वा घर
िब को रकम होस् यसको िनि चत ोत देखाउने दािय व
ितवादीको हो । मौकामा भएको बरामदी मचु ु कालाई
ितवादीले अ यथा भ न सके को पिन देिखँदनै । मौकामा
बरामद भएको रकमलाई यस शीषकअ तगत िबगो कायम

गन उपयु देिखँदा .१,२२,१४६।– िबगो कायम गरेको
िवशेष अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।
डलरतफ
आयमा समावेश गनपन
मु य कारणमा
ु
ितवादीले अमे रक डलर १६०० रकम िवदेश जाँदाको
ाभ स चेक भएको भ ने आधार देखाएको देिख छ । तर
यस कृ ितका मु ामा अनस
ु धान हँदाका बखत साथमा
रहेको स पि लाई यस अदालतबाट समेत िबगोमा समावेश
गन गरेकोसमेतका आधार र कारणबाट िवशेष अदालतले
ितवादीको घरमा बरामद भएको अमे रक डलर १६००
को हने नेपाली मु ा .१,२१,२४८।- िबगोमा समावेश
गरेको फै सला मनािसब नै देिखने ।
खाता ब द गदा िनकालेको रकम
ितवादीह को खातामा रहेको रकम बकबाट
िनकाली लक
ु ाई िछपाएको भनी दाबी िलएको रकमबाट
ितवादीले अ वाभािवक र अिम दो जीवन तर यापन
गरेको वा िनजले कसैलाई दान, दात य, उपहार, सापटी,
च दा वा बकस िदएको भ ने कुराको कुनै त ययु , ठोस
र िव वसनीय माण वादीले पेस गन सके को नदेिखएको
य तो ि थितमा वादी दाबी माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ बमोिजमको भ न िम ने देिखएन । बक खातामा
बाँक नरहेको र खाता नै ब द भई अि त वमा नै नरहेको
रकमलाई पिन ितवादीको िबगोमा गणना गन निम ने ।
बचतप र यान एवं कको स ब धमा
ितवादी खेमराज भ राईले िमित २०५४।३।८
देिख िमित २०५७।९।२५ को अविधमा खरीद गरेको
.६३,५०,१००।- मू य बराबरको बचतप िमित
२०५८।९।१७ मा वणकुमार गोयललाई र लता भ राई
नामको बचतप िमित २०५८।९।२३ मा िब गरेको
देिख छ । ितवादी खेमराज भ राई र िनजको प रवारका
सद यको नाममा ज मा .१,८२,१५,८००।- मू य
बराबरको बचतप देिखएकोमा तािलका नं. ९ को .सं.
११,१२,१६,४० मा उ लेख भएका बचतप िब बाट
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.सं. २१, २२, ३७, ३९ मा उ लेख भएका बचतप
खरीद गरेको . २०,८५,०००।- र .सं. २५ एवम्
२६ मा उ लेख भएका बचतप को मू य घटाई दाबी
गरेको देिख छ । .सं. २५ र २६ मा उ लेख भएका
.१०,००,०००।- मू य बराबरका बचतप हालस म
ितवादी लता भ राईको नाममा नै रही अि त वमा रहेको
कुरा िमिसल संल न माणबाट समिथत भएको हँदा उ
. १०,००,०००।- ितवादीको िबगोमा कायम गरेको
िवशेष अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।
लता भ राई नामको बचतप िमित
२०५८।९।२३ मा, खेमराज भ राईको नामको बचतप
िमित २०५८।९।१७ मा िब भएको त य नाग रक
लगानी कोषको िमित २०६०।१।११ को प बाट पिु ट हन
आयो भने सवारी साधनम ये क िमित २०५८।९।२४
मा र मा ती यान िमित २०५८।९।२६ मा िब भएको
देिख छ । वादी नेपाल सरकारले आरोप मा ितवादी
खेमराज भ राई िमित २०५९।१२।५ मा कारवाहीमा
परेको भोिलप ट .७३,८०,६००।– मू यको बचतप
गीता भ राईले िब गरेको भ ने देिख छ । ितवादी
गीता भ राईले पनु रावेदक ितवादी खेमराज भ राई
कारवाहीमा परेको भोिलप ट िब गरको भए तापिन
गीता भ राईले लता भ राईबाट िमित २०५८।९।२३ मा
नै आ नो नाममा नामसारी ग रसके को अव था छ । यस
कुरालाई आरोपप ले पिन वीकार गरेको देिखँदा उ
.१,५१,३०,८००।– को बचतप र .१६,९४,२८०।–
मू य बराबरको दईु वटा सवारी साधन िमित २०५९।१२।५
मा ितवादीको साथमा रहे भएको नदेिखने ।

गणना गन िम ने नदेिखने ।
सनु , चादी र जवाहारततफ
िवशेष अदालतमा पेस भएको बहसनोट, २०५७
र २०५९ सालमा भरेको स पि िववरणमा ५० तोला
सनु , २०० तोला चाँदी र १ लाख बराबरका जवाहारत
भएको वीकार गरेको अव थामा यस अदालतमा पेस
भएको बहसनोटमा फरक िववरण उ लेख गनबाट
याय
ु
िन पणमा अ यौल उ प न पान खोिजएको ज तो
देिख छ । तथािप िवशेष अदालतले ितवादीले २०५५
सालमा बझ
ु ाएको स पि िववरणमा उ लेख भएको १०
तोला सनु र ५० तोला चाँदीलाई दाइजो, पेवा र पैतृकबाट
ा त हनस ने भनी सोको मू य िबगोमा गणना गरेको
देिखएन । उ प रमाणको सनु र चाँदी िबगोमा गणना नहने
स ब धमा यस इजलासको पिन सहमत भएको हँदा उ
प रमाणको सनु र चाँदी िबगोमा गणना नहने ।
पनु रावेदक ितवादीले २०५७ र २०५९
सालमा भरेको स पि िववरणमा उ लेख भएको थप ४०
तोला सनु , १५० तोला चाँदी र १ लाख मू य बराबरको
जवाहारतको स ब धमा िवचार गदा स पि िववरणमा
भ रएको स पि वा तवमा आफूसँग रहे भएको स पि
हो भ ने मािन छ । बरामद भएको मा दाबीको स पि
हने र बरामद नभएको तर प ले िलिखत पमा स पि
िववरणमा वीकार गरेको स पि अिभयोिजत नहने भ ने
कुरा यायस मत् नहने हँदा िवशेष अदालतले ४० तोला सनु
र १५० तोला चाँदीको त काल चिलत दरभाउअनस
ु ार
एवम् १ लाख मू य बराबरको जवाहारतको िबगो कायम
गरेको फै सला अ यथा देिखएन । ४० तोला सनु , १५०
तोला चाँदीको .३,५३,६२४।– र जवाहारतको .१
लाखसमेत गरी .४,५३,६२४।– ितवादीको िबगोमा
गणना हने ।

बक खातामा ज मा भएको रकम स ब धमा
पनु रावेिदका
ितवादी लता भ राईले
अमे रकामा ब ने िददी सीता पोखरलले पठाएको अमे रक
डलर ९९७९।– को पा त रत नेपाली मु ा हो भ ने
मेतको बेहोराले बयान गरेकोमा सो कुरा िमिसल संल न
बक टेटमे टबाट पिन समिथत भएको देिख छ । वादी
प ले आरोपप मा पिन िददी सीता पोखरेलले पठाएको
भ ने कुरा वीकार गरेको अव थामा सो रकमलाई िबगोमा

पा र िमक
पनु रावेदक वादीले माण पेस नगन अिन
आरोपप मा उ लेख भएको आयभ दा बढी आय
कायम गरेको निम ने भनी पनु रावेदन िजिकर मा िलँदा
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ितवादीले पेस गरेका माणको औिच य रहन स दैन ।
वादी वा ितवादीले स ब माण पेस गरेको अव थामा
पेस भएका माण कानूनस मत् र औिच यपूण भएमा
िववेचना ह छ । यस िववादमा ितवादीले िवशेष अदालतमा
आरोपप मा उि लिखत तलबभ दा बढी र सोबाहेकका
अ य आिथक सिु वधा पिन ा भएको माण पेस गरेको
देिख छ । ती माणह ितवादी आफै ँ ले िसजना गरेको
देिखँदैन । सरकारी िनकायमाफत ा गरी पेस गरेको
देिखँदा यस कुरालाई पिन कानूनस मत् र तािकक पमा
िववेचना गनपन
ु ।
आरोपप मा पनु रावेदक ितवादीको २०५९
साल फा गणु मसा तस मको मा पा र िमक गणना
भएको भए तापिन ितवादीको सोही सालको चै
मसा तस म जाँच अविध कायम भएको हँदा सो जाँच
अविधमा पनु रावेदक ितवादीले उ लेख भएबमोिजमको
.८,८३,७२५।– पा र िमक ा गरेको कुरा देिखयो ।
यसलाई पनु रावेदक वादीले ा गरेको होइन भ न सके को
अव था छै न । जब जाँच अविधमा ितवादीले यित रकम
ा गरेको छ भनी आिधका रक िनकायबाट लेखी आउँछ
भने यसलाई यस अदालतले अ यथा गन िम दैन । तसथ
पा र िमकबापत पनु रावेदक ितवादीले जाँच अविधमा
.८,८३,७२५।– पाएकोलाई िनजको पा र िमक आयमा
गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सला मनािसब देिखने ।

CR-३३९९) भएको मु ामा ितपािदत िस ा तको
आधारमा उ रकम ितवादीको आयमा गणना हने ।
थानीय भ ा
थानीय भ ाबापतको
.१८,०२०।पनु रावेदक ितवादीको आयमा गणना गरेको िवशेष
अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।
महङ् गी भ ा
पनु रावेदक ितवादीले पेस गरेको तलब भ ाको
िववरणबाट पनु रावेदक ितवादीले २०४३ पस
ु देिख
२०४४ असार मसा तस म ६ मिहनाको ित मिहनाको
.१००।- का दरले .७००।-, आ.व. २०५०।५१ र
०५१।०५२ को २ वषको ित मिहना .३,०००।- का
दरले .७,२००।- गरी ज मा .७,९००।- महङ् गीभ ा
ा गरेको देिखँदा सो रकम पनु रावेदक ितवादीको
आयमा गणना िम ने नै देिखने ।
सि चत िबदाबापतको रकम
पनु रावेदक ितवादीले सि चत िबदाबापत .
१३,८९६।- ा गरेकोलाई आयमा गणना गरेको मनािसब
नै देिखने ।
पुर कार

दश खच

पनु रावेदक ितवादीको आय शीषकको
ितवादीको ोत खल
ु ेको स पि को िववरण अ ययन गदा परु कार शीषकमा पिन िवशेष अदालतबाट
हेदा दश खचबापत पाउने रकमले मा दश खच चलाउनु
.४७,३२९।४८ आय कायम गरेको देिख छ । वादी
पन अव था देिखँदैन । आरोपप आफै ँ ले ितवादीसँग प ले पनु रावेदक ितवादीले परु कार पाएको भ ने कुरा
अ य ोत पिन छ भ ने कुरा वीकार गरेको देिख छ । यस नदेिखँदा आयमा गणना गन निम ने िजिकर गरेको भए
त यको अित र ितवादीले माण व प पेस गरेको तापिन वादी प बाट पेस भएको आरोप प को तािलका नं.
कागजात हेदा ितवादीले जाँच अविधमा .८७,४०४।- ८ को .स. ५ मा ितवादीले परु कार ा गरेको वीकार
ा गरेको देिखँदा नेपाल सरकार िव ब ीनाथ े गरेको अित र भ सार िवभागको िमित २०६०।३।२६
(नेकाप २०७२, अङ् क ८, िनणय नं.९४४९), नेपाल को प बाट समिथत भएको हँदा पनु रावेदक ितवादीको
सरकार िव
गु साद ढकालसमेत (०६५-CR- परु कार शीषकमा कायम भएको .४७,३२९।४८
०१९८) र नेपाल सरकार िव रामकृ ण ितवारी (०६२- आयलाई अ यथा भ न निम ने ।
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खाजा भ ा, लुगा भ ा, अित र समय काम गरेको
भ ा, दैिनक मण भ ाबापत समेत
िमिसल संल न भ सार िवभागको िमित
२०६०।२।१३ को प बाट पनु रावेदक ितवादीले खाजा
भ ाबापत िमित २०५८।४।३२ मा .१,८७५।–, िमित
२०५९।४।२२ मा .२,८५०।– समेत गरी .४,७२५।–
िमित २०५४।११।११ मा लगु ाभ ाबापत .५,००८।–
िमित २०५४।६।२० मा दैिनक मणभ ाबापत
.२,७२४।–, अित र काम गरेबापत .८७५।– र अथ
म ालयमा रहँदा बजेटस ब धी काम गदा िलएको अित र
भ ा .५,१२५।– समेत .२०,४५७।– पाएको देिखँदा
सो रकमलाई पनु रावेदक ितवादीको आयमा गणना गन
निम ने भ न िमलेन । तसथ .२०,४५७।– पैयाँ
पनु रावेदक ितवादीको आयमा गणना हने ठहर गरेको
िवशेष अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।

नं.९४१५), नेपाल सरकार िव
िनर जनबाबु े
(०६५-CR-००६४) र नेपाल सरकार िव गु साद
ढकालसमेत (०६५-CR-०१९८) भएका मु ामा पिन
सोहीबमोिजम िवदेश मणको बचत रकमलाई आय
कायम गन ग रएको छ । यसरी उि लिखत मु ामा समेत
ा रकमको ७०% लाई आयमा गणना ग रँदै आएको
हँदा अ मु ामा भएसरहको यवहार ितवादीको हकमा
पिन गनपन
ु हँदा िवशेष अदालत, काठमाड ले ितवादीको
िवदेश मणबाट बचत भनी .५,२७,८६९।२० आय
कायम गरेको अ यथा देिखएन । मनािसब देिखन आउने ।
टीका टालाबाट ा रकम
नेपाली समाजमा वैवािहक समारोहमा
गोडधवु ामा नगद िदने चलन िथयो र अझै पिन कायम
रहेको देिख छ । छोरी चेलीले ज मेदिे खनै माइती, मावली
र अ य आफ तजनबाट कुनै समारोह, चाड पव, उ सव,
ज मिदनसमेतका अवसरमा टीका टालोबाट नगद पाउने
गदछन् । यसरी पाएको नगद पाउने यि को नै हने भ ने
हा ो नेपाली समाजको िविश च र हो । यस कारण
पनु रावेिदका ितवादीले दाइजो पेवा र टीकाटालोबापत
ा गन कुरा उपयु र वाभािवक हँदा .२,००,०००।–
ितवादी खेमराज भ राईको आयमा गणना गरेको िवशेष
अदालतको फै सला िमलेकै देिखने ।

लेख रचनाबापतको रकम
पनु रावेदक ितवादीले लेख रचनासमेतबाट
.१,००,०००।– आय गरेको हन स ने भनी आरोपप मा
िववेचना गरेको अव थामा अिहले पनु रावेदन गदा कसरी
आय हन नस ने भ ने कुरा देिखएको छै न । प पमा
यो यस कारणले लेख रचनाको रकम आयमा गणना गन
निम ने उ लेख नभएको अव थामा आयमा गणना नगन
िम दैन । तसथ यस शीषकअ तगत .१,००,०००।–
पनु रावेदक ितवादीको आयमा गणना हने ।

घर भाडा

भई आएको घर क पाउ डको मू याङ् कन
िवदेश मणबापतको
ितवेदनमा संल न फिनचर िववरण ख डमा ‘जिमन तला
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले (भइु ँ तला) भाडामा हँदा सोको िववरण समावेश नभएको’
िवदेश मण गन कमचारीको ७०% बचत हने भनी सामा य र िविधक िववरणको िस.नं. २३ मा ‘जिमन तला भाडा
मा यताह (General Norms) िमित २०६०।१०।१९ योजनमा रहेको’ बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । यसबाट
को िनणयबाट िवकिसत गरेकोमा यस अदालतबाट ितवादीको घरको तीन तलाम येको भइु तँ ला भाडामा
सोहीबमोिजम ७०% बचत हने बेहोराले नेपाल सरकार लगाएको पिु भइरहेको छ । यसरी वादीले नै ितवादीको
िव खमु बहादरु खड् का समेत भएको (नेकाप २०६९, घरको भइु तँ ला भाडामा भएको भ ने बेहोरा वीकार
अङ् क ५, िनणय नं.८८३२) मु ामा याियक मापद ड गरेको कुरा भई आएको मू यांकन ितवेदन ितवेदनबाट
कायम भएकोमा यसपिछका नेपाल सरकार िव
देिखँदा िवशेष अदालतले गरेको िववेचनाको आधारमा
अ यतु कृ ण खरेल (नेकाप २०७२, अङ् क ६, िनणय घरभाडाबापतको .४,३८,०००।– ितवादीको आयमा
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गणना हने ।
ज गा िब को आय
िमिसल संल न रहेका माण कागजह बाट
ितवादीले लता भ राई नामको का.िज.का.म.न.पा.को
िक.नं. १५२ र ऐ.ऐ. वडा नं. ५ को िक.नं. ५५० को ज गा
िक ाकाट गरी िक.नं. ३३५ र िक.नं. ३३६ कायम भई
िक.नं. ३३५ र १३६ को दवु ै िक ा ज गा िब गरेको
देिख छ । सो ज गा िब बाट पनु रावेदक ितवादीले
.१०,५७,०००।– ा गरेको देिख छ । िक.नं. १५२
र िक.नं. ५५० उ ज गाको हक ह ता तरण हँदाको
समयको पा रत िलखतको मू यलाई वादीले अ यथा भ न
सके को पिन छै न । यस अदालतबाट यस कृ ितको मु ामा
ज गा पा रत गदाको अव थामा अंिकत मू यलाई आय र
यय दवु ै मा ने गरी िस ा त ितपादन भएको अव थालाई
दयंगम गदा ज गा िब को मू यलाई पनु रावेदक
ितवादीको आयमा गणना गरेको िवशेष अदालतको
फै सलामा प रवतन गरी रहन नपन ।

कृिष आय
सनु सरी िज ला विवया २(ख) अ तगतको
१–१९–० ज गाको २०४१–२०५० सालस म १० वषको
ित िबगहा .१६,०००।– का दरले .३,१२,०००।–
र २०५१–२०५९ सालस म ९ वषको ित िबगहा
ितवष .२०,०००।– का दरले .३,५१,०००।– हने
देिखयो । ईन वा न.पा. वडा नं. ९ को िक.नं. २१ को
०–६–१५ िबगहा ज गाको हकमा िवचार गदा २०४१–
२०५० सालस म १० वषको ितवष ितिबगहा
.१६,०००।– का दरले हने .५२,०००।– र २०५१–
२०५९ सालस मको ९ वषको .२०,०००।– का दरले
.५९,४००।– हने देिखयो । यसरी ितवादीसमेतको
नामको ज गाबाट २०४१–२०५९ सालस म १९ वषको
.७,७५,२००।– आय हने देिखयो । .७,७५,२००।–
आय तीनजनासमेतको भई ितवादीले यसको १ भाग
मा पाउने हँदा १ भाग .२,५८,४००।– ितवादीको
आयमा गणना गरेको फै सला िमलेकै देिखने ।

बक मौ दात
सवारी साधन िब को
वादी प बाट पिन वीकार गरेको अित र
सवारी साधन पनु रावेिदका ितवादी लता नेपाल ई भे मे ट बकमा भएको रकम अमे रकाबाट
भ राईले आफूले िधतोमा िलएको हो, खरीद िब गरेको सीता पोखरेलले पठाई लता भ राईको नाममा नेपाल
होइन, िधतोमा रहेको गाडी िधतो रकम िफता भएपिछ गाडी इ भे मे ट बकको खाता नं. १९५४४२१ मा ज मा
धनीले भने बमोिजम िफता भइसके का छन् भनी िवशेष भएको कुरा िमिसल संल न सोही बकको बक टेटमे टबाट
अदालतमा बयान गरेको देिख छ । बा.३ च ७३०१ नं. को समिथत भएको हँदा उ .५,३६,३८४।८७ पनु रावेदक
मा ती यान र बा.१ ख ६३९५ नं. को असोक ले या ड ितवादीको आयमा गणना हने नै देिखने ।
क म ये बा.३ च ७३०१ नं. को मा ती यान िमित
पनु रावेदक ितवादीले सनु सरी िज लाको
२०५९।९।२६ मा .४,६५,०००।– मा र वा १ ख ६३९५ ईन वा नगरपािलका अ तगतको काठको दोम ला घर
नं. को क िमित २०५८।९।२४ मा .८,००,०००।– २,६०,५००।– मा िब गरेको हँदाँ .२,६०,५००।–
मा िब गरेको कुरा िब तथा नामसारीसँग स बि धत आयमा गणना हनपु दछ भ ने बेहोराको बयान गनको
ु
कागजातबाट देिख छ । यसरी बा.३ च ७३०१ नं. को साथै सोही बेहोरा समथन गद पनु रावेदन र बहसनोट
गाडी .४,६५,०००।– मा र बा.१ ख ६३९५ नं. को पेस गरेकोमा उ घर .२,६०,५००।– मा िब गरेको
क .८,००,०००।– समेत गरी .१२,६५,०००।– मा कुरा िमिसल संल न माणबाट समथन नभएको हँदा
िब गरेको देिखँदा उ रकम ितवादीको आयमा गणना ितवादीको आयमा गणना गन निम ने ।
गरेको िवशेष अदालतको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
ितवादीका तफबाट पेस भएको बहसनोटमा
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ितवादी लता भ राईको नामको .१०,००,०००।–
मू य बराबरको बचतप बाट िमित २०५९।३।१३ देिख
०५९ फा गणु मसा तस मको ८ मिहनाको अविधमा
.५०,१३३।३६ पैयाँ याज ा भएको हँदा उ
रकम आयमा गणना ग रपाउँ भ ने बेहोरा उ लेख गरेको
देिखएकोमा उपयु याज रकम कानूनअनु प आजन
भएको नदेिखएकोले आयमा गणना गन िम ने नदेिखने ।
िददी सीता पोखरेलले आ नो घर भाडामा
लगाई भाडाबापतको रकम बिहनी पनु रावेिदका ितवादी
लता भ राईलाई चलाउनु भनी िदएको होला र बिहनीले
पिन यसरी पाएको भ ने कुराको िव ास गन िव ास यो य
माणह को अभाव देिख छ । सीता पोखरेलले िददीको
नाताले बिहनी लता भ राईलाई अमे रकाबाट के ही रकम
पठाएको मा आधारमा सीता पोखरेलको घरको घर भाडा
पनु रावेिदका लता भ राईको आय हन नस ने ।
पनु रावेिदका लता भ राईले िकत उ घर
आ नो हो भ ने िजिकर िलनु पछ यात घरभाडा उठाई
खान पाउने गरी िनजह बीच भएको कागज वा य तै
माण देखाउन स नु पदछ । यस िववादमा दवु ै कुराको
अि त व रहेको छै न । कानूनस मत पमा हने आयलाई
अ यथा ग रएको छै न । िददी बिहनीको नाताले घर भाडा
पाउने र पाएको कुरा पिु हँदैन । घर भाडाबापतको रकम
ा गन र योग गन घर आ नो हन अिनवाय छ । यसको
पिु माणको भार ितवादीमा हने भनी ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २० ले गरेको यव थाबाट
भएको छ । कानूनमा भएको यव थाबमोिजम पिु नभएको
अव थामा सीता पोखरेल नामको घरको घर भाडा भनी
दाबी ग रएको .८,१०,०००।– ितवादीको आयमा
गणना गन िम ने नदेिखने ।
िशि त र उ मशील यि ले ट् यस
ु न पढाउने,
क यटु र िसकाउने, खा सामा ीको फुटकर कारोबार
गन, क यटु रको िश ण िदने लगायतका घरेलु उ मका
काय गरी आय आजन गन कुरालाई अ यथा भ न
िम दैन । तर यस कारले िभ न कायबाट आिजत
रकमलाई माणबाट पिु गन अिभभारा दाबीकताको नै

हो । तर दाबीकताले उ मबाट .३,५०,०००।– आय
ा गरेको पिु नगरेबाट सो रकम पनु रावेदक ितवादीको
आयमा गणना गन निम ने ।
पनु रावेदक ितवादीले का.िज.का.म.न.पा.
वडा नं. ९ िक.नं. १६६ को ज गामा घर बनाउन
दगु ा साद अिधकारीबाट
.११,००,०००।– र
नारायण साद उपा यायबाट .४,५०,०००।– समेत
.१५,५०,०००।– रकम ऋण िलएको हँदा उ
रकमलाई आयमा गणना गरी पाउन िजिकर िलएकोमा उ
रकम ऋण िलएको भ ने कुरा माणबाट समिथत नभएको
हँदा िवशेष अदालतले ितवादीको आयमा गणना नगरेको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
जाँच अविधिभ
ितवादीको स पि को
िबगो .४९,००,४५१।६६ भएको देिखएकोमा सोही
अविधमा िनजको आय .५५,९७,१२१।३५ देिखई
िबगोभ दा आय .६,९६,६६९।६९ बढी भएको
देिखएकोले वैध आय ोतको अनपु ातमा ितवादीह ले
अिम दो र अ वाभािवक स पि आजन गरेको नदेिखँदा
पनु रावेदक ितवादी खेमराज भ राईले दाबीको कसरु
गरेको ठह याई भएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०६६।११।११ को फै सला िमलेको नदेिखँदा ितवादी
गीता भ राईलाई सफाइ िदएको हकमा यथावत रही अ य
हकमा उ टी भई ितवादी खेमराज भ राईले गैरकानूनी
स पि आजन गरेको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६
को उपदफा (२) मा यो ऐन, वा चिलत कानूनबमोिजम
स पि िववरण िदनपु न कत य भएका रा सेवकले
आ नो नाममा वा अंशमा हक ला ने वा एकासगोलको
प रवारको नाममा रहेको वा तिवक स पि भ दा बढाई
वा भए रहेको स पि लक
ु ाई िछपाई झु ा िववरण िदएमा
िनजलाई एक मिहनादेिख तीन मिहनास म कै द र दश
हजार पैयाँस म ज रवाना हनेछ । यसरी लक
ु ाई िछपाई
रािखएको स पि समेत जफत हनेछ भ ने यव था भएको
देिख छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार सो स पि
जफत गनपन
ह
छ
।
तर
उ
स
पि
अि
त वमा नरहेको
ु
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कारण जफत हन नस ने देिखएको हँदासमेत पनु रावेदक
ितवादीले यस आरोपबाट पिन सफाइ पाउने ।
उपयु बमोिजम पनु रावेदक ितवादीह गीता
भ राई र लता भ राईले पिन खेमराज भ राईकै िववादमा
स वि धत भई पनु रावेदन गरेको देिखएको र ितवादी
खेमराज भ राईले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर
भएको हँदा िनजह को पनु रावेदनमा पनु ः िवचार ग ररहन
परेन । अ य कुराको हकमा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार
र ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
क यटु रः प ा आचाय
इित संवत् २०७३ साल चैत१ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी के दार साद
चािलसे, ०७१-CR-०७४३, ाचार, नेपाल सरकार िव.
हाद साद िधताल
जगतलाल
तामाङले
अिधकार ा
अिधकारीसम
ितवादीले ख कटान इजाजत
अनमु ितप िदने ममा घस
ु रकम मागेकोले आयोगबाट
मािणत गरी याएर ितवादीलाई दोषी देखाएकोमा
अदालतमा ितवादीले रकम िलन नमानेकोले गोजीमा
घस
ु ाई िदएको भनी अिधकार ा अिधकारीसम
लेखाएको बेहोराभ दा फरक बेहोराले बकप गरेको
देिख छ । यसरी जगतलाल तामाङले मौकाको बयान
कागजभ दा अदालतमा ितवादीले घस
ु िलन नमानेकाले
गोजीमा रकम घस
ु ाई िदएको भनी बकप गरेबाट जगतलाल
तामाङले मौकामा ितवादीलाई घस
ु िदएको भनी गरेको
बयान कागज ितवादीको िव
माणमा िलन िम ने
नदेिखने ।
जगतलाल तामाङले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट मािणत गरी ितवादीलाई िदन
याएको रकम ितवादीले िलन नमानेपिछ जगतलाल
तामाङले ितवादीको गोजीमा घस
ु ाएको भ ने देिखँदा
ितवादीले घस
ु रकम िलएको भ न िम दैन । घस
ु रकम
िलएको मािणत हन त य पिन िमलेको हनपु न ।
कृ ण साद दाहालको नाममा जारी भएको

इजाजत अनमु ितप मा कायालयको छाप र चलानी नं. /
रा न निम ने पिन छ । यसरी िमित २०७१।३।११
मा िमित २०७१।२।१४ को िमित राखी ितवादीले
अनिु मितप िदएको भए पिन छाप र चलानी नं. नभएपिछ
इजाजत अनमु ितप काया वयन नहने देिखएकोसमेतका
आधार र कारणबाट वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
रसको आवेगमा आएर कसैले कसैको गोजीमा
थाहा नपाई वा म जरु ीबेगर पैसा रािखिदनु र बरामद
गराउनल
ु े मा कुनै रा सेवकलाई दोषी करार गन
िम दैन । रा सेवकको म जरु ीले घस
ु िलएको
मािणत हनपु दछ । जानीजानी सेवा ाहीबाट घस
ु िलने
रा सेवकलाई कानूनबमोिजम कारवाही हने कुरामा
िववाद देिखँदैन । तर मािथ ग रएको िववेचनाअनस
ु ार
ितवादीले जगतलाल तामाङबाट घस
िलएको
त
य
पिु
ु
भएको नदेिखने ।
बरामदी मचु ु काका यि
काशनाथ
याकुरेलले ितवादीको गोजीबाट रकम बरामद भएको
देखेको भनी िवशेष अदालतमा बकप गरेको भए पिन
बरामद भएको रकम ितवादीको म जरु ीले िलएर आ नो
गोजीमा राखेप ात् आयोगबाट खिटएको टोलीले बरामद
गरेको भ ने कुरा िमिसलबाट देिखएको छै न । जगतलाल
तामाङले ितवादीको म जरु ी निलई गोजीमा रािखिदएको
भ ने देिखँदा काशनाथ याकुरेलले गरेको बकप पिन
ितवादीको िव
माण ला न स ने नदेिखने ।
अत: मािथ ग रएको िववेचना, आधार र कारणबाट
िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित २०७१।७।१० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७०-CR-१०९८, वैदिे शक रोजगार ठगी, नेपाल
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सरकार िव. यमबहादुर पुन
ितवादीह ले काशकुमार राईको िमित
२०६७।३।२ मा .२०,०००।-, मानबहादरु दराईले
िमित २०६७।३।१ मा .१५,०००।-, ेमबहादरु े ीले
िमित २०६७।२।३१ मा .१५,०००।- ओमबहादरु
गु ङले िमित २०६७।२।३१ मा .१६,०००।-, दीपक
मडाईले िमित २०६७।३।२० मा .१२,०००।- बझ
ु ाई
िलएको भरपाइ र नगदी रिसदसमेतबाट ितवादीले
जाहेरवालाह बाट वैदिे शक रोजगार हाइटी पठाउन भनी
रकम िलएको कुरा ितवादीले अनस
ु धानका ममा गरेको
सािबती बयान, िकटानी जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालाको
बकप तथा जाहेरवालाह बाट ितवादी वा िनजका
कमचारीले रकम बझ
ु ी ग रिदएको भरपाइ एवम् नगदी
रिसदह बाट पिु भएको देिखने ।
वैदिे शक रोजगारमा मािनस पठाउने यवसाय
गन वीकृ ित निलई ितवादीले खैर वरािहनी क स टे सी
खोली वैदेिशक रोजगारको लोभन िदई पीिडतह बाट
रकम उठाई वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु गरेको देिखँदा
अिभयोग माग दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
को दफा ४३ बमोिजम जाहेरवालाह लाई िवदेश पठाई
नसके को ि थितलाई म येनजर गरी १ वष ६ मिहना कै द
(१।६।०) र .१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार
पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालाह म ये काशकुमार
राई, दीपक मडाई, ेमबहादरु े ी, जगनकाजी दरु ा, ओम
गु ङ, मानबहादरु दराई, महे गु ङले ितवादी वा
िनजका कमचारीलाई, बझ
ु ाएको रकम र सोको ५०% ले
हने रकमसमेत हजानाबापत भरी पाउने ठहरेको वैदिे शक
रोजगार यायाधीकरणको फै सला िमलेकै देिखने ।
जाहेरवालाह म ये टुकलाल िगरी र राजकुमार
िगरीसमेतका १६ जनाले िमित २०६७।३।१ मा रकम
बझ
ु ाई ितवादी वा िनजका टाफबाट िलएको भरपाइमा
रकम िलनक
ु ो योजन वैदेिशक रोजगारमा पठाउने नभई
िभ न योजन घर खचको लािग भ ने उ लेख भएकाले
वैदेिशक यायाधीकरणको े ािधकार आकिषत नहने
भएकाले सो हदस म र अ य जाहेरवालाह ह रकुमार

पज
ु ा, उमेश बत ला, सितश बत ला, सिु शल बोहरा,
िदपे साद दाहाल, िवनोद बत ला, निवन उ ेती, राजेश
काक , दोवल िगरी, राजकुमार वाइवा, ानबहादरु गु ङ,
संदीप सवु ेदी, सशु ील सवु ेदी र नारायण िसंह गु ङले
जाहेरीलाई समथन गरी बकप गन नसके को र ितवादी
वा िनजका टाफले रकम बझ
ु ी ग रिदएको भरपाइमा
वैदेिशक रोजगारको उ े य भ ने श द खल
ु ेको नपाइएको
समेतका सबदु माणको अभावमा िनजह लाई समेत
हजाना िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग दाबी पु न नस ने
ठह याएको वैदिे शक रोजगार यायाधीकरणको फै सला
मनािसबै देिखन आउने ।
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम्
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी यमबहादरु पनु ले खैर
बरािहनी क स टे सी खोली वैदिे शक रोजगारमा मािनस
पठाउने यवसाय गन वीकृ ती निलई वैदिे शक रोजगारको
लोभन िदई रकम उठाई वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु
गरेको देिखँदा अिभयोग माग दाबीबमोिजम वैदिे शक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम जाहेरवालाह लाई
िवदेश पठाई नसके को ि थितलाई म येनजर गरी १ वष
६ मिहना कै द(१।६।०) र .१,५०,०००।- (एक लाख
पचास हजार पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालाम येका
काशकुमार राई, दीपक मडाई, ेमबहादरु े ी,
जगनकाजी दरु ा, ओभ गु ङ, मानबहादरु दराई, महे
गु ङसमेत सात जना ितवादीह लाई बझ
ु ाएको रकम
र सोको ५० ितशतले हने हजानाबापतको रकमसमेत
भरी पाउने र अ य १६ जना जाहेरवालाह को हकमा
िनजह ले ितवादीलाई िदएको रकमको भरपाइमा
वैदेिशक रोजगार भ ने उ लेख नभई अ य योजन घर
खचको लािग भ ने उ लेख भएको देिखँदा िनजह लाई
समेत बझ
ु ाएको रकम र हजना भ रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठह याएको
वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणको िमित २०६९।९।८ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् ।
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२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी सारदा साद
िघिमरे, ०७२-CR-०८१९, कत य यान, मईत िसंह बल
िव. नेपाल सरकार
ितवादी मईत िसंह बलउपरको िकटानी जाहेरी
बेहोरा, अि थप जर बरामद भएको घटना थल तथा
बरामदी मचु ु का, DNA परी ण ितवेदन र मौकामा
कागज गन शरण लामा र वणबहादरु
बासमेतको
बकप तथा मृतक हराएको िमित २०७०।७।७ मा
मृतकलाइ भेटेको भ ने ितवादीको अदालतको बयान
एवम् िनज ितवादीले भनेको थानबाट कािटएको हातको
अि थप जर भेिटएको घटना म प रि थितसमेतका
आधार माणह बाट ितवादी मईत िसंह बलले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको सािबती बयान समिथत
भएको देिखइ खपु ा ज तो जोिखमी हितयारले हात
िछनाली मारेप ात् लास लक
ु ाउन डोकोमा बोक रामवाङ
खो सामा लगी ढुङ्गाले छोपी लक
ु ाएको देिखँदा अिभयोग
दाबीबमोिजम िनज ितवादी मईत िसंह बलले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १ र १३(१) नं. िवपरीतको कसरु गरेको
देिखँदा िनजलाई सोही यानस ब धीको महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको सु
िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादीले मृतकलाई खपु ाले हार गरी हात
िछनाई िदई मारेको र क रब ५ मिहनास म यथाथ कुरा
लक
ु ाएको देिखएकोले अनस
ु धान तथा याय िन पण गन
कायमा सहयोग पु याएको अव था छै न । मृतकसँग गफगाफ
हने ममा मृतकले आँखा प टाएको कारण रीस उठेको
कारण हात िछनाई िदएको भनेकोमा मृतकको कारणले
गदा ितवादीले आ मसंयम गमु ाएको भ ने अव था
पिन नभएकोमा उपचार के ही नगरेको र मरेप ात् कसरु
अपराधबाट ब न राितको समयमा घरबाट डोको लगी
वारदात थलबाट बोके र लास भेिटएको थान रामवाङ
खो सामा फाली योजनाब पमा लास दबाएको अव था
देिखएकोले यस िकिसमको ितवादीको साङ् घाितक हार
र योजनाब आपरािधक कायमा अ.बं. १८८ नं. राय

य ग र घटी सजाय हने अव था नरहने ।
तसथ ितवादी मईत िसंह बलले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको सािबत बयान जाहेरी तथा मृतकको
अि थप जर बरामद भएको बरामद भएको बरामदी
मचु ु का, अि थप जर जाहेरवाला छोपेन लामा बलका
बाबु मृतक तल
ु बहादरु बलको रहेको भ ने DNA Test
समेतका िमिसल माणबाट समिथत भइरहेबाट िनज
ितवादी मईत िसंह बलले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१ र १३(१) नं. िवपरीतको कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई
सोही यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको मकवानपरु िज ला
अदालतको िमित २०७१।१०।११ को फै सला सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०७२।३।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: हकबहादरु े ी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज ३ शभु म्।
३
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०७३५, भ सार
महशल
ु िनधारण, िवराटनगरसमेत भ सार कायालय,
िवराटनगर िव. िदल सु दर े
पैठारी कताले पैठारी ग र याएको सामानको
मू य ते ो मल
ु क
ु पैठारीस ब धी घोषणाअनु प हनपु न
देिखन आउँछ । जाँचबझ
ु को ममा उ घोषणाबाहेकको
सामान आयात भएको हो भ ने पिन रहेको छै न ।
आरोपबमोिजम करदाताले भ सारमा घोषणा गनपन
ु
व तभु दा जाँचबझ
ु को ममा फरक व तु पैठारी गरेको
भ ने पिन देिखँदनै । घोषणा थलमा घोषणा गरेको
व तभु दा जाँचबझ
ु को ममा फरक व तु फे ला नपरेपिछ
घोषणाअनु पको भएन भ ने आरोप त य परक नहने ।
भ सार िवभागबाट जाँच पासपिछको परी ण
ितवेदनको राय ख डका (नेपाल राजप ०६५।९।२)
आिथक ऐन, २०६५ को अनस
ु ूची १ दफा २ को उपदफा
१ सँग स बि धत अनस
च
ी
ु ू १ को दफा १८ बमोिजम
खल
ु ाउनु पन िववरण नखल
ु ाएको हकमा ग रएको ज रवाना
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र भ सार ऐन, २०६४ को दफा १३(३) बमोिजम कारोबार
खचबापत थप घोषणा गरेको .४३,९५२।४७ लाई
कारोबार खचमा समावेश गरी भ सार ऐन, २०६४ को
दफा ३४(२) र दफा १३ को उपदफा १५ को ख ड (ख)
बमोिजम गरेको ज रवानाको हकमा समेत ितवादीले
िच बझ
ु ाएको तफ यहाँ िववाद नभएकोले सो बारेमा थप
के ही बो नु पन भएन । जहाँस म Proforma Invoice र
LC मा िभ ी ग जी र िभ ी क उ लेख गरेको कुरा छ
आयातकता नेपाली भएको र िनयातकता Riddhi Siddhi
International Co. Bangkok भ ने उ लेख भएको
िनयातकताको नामबाट नै पिन सो नबु झेको होला भ ने
देिखँदैन र यि कै आधारमा कारोबार शङ् का पद भ न
िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, स ब चिलत
कानूनको आधार र कारणबाट कारोबार मू य घटी
देखाएको भनी PCA गरी थप भ सार महसल
ु समेत िलने
गरी भएको िसफा रस र सोको आधारमा वीकृ त िदने गरी
भएको भ सार िवभागको िमित २०६५।१२।३१ को िनणय
उ टी गरी कारोबार मू यबमोिजम पैठारी गरी याएको
व तमु ा जाँचबझ
ु परी ण गरी थप भ सार महसल
ु निलने
गरी राज व यायाधीकरण, काठमाड बाट भएको िमित
२०६७।४।२० गतेको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः दगु ा साद भ राई
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म ।

अव थामा कुन स पि वैध ोतबाट आजन गरेको हो र
कुन स पि अवैध ोतबाट आजन गरेको हो भ ने कुरा
छुट्याउनको लािग िनज सावजिनक पदमा बहाल भएदेिख
कायम रहेको अविधलाई जाँच अविध मानी सो अविधमा
िनजले ा गरेको स पि को ोत वैध वा अवैध के हो
भनी सिु नि चत गनु नै यायोिचत हने ।
ज गा ख रदतफ
गैरकानूनी पमा स पि आजन गरी ाचार
गरेको मु ामा जनु स पि
ाचार गरी आजन गरेको
भनी दाबी िलइएको छ, सो स पि खरीद गदा ितवादीले
ितरेको मू य नै िबगोको पमा कायम ग रनपु न यायोिचत
देिख छ । पिहले खरीद गरेको खासगरी ज गाको मू य
िदन ितिदन बढ् दै जाने भएकोले हालको चिलत
मू यअनस
ु ारको मू याङ् कन ग रयो भने वैध ोतबाट
आजन गरेको ज गाको मू य पिन बढी हने गरी अवैध
देिखन स ने ।
ज गा खरीद गदा आिधका रक िनकाय मालपोत
कायालयबाट पास भएको िलखतमा भएको मोललाई
जोड् दा ज मा .३,३४,०००।- बराबरको ज गा
ितवादीले जाँच अविधमा खरीद गरेको देिखन आएको
छ । तसथ उ .३,३४,०००।- ितवादीको स पि को
िबगोमा गणना ह छ । ज गाको हालको मू याङ् कनअनस
ु ार
िबगो कायम गरेको िवशेष अदालतको रायसँग सहमत हन
नसिकने ।

इजलास नं. ३

मोटरसाइकल स ब धमा
कानूनले नै कुनै खास कृ ितको सवारी साधनको
१
वािम व ह ता तरण गनको लािग कुनै खास ि या
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सारदा साद तोके को रहेछ भने सो ि या पूरा नगरी कुनै सवारी साधन
िघिमरे, ०६४-CR-०८२९, ०६५-CR-०४५०, कसैको िज मामा मा रहेको कारणले सोको वािम व
गैरकानूनी पमा स पि आजन गरी ाचार गरेको, ह ता तरण भएको मा न निम ने । ितवादी डोलराज
नेपाल सरकार िव. डोलराज शमासमेत, डोलराज शमा िव. शमाको घरमा फे ला परेको मोटरसाइकल कानूनतः यी
नेपाल सरकार
ितवादीको कायम हनलाई सोको नामसारीको कागजको
कुनै रा सेवक कमचारीउपर गैरकानूनी पमा रिज ेसन पास भएको हनपु छ तर उ मोटरसाइकल
स पि आजन गरी ाचार गरेको आरोप लागेको नामसारीको िलखत पास नै नभई ितवादी डोलराज
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शमा वा िनजको घर प रवार अ य सद यको नाममा
आउन नस ने हँदा यसलाई िनजको स पि मा न
सिकँ दैन । कानूनस मत् पले िनज ितवादीको वा
िनजको प रवारका अ य सद यको नाममा आउँदै नआएको
स पि लाई ितवादीको स पि को िबगोमा गणना गरेको
िवशेष अदालतको फै सलासँग सो हदस म िमलेको मा न
सिकएन । मोटरसाइकलको मोलबापत िनज ितवादीको
स पि मा गणना गरेको .७५,०००।– स पि मा गणना
गरेको निमलेको हँदा सो रकम िनजको स पि मा गणना
गन निम ने ।
घर िनमाणको स ब धमा
ितवादी सािव ी शमाको नाममा दता रहेको
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
२ को िक.नं. ६१२ को ०-८-०-० ज गामा बनेको घरको
िनमाण खच अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
टोलीले िमित २०५९।६।२३ मा मू याङ् कन गदा
.३०,००,०००।- लागेको भनी अिभयोग दाबी ितवादी
डोलराजले िवशेष अदालतमा बयान गदा वीकार गरेको
देिख छ । िवशेष अदालतको फै सलाबाट पिन उ घरको
िनमाण खच .३०,००,०००।- कायम भएकोमा सोउपर
वादी / ितवादीको कुनै पनु रावेदन िजिकर नरहेकोले घर
िनमाणको लागत .३०,००,०००।- कायम गरेको िमलेकै
देिखने ।
उ ोगह मा लगानीको स ब धमा
ितवादी डोलराज शमाले िविभ न उ ोगमा
.१,८३,५०,०००।- लगानी गरेको कुरा अदालतसम
बयान गदा वीकार गरेकोमा िवशेष अदालतले सोही िबगो
कायम गरेउपर ितवादीको कुनै पनु रावेदन िजिकर समेत
नरहेकोले यस स ब धमा थप के ही बोिलरहनु परेन ।
िविभ न उ ोगमा लगानी गरेको .१,८३,५०,०००।–
िनज ितवादीको स पि मा गणना हने ।
सापटी स ब धमा
ितवादी डोलराज शमाले यापार यवसाय गन

ममा िविभ न यि ह लाई िविभ न िमितमा गरी ज मा
.८३,४०,०००।- रकम सापटी वा िज मा िदएको भ ने
कुरा िनजले अनस
ु धानको ममा बयान गदा खल
ु ाएको
र अदालतमा बयान गदा समेत सोलाई वीकार गरेको
देिखएबाट िवशेष अदालतले .८३,४०,०००।- िनजको
स पि को िबगोमा गणना गरेकोलाई अ यथा मा न
निम ने ।
शेयरतफ
ितवादी डोलराज शमाको ीमती, छोरा र
छोरीको नाममा जाँच अविधमा िविभ न बक तथा िव ीय
सं था एवम् क पनीह को .१४,७५,०००।- बराबरको
शेयर बचत तथा ऋणप खरीद भएको देिख छ । ितवादी
डोलराजले सो कुरालाई वीकार गरी अनस
ु धानको
ममा एवम् अदालतमा समेत बयान गरेकोमा िवशेष
अदालतबाट .१४,७५,०००।- िनजको स पि को
िबगोमा गणना गरी फै सला भएउपर िनज ितवादीको सो
स ब धमा यस अदालतमा पनु रावेदन परेको नदेिखँदा उ
.१४,७५,०००।- िनजको स पि को िबगोमा गणना
गरेको िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा ग ररहनु
नपन ।
बरामद िज सी सामानको स ब धमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िमित
२०५९।५।२ मा ितवादी डोलराज शमाको काठमाड
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २ ि थत घरमा
खानतलासी गदा .१,८३,०००।- बराबरको क यटु र,
मभु ी यामरा, घडी, सटु , गलचा इ यािद फे ला परेको
भनी अिभयोग प बाट देिख छ । िवशेष अदालतले यही
.१,८३,०००।- लाई िनजको स पि मा गणना गरेकोमा
यसतफ ितवादीको पनु रावेदन िजिकर नरहेकोले
यसतफ के ही बोिलरहनु नपन ।
सनु , चाँदी, िवदेशी मु ा, ाभल चेक स ब धमा
सनु र िहराका गहना तथा चाँदीको मू याङ् कन
नेपाल सनु चाँदी यवसायी संघको िमित २०५९।७।१५
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को प ानस
ु ार ग रएको देिख छ भने िवदेशी मु ाको मू य
नेपाल रा बकको िमित २०५९।४।३१ को दरबाट
गरेको देिख छ । िवशेष अदालतले बरामद भएको सनु चाँदी
तथा िवदेशी मु ासमेतलाई मू याङ् कन गदा देिखएको
.१६,८३,२९५।- लाई ितवादीको स पि मा गणना
गरेको फै सलाउपर ितवादीको कुनै पनु रावेदन िजिकर
नभएको देिखएकोले सो स ब धमा के ही ग ररहन नपन ।

इ डि जले यहोरेको छ भने दो ो पटक सन् २०००
मा जाँदा िटकट खच र याके ट खच आफूले यहोरेको र
िवदेशमा खाने ब ने खच आयातकताले यहोरेको भनी
लेखाएका छन् । य तै दो ो पटक ीमतीसँगै गएको
भनी आ नो बयानमा लेखाएको उपयु पिछ लो दईु
पटकको मणमा ६ लाख खच भएको भनी उ लेख भएको
देिख छ । उ .६,००,०००।- लाई िनजको स पि मा
गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सलाउपर ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर नरहेकोले यसतफ के ही ग ररहनु परेन ।
उ .६,००,०००।- िनज ितवादीको स पि मा गणना
हने ।

मौ दात स ब धमा
ितवादी डोलराज शमा तथा िनजक ीमती
सािव ी शमाको नाममा िविभ न बक तथा िव ीय सं थामा
भएको खाता नगद तथा ा ट गरी .३४,९३,७१२।मौ दात रहेको िमिसल संल न ती बकह को टेटमे टबाट
देिख छ । िवशेष अदालतले ती रकमह लाई ितवादीको
स पि मा गणना गरेकोमा ितवादीको तफबाट यसउपर
कुनै पनु रावेदन िजिकर निलएकोले यसलाई अ यथा
मा नु परेन । िविभ न बकह मा ितवादी डोलराज तथा
िनजक ीमती सािव ी शमाको नाममा मौ दात रहेको
.३४,९३,७१२।- ितवादीको स पि को िबगोमा गणना
हने ।

मि दर िनमाणस ब धमा
ितवादी डोलराज शमाले अनस
ु धानको ममा
एवम् अदालतमा बयान गदा याङ् जा िज ला के वरे
गा.िव.स. वडा नं. ८ ग ौसरु ि थत देवी भगवतीको िजण
मि दर पनु िनमाण गन .२,००,०००।- िदएको हो भनी
बयान गरेबाट सोलाई िनजको िबगोमा गणना गरेको िवशेष
अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न सिकँ दैन । सो
.२,००,०००।- िनजको स पि मा गणना हने ।

छोराछोरीलाई अमे रका पठाउँदा भएको खच स ब धमा
ितवादी डोलराज शमाका छोरा सजन शमा र
छोरी अ जु शमा अमे रकामा अ ययन गन गएको िनजको
बयान बेहोराबाट देिख छ । सो ममा िनजह को अ ययन
अ यापनमा .१७,५४,०००।- खच भएको देिखएको
हँदा सो रकमलाई िनजको स पि को िबगोमा गणना गरेको
िवशेष अदालतको फै सलाउपर िनजको यस अदालतमा
पनु रावेदन नपरेकोले यसतफ के ही बोिलरहनु परेन ।
अ ययनमा खच भएको .१७,५४,०००।- ितवादीको
स पि मा गणना हने ।

गलै ँचा उ ोगको कारोबारको स ब धमा
र न गलचा उ ोगको नामबाट भएको कारोबारको
रकम .९०,४२,०००।- को िवषय ितवादीले प
पान नसके कोले सो रकम परु ै िनजको स पि मा गणना
गन अिभयोग मागदाबी िलएको देिख छ । ितवादीले सो
उ ोगको खाता ओभर ा ट खाता भएको र कजाको
सीमा .२५,०००।- रहेकोमा िमित २०५९।४।३१
स म .१६,७९,३९५।- उपयोग ग रसके को हँदा बाँक
रकम .८,२०,६०५।- मा स पि को पमा गणना
गनपन
ु िजिकर िलएको देिख छ । िवशेष अदालतले
.८,२०,६०५।- मा गणना गरेकोमा सो स ब धमा
वादीको पनु रावेदन िजिकर रहे भएको नदेिखँदा यसतफ
िववेचना ग ररहन परेन । िवशेष अदालतको फै सलामा
उि लिखत .८,२०,६०५।- मा ितवादीको स पि मा
गणना गनपन
ु ।

िवदेश मण स ब धमा
ितवादी डोलराज शमा जाँच अविधमा तीन पटक
र िनजक ीमती सािव ी शमा एकपटक िनजसँगै िवदेश
मण गएकोमा १ पटक िनजको मण खच इि दरा कापट
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डु बेको लगानीको स ब धमा
ितवादी इि दरा कापट इ डि जको साझेदार
रहे पिन Corporate Liability को िस ा तअनस
ु ार
क पनीको आडमा भएको कुनै आपरािधक कायको
दािय वबाहेक क पनीको मा यमबाट भएको सबै
कारोबारको दािय य क पनीको हने देिख छ । यी ितवादी
उ इि दरा कापट इ डि जको एक साझेदार भएको
नाताले सो क पनीको नाफामा िनजको आ नो भाग
बराबरको अंश पाउने र घाटा लागेको ख डमा िनजले
घाटा यहोन कुरामा दईु मत हन स दैन । तर सो क पनीको
नामबाट ग रएको कारोबारमा यी ितवादीको यि गत
दािय व हन स ने देिखँदैन । उ क पनी स चालनका
बखत क पनीको नाममा ग रएको लगानी, खरीद ग रएको
स पि , सबै क पनीको नै हने भएकोले यसलाई
कुनै अंिशयारको यि गत स पि को पमा मा न
िम दैन । तसथ लगानी भएकोम ये डुबेको देखाइएको
.४१,३३,०००।- म ये यी ितवादीले यि गत पमा
लगानी गरेको .९,००,०००।- मा िनजको स पि मा
गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा
मा न िमलेन । उ .९,००,०००।- िनज ितवादीको
स पि मा गणना हने ।
घर खचको स ब धमा
ितवादी डोलराज शमाले अनस
ु धानको ममा
बयान गदा जािगर खाएदेिख २०४६।४७ स म पाएको
पा र िमकले दैिनक जीवनयापनको लािग िठ क भएको,
२०४६।४७ देिख भएको मािसक खचको िववरण उ लेख
गराएको देिख छ । मािनसले आ नो दैिनक जीवनयापनको
ममा गरेको खच पिन उसको आिथक हैिसयत देखाउने
भएकोले य ता खचलाई उसको स पि मा गणना नगन
हो भने िनजको वा तिवक स पि प ा लगाउन सिकँ दैन ।
ाचारस ब धी मु ामा आरोपीले दैिनक जीवनयापन गदा
िनजको आयको तल
ु नामा खच बढी देिखएको अव थामा
पिन ाचार गरेको ठहन हनाले दैिनक घर खचलाई
गणना ग रनु हँदनै भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग

सहमत हन सिकएन । तसथ िवशेष अदालतले अिभयोग
दाबी अनस
ु ारको घर खचबापत .२०,५६,९३६।- गणना
गरेको उिचत देिखएकोले यसलाई अ यथा ग ररहनु
परेन । सो रकम िनजको स पि मा गणना हने ।
इि दरा कापटबाट भएको आयतफ
ितवादीको डायरीमा उि लिखत एउटा
शीषकको ऋण रकमलाई वैध आयको पमा वीकार
गरेपिछ यसमा उि लिखत अ य कुरालाई पिन वीकार
गनपन
ु देिखएकोले ितवादीले ०४९।५० स म उ
उ ोगमा लगानी गरेको रकमभ दा उ डायरीमा
उि लिखत िनजले िलएको ऋण बढी नै देिखएकोले इि दरा
कापट इ डि जमा लगानी भएको िनजको स पि अवैध
रहेको मा न िमलेन । अतः सो उ ोगबाट ०४७।४८ देिख
०५३।५४ स म ज मा .२,०४,५३,११९।- नाफा
भएको देिखएकोमा सोको आधा .१,०२,२६,५५९।ितवादीको भागमा पन हँदा सो रकम िनजको वैध आयमा
गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न
नसिकने ।
इि दरा कापट इ डि जमा ितवादी डोलराज
शमाको ५०% लगानी वैध रहेको देिखएप चात् सो उ ोग
िवघटन हँदा साझेदारह को बीचमा स पि बाँडफाँड हँदा
आधाआधा बाँडफाँड हने नै देिखयो । सो क पनी िवघटन
हँदा यसको स पूण स पि
.१,५१,१५,३९२।बराबर देिखएकोले यसको आधा .७५,५७,६९६।ितवादीको भागमा पन र यसबाट िनजले लगानी गरेको
.२१,००,०००।- घटाई हन आउने .५४,५७,६९६।मा िनजले पाउने हँदा सो रकम िनजको आयमा गणना
हने ।
िहमालयन ओ रए टल ा ट् स उ ोगबाट भएको
आयतफ
ितवादी डोलराज शमाक ीमती सािव ी
शमा र िनजको भाइ वु शमाको संयु वािम वमा रहेको
िहमालयन ओ रय टल ा टसमा ितवादीको लगानी रहेको
देिख छ । सो उ ोगमा को कसको कित िह सा रहने
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भनी िकटान नभएकोले आधाआधा मा ने भनी अिभयोग
प मा उ लेख भएपिन वु शमा यी ितवादी डोलराजको
एकासगोलको भाइ भएको र िनजह बीच कानूनबमोिजम
अंशब डा भएको नदेिखएको हँदा उ उ ोगबाट भएको
आ दानी डोलराज शमाको स पूण आयमा नै गणना
हने । २०५८ सालमा वु शमाले सो उ ोग सािव ी
शमाको एकलौटी पमा हने गरी कानूनी पमा हक
छाडेको हँदा पिन यसबाट हने नाफासमेत सािव ी शमाको
हने नै देिख छ । वादीले सो उ ोगले आ.व. ०५२।५३
देिख ०५७।५८ स म ज मा .१,२०,८४,४११।- आय
आजन गरेको देखाए पिन िमिसल संल न आ त रक
राज व कायालयको प बाट सो अविधमा उ
उ ोगले .१,४६,३५,४७०।- नाफा गरेको देिखएबाट
िहमालयन ओ रए टल ा टसबाट भएको नाफा
.१,४६,३५,४७०।- िनज ितवादीको आयमा गणना
गरेको िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न
िमलेन । ितवादीले सो उ ोगको ५०% ितशत िह सा
याम साद शेरचनलाई .२५ लाखमा िदएको कुरा
उ लेख गरे पिन सो कुरालाई िव वसनीय माणबाट पिु
गन नसके कोले .२५,००,०००।- ितवादीको आयमा
गणना गनपदछ
भनी ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
ु
सहमत हन नसिकने ।

िविभ न यि ह बाट िलएको ऋणको स ब धमा
ितवादीले िलएको भिनएको रकम उ ोगमा
लगानी गनलाई हो र लगानी गरेर उ ोगबाट ितफलसमेत
ा गरेको अव थामा सो रकम ितन अझै बाँक रहेको भनी
मा न िमलेन । रकम ित रसके पिछ ऋणस ब धी दािय व
पिन समा हने भएकोले यसलाई िनजको आयमा गणना
गन सिकएन । अतः ितवादीले िविभ न यि ह सँग
िलएको र ितन बाँक ऋण .८९,७०,०००।- िनजको
आयमा गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सलालाई के ही
ग ररहन नपन ।
बक तथा िवि य सं थाबाट िलइएको ऋणतफ
ितवादीले जाँच अविधमा िविभ न बक तथा
िव ीय सं थाह बाट पिन ऋण िलएको िमिसल संल न
कागज माणबाट देिखएको हँदा सो रकम िनजको
आयमा गणना गनपन
ु देिख छ । िनजले जाँच अविधमा
.७५,००,०००।- ऋण िलएको भनी अिभयोग दाबी
रहेकोमा सोलाई िनजको आयमा गणना गरेको िवशेष
अदालतको फै सलाउपर कुनै पनु रावेदन िजिकर नभएकोले
उ .७५,००,०००।- लाई िनजको आयमा गणना गरेको
िवशेष अदालतको फै सला मनािसब नै रहेको मा नपु न ।
िपता थान साद शमाबाट िलएको रकम
ितवादीले जाँच अविधमा आ ना िपता
थान साद शमाबाट .२,७०,३३२।- िलएको भनी
िनजको बयान, थान साद शमाको बयानसमेतबाट
देिखएकोले सो रकमलाई िनजको आयमा गणना गरेको
िवशेष अदालतको फै सलाउपर कुनै प को पनु रावेदन
िजिकर रहेको नदेिखएकोले उ
.२,७०,३३२।िनजको आयमा गणना हने ।

कृ ण पि मना आट् सबाट भएको आयतफ
ितवादी डोलराज शमाले इि दरा कापटबाट
गरेको आय एवम् िलएको ऋणबाट िनजले कृ ण पि मना
आटसमा गरेको लगानी खा न स ने नै देिखँदा िनजले
लगानी गरेको स पूण रकमको ोत वैध रहेको देिखन
आयो । ितवादीले सो क पनीमा हक छािडिदएबापत ा
भएको .६१,०१,११६।०२ पिन वैध आय ोतमा गणना
हनपु दछ भनी िजिकर िलए पिन सो िजिकर मािणत गन
कुनै िव वसनीय माण िमिसल सामेल रहेको नदेिखँदा
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर मा को भरमा सो रकमलाई
िनजको वैध आयमा गणना गन निम ने ।

घरभाडातफ
आ नो बसोबासको लािग चािहने घर कोठाह
भ दा बढी भएको घरभाडामा लगाएर आय आजन गन
कुरामा दईु मत हन स दैन । ितवादीले आ नो घर
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भाडामा लगाएको भ ने कुरा वादीले समेत वीकार गरेको
अव थामा घरभाडाबापत .६,६१,३३३।- ितवादीको
आयमा गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सला मनािसब
नै देिखन आउने ।
तलब भ ातफ
सरकारी कमचारीले तलबको अित र वषको
एकपटक ा गरेको चाडपव खच लगायत अ य सिु वधा
पिन िनजको आय नै भएकोले यसलाई आयमा गणना
नग रनपु न कुनै कारण देिखँदनै । तसथ ितवादीले तलब
भ ाबापत ा गरेको .६,४०,७९७।- िनजको आयमा
गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा
मा नपु न कारण देिखन आएन । सो रकम िनजको आयमा
गणना हने ।
ितवादी डोलराज शमाको बाबु थान सादको
नाममा रहेको ग.अ.ख. १८२ नं. को गाडी यी ितवादीको
नाममा नभई िनज बाबक
ु ो नाममा रहेको र सोको िब बाट
यिद कुनै आय ा भएको रहेछ भने सो िनजको नभई
िनजको बाबक
ु ो हने भएकोले सो लाई िनजको आयमा
गणना गन िमलेन । य तै ितवादीले आफूले बकमा
राखेको रकमबाट ा भएको याजसमेत आयमा गणना
गनपन
ु िजिकर िलए पिन कुनै बकबाट के कित रकम
याजको पमा ा गरेको हो भ ने कुरा िमिसल संल न
कागजबाट नखल
ु ेकोले सोलाई समेत आयमा गणना गन
निम ने ।
ितवादी डोलराज शमा र िनजको प रवारका
अ य सद यह को नाममा जाँच अविधमा ज मा
.४,३१,९४,५४७।४८ बराबरको घर ज गा, शेयर,
उ ोग यवसायमा लगानी, बक मौ दात, िवदेशी मु ासमेत
गरी स पि आजन गरेको देिख छ । जबक सोही
अविधमा यी ितवादीको कानूनबमोिजमको वैध आय
ज मा .५,५७,६७,८२१।- रहेको देिख छ । यसबाट
यी ितवादीले जाँच अविधमा ा गरेको स पि को िबगो
सोही अविधमा िनजको कानूनबमोिजमको आय ोतबाट
भएको आयभ दा .१,२५,७३,२७३।५२ कम देिखएको
र िनज ितवादीले सो रकम िनजको वैधािनक आय

ोतबाट ा गरेको भ ने कुरा मािणतसमेत गरेकोले
िनजले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)
को कानूनी ावधानअनस
ु ार ाचार गरी आजन गरेको
मा न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र माण
एवम् यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तबाट ितवादी
डोलराज शमाले वैध आय ोतको अनपु ातमा अिम दो र
अ वभािवक स पि आजन गरेको पिु हन नआएको हँदा
िनज ितवादीले दाबीको कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई
िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित २०६४।९।२४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । लेिखएको
हदस म बाहेक अ य कुरामा वादी नेपाल सरकार र
ितवादी डोलराज शमाको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ तः रामु शमा
क यटु र: रमेश आचाय र च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा खड् का,
०७१-CI-००६१, घर खाली ज गा िखचोला चलन,
िशवजी गडेरीसमेत िव. िसतादेवी गडेरी
दाबीका िक ा ज गाह मा ितवादीह को भोग
रहेको भ ने त य देिखन आए पिन य तो भोग उ ज गाको
वा तिवक वामीसँग कुनै सहमित स झौताबमोिजम
भएको भ ने देिखन आउँदनै । २०६४ सालमा घरसिहत
खरीद गरेको ज गामा ितकूल भोग थािपत हनस ने
अव था नै रहँदैन । दाबीको ज गा वादीले घरसिहत खरीद
गरेको र उ घर ज गामा ितवादीको भोग बसोबास रहेको
भ ने देिखइरहेको अव थामा ितवादीह को य तो भोग
बसोबासलाई वाभािवक र कानूनस मत् मा न सिकने
अव था नदेिखने ।
िखचोला गनु भनेकै एकाको हकको स पि मा
अ ले कानूनिवपरीत भोग गनु हो । दाबीका ज गाह मा
कानूनबमोिजम भोग थािपत रहेको भ ने पनु रावेदकह ले
देखाउन सके को पाइँदनै । य तो अव थामा दाबीको
िक.नं. २७७, २७८, २७९ र २८० का वादीको नाउँ
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दतामा रहेको ज गामा स म िखचोला ठहर गरेको र घरमा
रहेको ितवादीको भोग बसोबासलाई मा यता िदएको सु
अदालतको फै सला के ही उ टी हने ठहर गरी घरज गा
दवु ैमा िखचोला ठहर गरी घर खाली गरी वादीले चलन
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
फै सला िमलेको देिखन आउने ।
अतः वादी दाबीअनस
ु ारको ज गामा िखचोला
ठहर गरेको हदस मको िसराहा िज ला अदालतको
फै सला सो हदस म सदर हने र उ ज गामा भएको ४
थान घर ितवादीको भोगमा रहेको देखाई घरमा िखचोला
ठहर नगरेको हदस मको फै सला सो हदस म उ टी भई
उ िक.नं.२७७, २७८, २७९ र २८० को चारै िक ामा
भएको घर थान ४ समेत वादीकै ठहरी चलनसमेत पाउने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
२०७०।९।११ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: आ मदेव जोशी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा खड् का,
०७२-RB-०१५२, आयकर (०६४।६५), आ त रक
राज कायालय, िवराटनगर िव. हलास मेटल ा टस
िल., िवराटनगर
राज व यायाधीकरणले फै सलामा आधार
िलएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११.६ग अनस
ु ार
िवशेष उ ोगले पाउने सहिलयतको सङ् ग नै ततु
मु ामा उठान भएको पाइँदैन । करदाताले समेत आफूलाई
िवशेष उ ोगको दाबी गरी सोबमोिजम कर छुट दाबी गरेको
िनजको यायाधीकरणसम को पनु रावेदनमा पिन उ लेख
भएको नदेिखएको अव थामा अदालत, आफै ँ ले सो िवषय
उठान गरी िनणय िदनु उिचत नहने ।
यथ क पनीले कर परी णको ममा
वहालतफको मा आय यय प ट हनेगरी लेखा नराखेको
साथै आय िववरण पेस गदा घर बहाल आयको छु ै गणना
गरी िहसाब ततु गरी कर िनधारण गरेको नदेिखएको
साथै करदाताले े तामा देखाएको ास खच, घर ज गा

कर खच, ममत खच र सरु ा गाडको तलब भ ालगायतको
भरपद माण ततु गन नसके कोले घरबहाल तफको
आय भनी ततु गरेको .१२,९९,१००।- औ ोिगक
आय मा न सिकने अव था नभएकाले आयकर ऐन,
२०५८ को दफा ४ को अनस
ु ूची १ को दफा २ को उपदफा
१ बमोिजम २५% कर िनधारण हने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार, कारण एवम्
माणह बाट घरवहालतफको आय भनी ततु गरेको
.१२,९९,१००।- औ ोिगक आय मा न सिकने अव था
नभएकाले आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरले
कायम गरेको २५% कर मनािसब देिखएको हँदा २०%
मा कर ला ने भनी राज व यायाधीकरण िवराटनगरबाट
भएको फै सला उ टी भई घरबहाल तफको आयमा २५%
कर ला ने ।
इजलास अिधकृ त: आ मदेव जोशी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७१-WO-०८८८, परमादेश, माधवकुमार
ब नेतसमेत िव. नेपाल कानून वसायी प रषद भवन,
कुप डोलसमेत
वा तवमा यायाधीशको पद र रहेमा मु ाको
कारवाही, फै सलामा िढलाई पु न जाने र प रणामतः
यायका उपभो ाको याय ा त गन अ तरिनिहत
अिधकार कुि ठत हन गै यायपािलका ित िवतृ णा बढ् न
जाने हँदा समयमै िनयिु गन यव था ित याय प रषद्
सचेत हनु ज री छ भ ने कुरामा दईु मत हन सिकँ दैन ।
यायाधीशको पद धेरै समय र नहोस् भ ने उ े यले
िविधकताले उपयु कानूनी यव था गरेको भ ने कुरा
वतः अनमु ान गन सिक छ । उ कानूनी यव था
िमित २०७३।५।२७ देिख लागू भएको स दभमा याय
प रषदबाट
् कानूनबमोिजमको काय स प न गन ितब ता
य भएको कुरा िलिखत जवाफबाट देिखन आएको हँदा
हाल िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहन परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
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रट िनवेदन खारेज हने ठहरे पिन याय
प रषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा
याय प रषदल
् े संिवधानको अिधनमा रही समानपु ाितक
समावेशी िस ा तबमोिजम कुनै नेपाली नाग रकलाई
यायाधीशको पदमा िनयिु को लािग िसफा रस गदा
संिवधान र उ ऐनबमोिजम यायाधीशको पदमा िनयु
हन यो यता पगु ेकालाई व र ता, अनभु व, िवषयव तक
ु ो
ान, कायकुशलता, इमा दारी, िन प ता, पेसागत तथा
नैितक आचरण, सावजिनक जीवनमा आजन गरेको
याती, याय र कानूनको े मा गरेको योगदानसमेतका
ि कोणबाट यायाधीशको पदमा िनयु गन उपयु
भएकालाई मा िसफा रस गनपन
ु हँदा सव च अदालत,
उ च अदालत र िज ला अदालतसमेत तीनै तहका
अदालतमा यो य, स म, बा दबाब र भावबाट अ ु ण
रहन स ने वत एवम् िन प पमा काम गन स ने
िववादरिहत छिव भएका यि ह लाई मा यायाधीश
पदमा िनयिु गन लगायतका िवषयमा कानूनले िदएको
दािय वको सिु नि चतता हने गरी पारदश पमा िसफा रस
र िनयिु स ब धी कामकारवाही गनु गराउनु भनी
िवप ीह को नाममा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िशवहरी पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७१-CR-१५७५, आगो लगाई यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. हकबहादुर ख ी
ितवादीको छोरी र वाइँसगँ पैसा लेनदेनको
िवषयमा र आ नो ीमती आफूसँगबाट छुटाई छोराकहाँ
लिगिदएको भ ने कुरामा अस तु ी पैदा भएको देिख छ
तर छोरी वाइँको यानै िलनपु न स मको कुनै रसइवी
झगडासमेत भएको िमिसलबाट देिखँदैन, वयम्
जाहेरवाला य बहादरु खड् कासमेतले अदालतमा
उपि थत भई ितवादीसँग पूव रसइवी के ही िथएन भनी
बकप गरी िदएको कथनबाट पिन छोरी वाइँको यान
िलनपु नस मको रसइवी यी ितवादीले िलएका िथएनन्

भ ने कुरालाई समथन भइरहेको पाइने ।
ितवादीको अदालतमा भएको बयान हेदा
िनजले आ नो छोरी वाइँबाट आफूले िलनपु न पैसा
मा दा छोरी वाइँले उ टै आफूलाई कुटेको र आ नो
ीमतीलाई आफूबाट अलग गराई छोराको सँग साथमा
पठाउने काम गरेको कारण रस उठेकाले छोरी वाइँको
घरमा आगो लगाई नो सान गराई िदने िणक उ े य
िलई िबहानको समयमा घरका मु य मािनस जाहेरवाला
वाइँ नाताका य बहादरु खड् का र छोरी पा खड् कालाई
ितवादीले आगो लगाउनेको महलको १ नं. बमोिजम छोरी
वाइँको घर नो सान गराउन आगो लगाएको कसरु गरेको
वयम्ले नै वीकार गरेको देिखनक
ु ा साथै िमिसल संल न
अ य वत माणबाट समेत शङ् कारिहत तवरबाट सो
अिभयोग पिु मािणत भइरहेको एवम् यी ितवादीले
इमा दारीपूवक आफूले गरेको अपराध वीकार गरी याय
स पादनमा सहयोग गरेकोसमेत देिखएको अव थामा िनज
ितवादीलाई आगो लगाउनेको महलको ५ नं. बमोिजम
४ (चार) वष कै द सजाय हने ठहर गरी गरेको पनु रावेदन
अदालत, सख
ु तको फै सला कानूनस मत् र यायोिचत नै
देिखने ।
आगलागीबाट घर जली नो सान भएको िबगोको
स दभमा िमिसल सामेल रहेको घरको फोटो तथा मौकामा
प चकृ ते मचु ु का कागज गन मािनस शि थापाको
पनु रावेदन अदालतसम भएको बकप समेतको आधारमा
यायोिचत िहसाब गदा घरको मू य .१,००,०००।- (एक
लाख), सनु को नो सानी .५०,०००।- (पचास हजार),
अ य नो सानी (ल ा कपडासमेत) .१५,०००।(प हजार) र खा ा न नो सानी .१०,०००।(दश हजार) गरी आगलागीबाट जली नो सान भएको
ज मा १७५०००।- (एक लाख पचह र हजार) पैयाँ
मू य बराबरको देिखन आएकोले आगलागीबाट भएको
नो सानीको िबगो .१,७५,०००।- िबगो कायम गनु नै
उपयु हने ।
अतः मािथ िववेिचत त य आधार र
कारणसमेतबाट ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत,
सख
ु तबाट ितवादीलाई आगो लगाउनेको ५ नं. बमोिजम
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४ (चार) वष कै द सजाय हने र आगलागीबाट भएको
नो सानीबापत ज मा िबगो .१,७५,०००।- (एक
लाख पचह र हजार) कायम गरी सो नो सानीको िबगो
ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराइिदने ठहर गरी भएको
िमित २०७१।११।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: रमेश आचाय
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-१२३७, जबरज ती करणी,
ल मीभ राजबहाक िव. नेपाल सरकार
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
र ३(३) नं. मा भएको उि लिखत कानूनी यव थाह म ये
ऐ. १ नं. को यव थाले १५ वष ६ मिहना १४ िदनक
बािलकाउपर जनु सक
ु ै कृ ितबाट भएको यौन स पक
पिन जबरज ती करणीको प रभाषािभ पारी यसलाई
द डनीय (Punishable) अपराध बनाएकाले ततु
मु ाको कसरु पिन द डनीय अपराधिभ पन ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३(३) नं. मा उि लिखत उमेरको बािलकालाई जबरज ती
करणी गनलाई ६ वषदेिख १० वषस म कै द सजाय हने
भ ने उ लेख भएको स दभमा उ च अदालत, पाटनबाट
िमित २०७३।९।५ मा ततु मु ाका ितवादीलाई ६ वष
कै द सजाय हने ठहर गरी फै सला गरेकोलाई अ यथा भ न
िम ने अव था देिखएन । साथै मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १० नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई
जबरज ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले य तो
मिहलालाई भएको शारी रक वा मानिसक ित िवचार गरी
मनािसब ठह याएबमोिजम ितपूित कसरु दारबाट भराई
िदनपु नछ । य तो ितपूित िनधारण गदा कसरु को
गाि भयता, कसरु बाट पीिडत यि को मृ यु भइसके को
रहेछ भने िनजमा आि त नाबालक छोराछोरी भए
िनजह लाई पन गएको पीडासमेत िवचार गरी िनधारण
गनपनछ”
भनी उ लेख भएको कानूनी यव थासमेतका
ु

आधारमा उ च अदालत, पाटनबाट फै सला हँदा पीिडतले
ितवादीबाट ितपूित व प .१,००,०००।- (एक
लाख) भराई िलन पाउने गरी भएको ठहर पिन मनािसब नै
देिखन आउने ।
अतः उि लिखत त य आधार र कारणसमेतबाट
ततु मु ामा उ च अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।९।५
मा ितवादीलाई ६ वष कै द सजाय हने तथा पीिडतले
ितवादीबाट ितपूित व प .१,००,०००।- (एक
लाख) भरी िलन पाउने ठहर गरी भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: रमेश आचाय
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी दीपककुमार
काक , ०६९-CI-०७०४, मोही नामसारी, झंकनाथ
उपा याय पि डत िव. िमठूदेवी उपा याय
िववािदत िक.नं. १२३ को ज गाको स ब धमा
िमठूदवे ीले ज गाधनी अजरलाल झासमेत उपर संवत्
२०४६ सालको दे.िम.नं. २८।२३८९ को िनणय बदर
हककायम मु ा दायर गरेकोमा ितवादीह ले ितउ र
िफराउँदा करण ६ मा उ ज गाको मोही सोमकुमारी
भएको र िनजको मृ यपु ात् िवप ी समेतले कुत ितरी
आएको भनी उ लेख गरेको देिखँदा िमठूदेवीले समेत
िववादको ज गाको कुत ज गाधनीलाई ितरी आएको भ ने
पिु ह छ । यसरी दतावाला मोहीको मृ यपु ात् िनजको
हकवालाबाट कुत बिु झिलएको वीकार ग रसके पिछ
िनजह लाई मोहीमा प याएको िथइन भ न ज गाधनीसमेत
िववि धत हने ।
गोिव दह र अमा य िव
िशवनारायण
चौधरीसमेत भएको मोही नामसारी मु ामा (नेकाप
२०७२ अंक १ िन.नं. ९३२५) मु ामा सािबक मोहीको
२०३९ सालमा नै मृ यु भएकोमा मोही नामसारीको लािग
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२०६४ सालमा मा िनवेदन परी हकवालाह बीच मोही
नामसारीको लािग िववाद िसजना भएको देिख छ । सो
मु ामा यस अदालतबाट फै सला हँदा भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को चौथो संशोधनको यव थालाई अवल बन
ग रएको देिख छ । उ मु ामा यस अदालतबाट भएको
या यासमेतको आधारमा ततु मु ाको िववादमा
समेत भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन
(२०५३।९।२४) प ात्को कानूनी यव था लागू हने ।
सासक
ु ो मोिहयानी हक एकासगोलको बहु ारीमा नामसारी
हन स ने नै देिखने ।
दाबीको ज गाको सािबक मोही सोमकुमारीको
मृ यपु िछ िनजको एकासगोलमा रहेक बहु ारी िमठूदेवी
उपा यायका नाममा मोही नामसारी नगरी ज गाधनीले
प याएको भ नेसमेतको आधार िलई झंकनाथ उपा याय
पि डतको नाममा मोही नामसारी हने ठह याएको
सु भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को िनणय उ टी
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।१।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः महेश खनाल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल चै ८ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-१३४३, कत य यान, पहलमान
सा मगर िव. नेपाल सरकार
वारदात हनभु दा पिहलेदिे ख ितवादीको
मानिसक अव था िबि एर उपचार गराइरहेको पिु हने
माण यी ितवादीले पेस गन सके को देिखँदैन । लामो
समय ितवादी कारागार रिहरहेको अव थामा ितवादीको
मानिसक अव थाको बारेमा िदइएको ितवेदनमा पिन
Nicotine dependence syndrome देिखन,ु सु त
मनि थितको देिखनु र आंिशक मानिसक आ मण
देिखनल
ु ाई ितवादीको मानिसक अव था अ वभािवक
अव थामा िथयो भनी भ न िम ने नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १ नं. को आधार
िलई सजायबाट छुट पाउन आ नो मानिसक अव था ठीक

नभएको भनी िजिकर िलने यि ले नै सो कुरा मािणत गनपन
ु
ह छ । ितवादीले अपराध गरेको अव थामा आफूले गरेको
कामको प रणाम जा न बु न स ने अव थाको िथएन
भनी मािणत नभएस म द ड सजायको १ नं. बमोिजम
सजायबाट उ मिु िदन िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट मैले अ जानमा मारेको हँ भ नेस म
िजिकर िलए तापिन यी पनु रावेदक / ितवादीले आफूले
गरेको कामको प रणाम जा न नस ने गरी मानिसक
स तल
ु न िबि एको भनी मािणत गन सके को नदेिखएको,
मौकामा तथा अदालतसम गरेको बयान बेहोराबाट
पिन य तो नदेिखएको र िव.पी. कोइराला मेमो रयल
वा य िव ान ित ानको Discharge summary
को ितवेदनबाट पिन सो कुरा पिु हन नआएकोले यी
पनु रावेदक / ितवादी पहलमान सा मगरले गरेको
अपराधबापत हने सजायबाट छुट िदइरहनु पन अव था
नदेिखएबाट ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने गरी सु धनकुटा िज ला अदालतबाट िमित
२०६८।३।२६ मा भएको फै सला सदर हने ।
पीिडत प ितवादी वयम पिन रहेको,
जाहेरवालासमेतले ितवादीको प मा राहतको अपे ा
राखेको, यी पनु रावेदक / ितवादीले आ नो छोरालाई
मानस मको पूवयोजना बनाई, पूव रसइवी साँ ने गरी ह या
गरेको नभई अ यािधक रसको आवेगमा आई ब चरोले
िहकाउँदै िहँड्दाको अव थामा सिु तरहेको छोराउपर हार
गरेको कारणले मृतकको मृ यु हन गएको, ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारीसम तथा अदालतमा आई
सािबती बयान गरी अनस
ु धान र याियक ि यालाई
सहज बनाएको देिखन आएबाट यी ितवादीलाई
मल
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
ु क
ु
सव वसिहतको ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने
देिखन आए तापिन वारदातमा जोिखमी हितयार ब चरोको
योग गरी जाहेरवाला लगायतका यि तह लाई हार
गनको
ु साथै सिु तरहेको िनद ष नाबालक छोरालाईसमेत
ब चरोले हार गरेको कारणबाट िनजको मृ यु भएको
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देिखन आएबाट पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट ८(आठ)
वष मा कै दको सजाय हने गरी य त राय वारदातको
कृ ित हेदा यूनतम् देिखन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम यी पनु रावेदक / ितवादी पहलमान
सा मगरलाई १२(बा ) वष मा कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।

ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु यठु ान िज ला
अदालतको िमित २०६७।१।२९ को फै सला सदर गरी
साधक जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु को
िमित २०६८।६।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भनी ितवादीले कसरु गरेको ठह याई िनजलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई साधक
सदर गरी सके कोसमेत देिख छ । ितवादीको पनु रावेदन
परेकोले पनु रावेदनको रोहबाट हेदा पिन यी ितवादीलाई
िनद ष रहेछन भ न सिकने अव था नदेिखने ।
इललास नं. ५
तसथ ितवादी गोिव दबहादरु घत मगरलाई
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु गरेको
१
ठह याई िनजलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.डा. ी ठह याएको सु यठु ान िज ला अदालतको फै सला सदर
आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-०१०५, कत य गन गरेको पनु रावेदन अदालत, तु सीपरु दाङको िमित
यान, गोिव द घत मगर िव. नेपाल सरकार
०६८।६।३ का फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बिु झएका रीताकुमारी, शा ता बढु ाथोक , इजलास अिधकृ त: जयराम े
जाहेरवाला बलबहादरु घत समेतको अदालतसम गरेको क यटु र: देवीमाया खितवडा
बकप समेतबाट ितवादीको खक
ु ु री हारबाट मृतकको इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
मृ यु भएको देिखन आउँछ । यी म येका बलबहादरु ,
२
दगु शबहादरु घटनाका य दस नै देिख छ । लास मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.डा. ी
कृ ित मचु ु का, बरामदी मचु ु का ितवादीको बयान, आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०६८८ र ०७१-CRअदालतसम जाहेरवालाले गरेको बकप समेतबाट १०१६, कत य यान, खगु ब याल िव. नेपाल सरकार र
गोिव दबहादरु घत मगरले खक
ु ु री हार गरी मृतकलाई नेपाल सरकार िव. खगु ब याल
कत य गरी मारेको देिखन आउने ।
ितवादीको कुटिपटको कारणबाट मृतकको
ितवादीको मृतकसँग ज गास ब धी िवषयमा मृ यु भएको भ ने अनस
ु धानका ममा तयार भएका
पूव रसइवीको कारण तयारी साथ खक
ु ु री िलई वारदात जाहेरी दरखा त मौकाका व तिु थित मचु ु काका मािनस
थलमा गई खक
ु ु रीज तो जोिखमी हितयारले मृतकको ऐनलाल यौपाने समेतको भनाइलाई पिु हने गरी वादीका
टाउकोज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरेको देिखँदा सा ी राधा िव.क.समेतको बकप भएको पाइयो । मृतकको
ितवादीको काय मनसाय े रत भई योजना गरी हितयार लास कृ ित मचु ु कामा ओठ मािथ िनलडाम भएको हातको
साथ योग गरी यान मारेको अव था देिखएकोले ह के ला सिु नएको, शव परी ण ितवेदनमा धार नभएको
पनु रावेदक ितवादीको मृतकलाई मान मनसाय िथएन व तल
ु े छातीमा िथची ास ासमा वाधा उ प न भएको
भ ने पनु रावेदन िजिकरिसत सहमत हन नसिकने ।
उ लेख भएको देिख छ । शव परी ण गन िचिक सक
ततु मु ा साधकको रोहमा िनणयाथ िमित डा.रेखा पौडेलले मृतकको मृ यु धार नभएको व तल
ु े
२०७१।१।५ मा यस अदालतको संयु इजलासमा पेस फो सोमा िथ दा ास ास ि यामा अवरोध उ प न
हँदा ितवादी गोिव दबहादरु घत मगरलाई यानस ब धी भई िनज मृतकको मृ यु भएको हो भनी बकप गरेको
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत देिखयो । साथै मृतकको िनधारमा टाउकोमा िपठ् यमु ा
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िनलडाम रहेको पाइ छ । यसरी एकाितर मृतकको शरीरको
िविभ न भागह मा चोट लागेको छातीमा धार नभएको
व तल
ु े िथची सोही चोट पीडाको कारणबाट मृतकको
मृ यु भएको भ ने लास जाँच परी ण ितवेदन (Autopsy
Report) मा Asphyxia due to blunt trauma to
chest acc to history मा जिननल
ु े मृतकको मृ यु
कत यबाट नै भएको देिखन आयो । तसथ पनु रावेदक
ितवादीको भिवत य ठह याई पाउँ भ ने पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
मृतक र ितवादी मामा भा जाको नाताका
देिख छ । वारदातको व प हेदा ितवादीले आ नो
परी ा सक अिभभावकका पमा रहेका मामाको घरमा
आइ चावी मा दा निदएपिछ त काल उठेको रस था न
नसक कुटिपट गरेको भ ने देिखयो । वारदातमा जोिखमी
हितयार योग भएको नदेिखएको र मृतकलाई मान पन
कारण यही रहेको िथयो भनी अिभयोजन प बाट खल
ु ाउन
सके कोसमेत पाइएन । मानपनस
मको पूव रसइवी भएको
ु
के ही नदेिखनक
ु ा साथै पूवयोजना र तयारीबमोिजम घटना
भएको भ ने कही ँ कतैबाट देिखएन ।
मृतक मादक पदाथ सेवन गन वानी भएका
यि भएको र वारदातका िदन पिन मादक पदाथ सेवन
गरी घरमा ताला लगाई िहँडेको अव थामा एस.एल.
सी.परी ा िदइरहेको ितवादीले परी ा िदई आएप ात्
चावी मा दा निदएको भ ने िनजको भनाइ देिखयो
सोही कारण कुटिपट भई सोही पीडाबाट मृतकको
मृ यु हन गएको हो भनी जाहेरी दरखा त, व तिु थित
मचु ु काका मािनसह ले लेखाइ िदएको र व तिु थित
मचु ु कामा कागज गन म येका ऐन लाल यौपानेले
बकप गरी वारदातको कारणलाई ् याएको समेत
देिखयो । वारदातमा ग भीर हितयार योग गरी मारेको
नदेिखएको र मान मनसायसमेत भएको भ ने कतैबाट
देिखएन । यस अव थामा ितवादीले यानस ब धी
महलको १४ नं. अ तगतको कसरु गरेको देिखयो ।
यानस ब धी महलको १३ (३) नं.बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने नदेिखने ।

तसथ ितवादी खगु ब याललाई यानस ब धी
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द हने ठहर गरी सु
पा पा िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०७१।५।३१ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: जयराम े
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०४९७, अंश चलन,
िललामाया लावतीसमेत िव. रामकुमार लावती
पनु रावेदक र यथ बीच नातामा िववाद
देिखँदैन । २०३१ सालमा नै वादी छु ी िभ ने भएको
कुनै िलखत कागज पेस हन सके को छै न । के वल मौिखक
कथनलाई मा आधार िलई िनज वादी ितवादीबीच
अंशब डा भइसके को भनी अनमु ान गनु यायोिचत हने
देिखएन । यस ि थितमा मानो छु एको वा अंश छु िभ न
भएको कुनै िलखत पेस हन नसके को र वादी ितवादी
बीच मानो छु एको िमितमा मख
ु निमलेपिछ िफराद परेको
अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरेको सु
र पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा भएको नदेिखने ।
वादीले सु अदालतमा पेस गरेको तायदाती
फाँटवारीमा िक.नं. ९६, ९७ र ९८ ज गा िमित
२०४५।१२।१३ मा पदमलालबाट राजीनामा पास
ग रिलएको ब डा गनु नपन ज गा भनी उ लेख भएको
पाइयो । िनज वादीको वारेस भ मान राईले सु
अदालतसम िमित २०६८।२।२२ मा कागज गदासमेत
उि लिखत तीन िक ा ज गाह पदमलालबाट राजीनामा
पास गरी िलएको भनी उ लेख गरेको देिखयो । तर िमिसल
संल न उ िक.नं.९६, ९७ र ९८ िक ाका ज गाह को
िलिखत हेदा िदने पदमलाल लावती िलने रामकुमार
लावती भई िमित २०४५।१२।१३ मा र.नं. २४८१ को
हालैदेिखको बकसप को िलखतबाट हक ह ता तरण
गरेको देिखयो । यसबाट मु ाको प ले पा रत िलखतको
िवषय अक रहेको भनी उ लेख गदमा स बि धत िलखतमा
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उि लिखत िवषयको अि त व लोप हने ि थित रहँदनै ।
स बि धत िलखतमा उि लिखत िवषय नै वा तिवक
रहेको मा नु पदछ । अतः पनु रावेदन अदालत, इलामले
वादी ितवादी बाहेकका ते ो प बाट वादीले बकसप
पा रत गरी ा गरेको िक.नं. ९६, ९७ र ९८ का
ज गास म अंशब डाको महलको १८ नं. बमोिजम िनजी
ब डा गन कर नला ने स पि देिखएकोले ब डा नला ने
भनी गरेको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखँदा िवप ी
िझकाउने यस अदालतको आदेशसँग यो इजलास सहमत
हन नसिकने ।
िक.नं. ८, ४१ र ४३ ज गा िदने रामकुमार
लावती िलने च मान लावती भई र.नं. ५९३ को
बकसप को िलखतबाट हकह ता तरण गरेको देिखयो । सो
ज गा वादीले ितवादीलाई हकह ता तरण गरेको अव था
देिखयो । दवु ै जना एकै अंिशयार िभ का रहेका र अंशब डा
नभएको अव थामा हकह ता तरण भएको देिखयो । यसरी
अंशब डा नभएको अव थामा अंिशयारह बीच दाबीको
ज गा बकसप को मा यमबाट िलनिु दनु गरेको कायबाट
उ ज गाह मा ज गा ा गनको मा एकलौटी हक
िनिहत रह छ भनी मा न िमलेन । य ता स पि मा सबै
अंिशयारको बराबरी हकिनिहत रह छ । अतः पनु रावेदन
िजिकरको उ िक.नं. ८, ४१ र ४३ को वादी रामकुमार
लावतीबाट ितवादी च मान लावतीले बकसप बाट ा
गरेको स पि समेत ब डा लगाउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, इलामको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट वादीले
िक.नं. ९६, ९७ र ९८ को ज गा कागज गदा राजीनामाबाट
भएको भने पिन २०४५।१२।१३ मा पा रत िलखत हेदा
िलखत हालैदेिखको बकसप को देिखएको हँदा िक.नं.
९६, ९७ र ९८ को ज गा ब डा नला ने पनु रावेदन
अदालत, इलामको िमित २०७०।१२।१७ को फै सला
अंशब डाको १८ नं. को कानूनी यव थाको प र े यमा
िमलेकै देिखँदा सो िक.नं. ९६, ९७ र ९८ का ज गासमेत
ब डा लगाउने सु पाँचथर िज ला अदालतको फै सला
सो हदस म बदर गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको
िमित २०७०।१२।१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर

हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकनाथ गौतम
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०६५१, जबरज ती
करणी, रमेश राई िव. नेपाल सरकार
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, पीिडतको
अनस
ु धानको ममा भएको कागज, पीिडतले घटनाको
बारेमा पिहलो पटक जानकारी पाउने पावती राईको कागज
तथा जाहेरवाला, पीिडत र पावती राईको बकप समेतले
ितवादीको अनस
ु धानको ममा भएको बयान बेहोरालाई
समथन गरेको देिखएबाट उि लिखत कागजातह माण
ा देिखयो । वयम् ितवादीले अदालतमा बयान
गदासमेत अनस
ु धानको ममा बयान गदा आफूउपर
कुटिपट नभएको, आ नो मानिसक अव थासमेत ठीक
भएको भ ने उ लेख गनु र यसका अलावा वारदातका
िदन कृ ण दज सँग पीिडतको घर गएको, यसबेला
जाहेरवाला र िनजक छोरीसमेत घरमै िथए भनी आरोिपत
कसरु ित इ कार रहे पिन िनजले उ बयान बेहोरालाई
समिथत गराउन िनजसँग गएका भिनएका कृ ण दज लाई
सा ीस म रा न सके को देिखएन । यसरी िनजले गरेको
इ कारी बयान माणमा ा देिखएन । अदालतसम
गरेको इ कारी बयान मा आरोिपत कसरु बाट उ मिु को
आधार हन स दैन । यसबाट यी पनु रावेदक ितवादीले
पीिडतलाई िनजको घरमा ए लै भएको मौका पारी
जबरज ती करणीको आरोिपत कसरु गरेको देिखएको हँदा
िनजउपर झु ा आरोप लगाइएको र िनजको अदालतको
इ कारी बयानलाई हण नग रएको भ ने पनु रावेदन
िजिकर स यतामा आधा रत नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको फै सलालाई अ यथा गनपन नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीलाई जबरज ती करणी महलको १ नं. को कसरु मा
ऐ. महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम ६ वष कै द र पीिडत
सु त मनि थितको भएको हँदा जबरज ती करणी महलको
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३क नं. बमोिजम ५ वष कै द गरी ज मा ११ वष कै द र ऐ.
१० नं. बमोिजम पीिडतलाई ितवादीबाट . एकलाख
ितपूित भराई िलन पाउने ठह याई भएको सु भोजपरु
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७०।११।११
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकनाथ गौतम
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चै १३ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-११४९, अंश चलन,
ब ी साद क ेल िव. शकु तला क ेलसमेत
वादी ितवादीह को नाता स ब ध हेदा
मूलपख
ा
टं
ु क साद क ेलका ५ भाइ छोराम ये ब ी साद
क ेलको दईु प नीमा जेठी वादी शकु तला क ेल
तथा का छी प नी ितवादी राधा पोखरेल (क ेल)
देिख छ । नाता स ब धमा वादी ितवादीबीच िववाद
रहेको देिखँदैन । ितवादी म येक राधा पोखरेल क ेलले
ससरु ा टंक साद क ेलबाट िमित २०५८।४।५ मा िक.नं.
७५० को ज गा ा गरेको देिख नै अलग बसी खती
उपतीसमेत आ-आ नो गरी आएकोले अिघनै अंशब डा
भइसके को भ ने िजिकर िलएको स ब धमा हेदा िनज
राधा पोखरेल (क ेल) र िनजका अ य अंिशयारबीच
अंशब डा भएको ब डाप को िलखत दािखल गन सके को
देिखएन । ितवादीम येका ब ी साद क ेलले आफूह
सगोलमा रहेको भनी ितउ रमा उ लेख गरेको
देिख छ । यसै गरी अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिु झएका
टंक साद क ेलले बयान गदा सािहलो छोरा ब ी साद
क ेलले मा अंश िलएको छै न िनजको अंश भागको ज गा
मसँग छ भनी उि लिखत गरेको र िमिसल संल न रहेको
टंक साद क ेल र िनजका ीमती छोराबीच भएको अंश
भरपाइ िलखतमा ब ी साद क ेल र मेरोसमेत अंश भाग
म िपता टंक साद क ेलकै िज मा रािखएको भ ने बेहोरा
उ लेख भएको पाइयो । यसबाट समेत एकासगोलका
ससरु ाले बहु ारीको नाममा ज गा हक ह ता तरण गरेको

आधारमा ब डाप भइसके को भ न िम ने नदेिखने ।
जहाँस म िनज राधा पोखरेल (क ेल) ले िक.नं. २२०
र ३०४ को ज गा िनजी रहेको भ ने िजिकर िलएका छन
सोतफ हेदा िक.नं. ३०४ को ज गा िदने राजे वरी डंगोल
िलने राधा पोखरेल भई िमित २०६६।२।२८ मा र.नं.
१७६०९ ‘ग’ राजीनामाको िलखतबाट हकह ता तरण
गरेको देिखयो । यसैगरी िक.नं. २२० ज गा िदने तोपा
गु ङ िलने राधा पोखरेल भई िमित २०६६।८।२५
मा र.नं. २६९७ को राजीनामाको िलखतबाट हक
ह ता तरण गरेको िमिसल संल न िलखतको ितिलिपबाट
देिखयो । उि लिखत िलखतह को कै िफयत महलमा कुनै
बेहोरा उ लेख गरेको पाइएन । एकासगोलमा रहे भएको
अव थामा राजीनामाको मा यमबाट ा गरेको दाबीको
ज गालाई पनु रावेदक ितवादी राधा पोखरेल (क ेल) को
िनजी मा न िम ने नदेिखने ।
िदने न दकुमारी पोखरेल िलने राधा पोखरेल
भई िमित २०६६।३।२८ मा र.नं. १८३०७ ‘ग’ को हालै
देिखको बकसप बाट हकह ता तरण गरेको िमिसल
संल न िलखतको ितिलिपबाट देिखयो । िलखतको
कै िफयत महलमा ितमी मेरो सहोदर छोरीलाई रझबापत
सो ज गा हालै देिखको बकस ग रिदए भ ने उ लेख भएको
देिखयो । सो ज गाको दाता न दकुमारी यी वादी
ितवादीह को अंिशयारिभ का यि होइनन । यसरी
अंिशयारबाहेकका अ य यि बाट दान वा बकसको
मा यमबाट ा स पि मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको
१८ नं. ले अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखस
ु गन पाउने
देिखयो । यसबाट सो ज गासमेत ब डा ग रपाउँ भ ने यी
पनु रावेदक वादी शकु तला क ेलको िजिकर यायसङ् गत
देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार र कारणबाट
सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७०।७।६
मा भएको फै सलामा िक.नं. २२० को ज गाबाट ब डा
नला ने ठह याएको हदस म के ही उ टी गरी िक.नं. २२०
नं. बाट समेत मूल अंशी टंक साद क ेल र ब ी साद
क ेलको २ भाग लगाई ब ी साद क ल
े को १ भागलाई
८ भाग लगाई सोम ये २ भाग पनु रावेदक वादीह ले अंश
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पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित
२०७१।८।१२ को फै सला िमलकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : टेकनाथ गौतम
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-००३६, कत य
यान, सुरे िसंह महर िव. नेपाल सरकार
जाहेरवाला िववस कुमार संजवु ाल, घटना
िववरणका यि ह हंसराज कुँवर, रामिसंह वडाल,
दमनबहादरु बटाला, व तिु थित मचु काका करन
िसंह धामीसमेतले अदालतसम उपि थत भई
अनस
ु धानको ममा ग रएको कागजको बेहोरालाई
समथन गरी गरेको बकप बाट ती कागजातह का साथै
यी पनु रावेदक ितवादी सरु शे िसंह महरको वारदातमा
संल नता रहेको त य खल
ु ाएको सहअिभयु अमर िसंह
महरको अनस
ु धानको ममा भएको बयान कागजसमेत
माणको पमा ा रहेको देिखयो । यसबाट यी
पनु रावेदक ितवादी सरु शे भ ने सरु े िसंह महर अ य
ितवादीह सँग िमली मृतकह लाई मान मराउने कायमा
संल न रहेको पिु भएको देिखँदा िनजको हकमा िनजउपर
आरोिपत यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै दको सजाय गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
महे नगरको िमित २०७१।११।३ को फै सलालाई
अ यथा ग ररहन पन नदेिखने ।
मृतकह ले लालिसंह ठगु नाको िज मा िदएको
भारतीय पैयाँ वडाल लजका मािलक रामिसंह बडाललाई
िज मा लगाउने काममा ितवादी रिवन भ ने अमरिसंह
महरको भूिमका रहेको, भारत धारचल
ु ाबाट िसि पङ
टेबलेट याउने काम िनरज भ ने के शव कुँवरले गरेको,
फे टा याई फे टामा ि लिपङ टेबलेट धल
ु ोपारी रा ने
कामसमेत के शव कुँवरले गरेको भ ने ितवादी अमरिसंह
महरको अनस
ु धानको बयानबाट देिखएको, वारदात पिछ
मृतकह ले रा न िदएको पैसा मा न ितवादी अमरिसंह
महर वडाल लजका मािलकसम गएको भ ने सो लजका

मािलक रामिसंह बडालले कागज गरेको देिखएको तथा
यी ितवादी सरु शे भ ने सरु े िसंह महरले नै ढुंगाले
मृतकह लाई हार गरी मारेको भ ने िमिसलबाट
नदेिखएको अव था हँदा िनज पनु रावेदक ितवादी सरु शे
भ ने सरु े िसंह महरको वारदातमा सहायक भूिमका
रहेको देिखँदा यी ितवादीले गरेको कसरु को अव था हेदा
मु य ितवादी अमर िसंह महरसरह सजाय गदा चक पन
देिखँदा र मु य ितवादी भ दा सहायक ितवादीलाई कम
सजाय गनु यायोिचत हने हँदा िनज ितवादी सरु शे भ ने
सरु े िसंह महरलाई कै द वष १२ हने गरी मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकनाथ गौतम
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०९२९, घरमा आगो
लगाएको, नेपाल सरकार िव. बालीबहादुर थापा मगर
वादी प का सा ीह बाट ितवादी र
जाहेरवालीको ीमान् बीच झगडा भएको र सो झगडापिछ
जाहेरवालीको घरमा आगो लागेकोले ितवादी बाली
थापा मगरले नै आगो लगाएको हनपु दछ भनी शङ् का र
अनमु ानको आधारमा ितवादीलाई पोल गरेको अव था
देिखन आयो । ितवादीले नै जाहेरवालीको घरमा आगो
लगाएको दे ने य दश कोही रहे भएको देिखँदैन । उ
समयमा यी ितवादी जाहेरवालाको घरमा गएको वा आगो
लागी सके पिछ फकको दे ने सा ीह समेत कोही रहेको
देिखएन । यी ितवादीले नै उ कसरु गरेको भ ने कुनै
िव सिनय सबदु माण वादी प ले िदन गज
ु ान सके को
देिखँदैन । य सबदु माणको अभावमा अनमु ान र
शङ् काको आधारमा य ग रएका कुराह ले अकाट् य
माणको थान िलन नस ने । जाहेरवालीको ीमान् तथा
ितवादीबीच झगडा हनु एउटा घटना हो र जाहेरवालीको
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घरमा आगो लगाउनु फरक घटना हो । यी दईु घटनाबीच
तादा यता रहेको देिखने कुनै आधार माण नभएस म
अिघ लो घटनाको कारण नै पिछ लो घटना भएको हो भनी
िकटानी साथ भ न सिकने अव था रहँदैन । ितवादीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबतीलाई पिु गन
त ययु माण वादी प बाट पेस हन सके को देिखँदैन ।
अिधकार ा अिधकारीसम ितवादीले गरेको सािबती
अ य वत तथा भरपद माणह बाट समिथत
नभएस म कसरु मािणत हने िनणायक माणको पमा
हण गन निम ने ।
ितवादी बाली थापामगरले नै जाहेरवालीको
घरमा आगो लगाएको पिु हने ठोस एवम् त ययु माण
वादीबाट पेस हन सके को नदेिखँदा के बल शङ् का र
अनमु ानको आधारमा य भएको कथन तथा अनस
ु धान
अिधकारीसम भएको ितवादीको बयानको आधारमा
मा ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन िम ने नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार माणबाट सु
फै सला उ टी गरी ितवादी बालीबहादरु थापामगरले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, धनकुटाको िमित २०७०।३।१३ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः महेश खनाल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०६४८, वैदिे शक
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. सुवण थापा
सं थाको रकम िहनािमना गरेको भनी जनु
िमितमा ितवादीलाई कामबाट िन कासन गरी भाखाको
तमसक
ु गराइएको हो सोही िमितमा नै ितवादीलाई
िव वास गरी वैदेिशक रोजगारको लािग जाहेरवालाले
दश लाख पैयाँ िनज ितवादीलाई िदए होलान् भ ने
कुरा िव सनीय देिखँदनै । उ दाबीको िलखतमा कुनै
सा ीसमेत राखेको अव था नहँदा सो िलखतको बेहोरा थप
शङ् का पद देिखन आयो । अक तफ सं थाको स चालक

तथा अ य को हैिसयतमा रहेका जाहेरवालालाई आ नै
सं थामा सामा य कमचारीको पमा काम गन ितवादीले
वैदेिशक रोजगारीको लािग अमे रका पठाउन स ने कुनै
आधार, कारण तथा हैिसयतसमेत जाहेरवालाले ततु
गन सके को देिखएन । यसबाट ितवादीले जाहेरवालाबाट
वैदेिशक रोजगारको लािग दाबीको रकम िलएको भ ने
त य नै प यारलायक नदेिखने ।
तसथ उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
माणबाट ितवादी सवु ण थापा िवनर बचत तथा ऋण
सहकारी सं थाको सामा य कमचारी र जाहेरवाला
उ सं थाको अ य रहेको र िनज ितवादीले रकम
मासेको भनी रकम असल
ु गन तमसक
ु समेत गराएको
तथा ितवादीलाई िमित २०६०।४।२० मा सं थाबाट
िन कासन गन र सोही िमितमा अमे रका पठाउन भनी
जाहेरवाला अ य ले ितवादीलाई .१०,००,०००।–
(दश लाख) िदएको भ ने िव वास द नदेिखएकोले ितवादी
सवु ण थापाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई
िमित २०६९।६।१ मा वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-WO-०४३०, उ ेषण,
देशमन वै िव. काठमाड महानगरपािलका वडा नं.३४
वडा कायालयसमेत
ए वन सेिभङ ए ड े िडट सहकारी िलिमटेडले
िक.नं. ३६३ को िमित २०६५।१।१८ मा िधतो िललाम
गरी वयम् उ सहकारीले नै सकार गरेको देिख छ । सो
िधतो िललामका स ब धमा िनवेदक वादी र यथ ह
िवप ी भई चलेका जालसाजी ०७०-RE-०१८८ र
िललाम बदर ०७०-RI-०१८६ मु ाह मा दोहो याई
हेन िन सा दान गरी सव च अदालतमा िवचाराधीन
अव थामा रहेको देिख छ । यथ ह राम व प धान
र मंगलमान धानको नाउँमा उ िववािदत िक.नं.का
घर ज गा दता कायम रहेको देिखएता पिन हक बेहकको
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िववादको िवषयमा चलेका मु ाको अि तम टुङ्गो लागेको
देिखँदैन । अदालतमा िवचाराधीन मु ा िकनारा ला दाका
बखत िववािदत िवषयको िन पण हन स नेनै हँदा
फै सला अि तम नभइसके को अव थामा समेत िनवेदक
बसेको घरज गा खाली गराउन भनी यथ ह म येको
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३४ कायालयबाट
िनवेदकका िपता महे रमान वै को नाउँमा जारी
भएको च.नं. ९३६ िमित २०७३।८।२ को प फै सला
अि तमताको िस ा तको आधारमा उपयु नदेिखँदा उ
प उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृ त: जगदीश साद भ
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभु म् ।

भएको देिखएको, पेस भएको माणप न कली भएको
बेहोरालाई ितवादीले अ यथा भ न सके कोसमेत नदेिखँदा
ितवादीले पेस गरेको उ माणप न कली भएको
िववादरिहत तवरले पिु हन आउने । ततु मु ामा गणेश
पौडेलले माणप ा गन यव था िमलाई िदएको र सो
माणप आफै ँ ले पेस गरेको हो भनी ितवादीले आरोिपत
कसरु वीकार ग ररहेको देिखँदा िववािदत माणप
पेस गरी लाभको पद निलएको अव थामा ितवादीले
सफाइ पाउनु पन भनी िलएको िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । ितवादी मािणकलाल ब नेत र िवप ी नेपाल
सरकार भएको ाचार न कली माणप ०६८- CR१२७२ को मु ामा ितपािदत िस ा त ततु मु ामा
समेत आकिषत हनपन पनु रावेदन िजिकर र िनज तफका
िव ान् कानून यवसायीको वहस िजिकर भएकोमा सो
इजलास नं. ७
मु ाको त यगत अव था र ततु मु ाको त यगत
अव था नै फरकफरक रहेकाले सो निजर यस मु ामा
१
आकृ हन स ने समेत नदेिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
अतः मािथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
खड् का, ०७२-CR-१३५२, िनयिु
योजनको लािग पनु रावेदक ितवादी नारायण साद रजालले ाचार
न कली एवम् झु ा शैि क यो यताको माणप पेस गरी िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को कसरु गरेको
ाचार गरेको, नारायण साद रजाल िव. नेपाल सरकार ठहर गरी सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम ६ (छ) मिहना
िववािदत माणप िनयिु का लािग पेस कै द .१०,०००।- ज रवाना गन ठह याई भएको िवशेष
नगरेको र बढुवा नभएको तथा कुनै लाभको पद निलएको अदालत, काठमाड को िमित २०७२।३।११ को फै सला
अव थामा सफाइ पाउनु पन भ ने िजिकरतफ िवचार गदा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िववािदत शैि क यो यताको माणप आफूले पेस गरेकोमा इजलास अिधकृ त: गीता े
अनस
इित संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभु म् ।
ु धानको ममा सािबती रही अदालतमा समेत उ
बयानलाई समथन गरी आफूले निचनेको यि ले िदएको
२
माणप िलई सो माणप आफै ँले पेस गरेमा सािबती मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण
रहेको देिख छ । साथै उ माणप को आिधका रकताको काक , ०६९-CI-११९६, िनषेधा ा, गोखा ुअरी ा.िल.
स ब धमा उ च मा यािमक िश ा प रषद,् सानोिठमी िव. आ त रक राज कायालय, भरतपुर िचतवन
भ परु मा पठाउँदा सो प रषदक
िनवेदक गोखा अ
ु री र िवप ी आ त रक राज
् ो िमित २०७१।३।९ को
प बाट “रिज ेसन नं. ६३२७८६१५० भएको िव ाथ कायालय, भरतपरु समेत भएको रट नं.०६७-WO-०९६१
नारायण साद रजालको पेस भएको शैि क माणप मा यसै अदालतबाट िमित २०७३।१०।१८ गते तामेलीमा
( ा कृ ट) ा ाङ् क अिभलेख जु गदा परी ा िनय ण रािखिदने आदेश भएको देिख छ । िमित २०७२।०६।२९
कायालयको रेकडअनस
ु ार हबह नभएकोले सोधनी भएको मा कर फ य ट आयोग २०७१ र िनवेदक ी गोखा
माणप न कली भएको” भ ने बेहोराको जवाफ ा
अ
ु री ा.िल. बीच कर ब यौता फ य टस ब धी
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फरफारक भइसके को स झौता प िमिसल संल न रहेको
देिख छ । कर फ य ट आयोग, २०७१ बमोिजम कर
फ य ट भइसके कोले यस मु ाको औिच य नरहेको र
यस िनषेधा ा मु ा िन योजन भइसके को हँदा खारेज
गरी िनवेदन िन कृ य भएमा म जरु भई पनु रावेदक प
वयंले िनवेदन िदएको देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम
िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु ि थित र अव था
िव मान देिखएन । पनु रावेदनको औिच यसमेत समा
भइसके को देिखयो । तसथ िनषेधा ाको िनवेदन खारेज
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेटौडाको िमित
२०६९।०७।१५ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: गीता े ठ
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CI-०६०५, परमादेश,
बस तराज अयाल िव. िचिक सा िव ान राि य ित ान,
वीर अ पताल काठमाड
िनवेदक वस तराम अयाल िमित २०५३।१।२३
को िनणयबाट रा.प.अनं. ि तीय ेणी ा. डे टल ए सरे
टेि निसयन पदमा थायी िनयिु पाएकोमा कै िववाद
देिखँदैन । अब िनवेदकलाई िवप ीह ले हािजर गन
िदएको हो वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गरी हेदा,
िवप ीह ले िनवेदकलाई हािजर नगनु भ ने बेहोराको कुनै
प निदएको भ ने िजिकर मा आ नो िलिखत जवाफमा
िलएको पाइ छ । तर, िनवेदकलाई हािजर गन िदएको भ ने
कुनै पिन माण भने पेस गन नसके को र िमिसल संल न
२०६७ को कमचारी हािजर िकताबको ितिलिपबाट पिन
िनज िनवेदकलाई िमित २०६७।१०।४ देिख हािजर गन
निदएको भ ने देिखयो । रट िनवेदक वस तराम अयालको
िमित २०७४।५।९ मा मृ यु भएको भ ने कुरा िमिसल
संल न मृ यु दताको माणप बाट देिखयो । तर, िनजले
िमित २०७४।५।८ स म कानूनबमोिजम पाउने सेवा
सिु वधा पाउन स ने नै देिखने ।
अतः रट िनवेदकको मृ यु भइसके को देिखँदा

तुत रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०६९।५।२१ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल असोज २३ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७१-CR-०७३२, ०७१-CR-०७३६,
०७१-CR-०७९ र ०७१-CR-००९८, कत य यान,
होमबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार, काश सुनार िव.
नेपाल सरकार, खगे बहादुर े ी िव. नेपाल सरकार र
नेपाल सरकार िव. राजु बुढामगर
ितवादीह होमबहादरु सनु ार, काश सनु ार,
खगे बहादरु े ी र राजु बढु ामगर र मृतक एकै गाउँ
ठाउँका पूवप रिचत रहेका र मृतक र ितवादीम येका
मनोज भ ने होमबहादरु सनु ारबीच यसअिघ पिन झैझगडा
भई हात हालाहाल भएको िमिसलबाट खु न आएको
देिखँदा मृतकसँग पूव रसइवी नरहेको भनी ितवादीह ले
िलएको िजिकर ख बीर हन स ने देिखएन । मृतकको घाँटी
रेट्न योग भएको भिनएको बरामद हन आएको च कु
तथा मृतकलाई पनु खा टो ख न योग भएको भिनएको
कोदालोसमेत यी ितवादी मनोज भ ने होमबहादरु ले
याएको भ ने देिखँदा मृतकलाई कत य गरी मानमा यी
ितवादीको संल नता रहेको पिु हने ।
मािथ उि लिखत त य एवम् आधार
कारणह बाट ितवादी राजु बढु ामगरको पिन ह याको
घटना वारदातमा सं लनता रहेको पिु भइरहेको देिखँदा
िनजलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै द गन गरी भएको सु िज ला अदालतको फै सला
सदर गरी भएको पनु राबेदन अदालत, बटु वलको फै सला
साधकको रोहमा हेदा िमलेकै देिखने ।
सु अदालतले ज मकै दको सजाय गरी हामी
ितवादीह काश सनु ार, कमल भ ने खगे े ीको
हकमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै दको
सजाय गन मनािसब हने भनी य ग रएको राय बदर
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गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण रहेको
भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा
ितवादीह को आ मणबाट भागी ख चढी लक
ु बसेका
मृतकलाई खबाट तानी कुट् दै िपट् दै थेचाद घोलको
पानीमा फाली मृतकले पानी पानी भनी जीवनर ाको
याचना गरेको अव थामा समेत यी ितवादीह काश
सनु ार, होमबहादरु सनु ार, राजु बढु ामगरसमेतले मृतकको
मख
ु मा िपसाब फे रिदएको िनजलाई पानीको घोलमा
फा दा पिन नमरेको हँदा पनु ः घोलबाट िनकाली िनज
मृतकको हात पछािड लगी बाँधी, खा टो खनी घाँटी काटी
पु रिदएको भ ने यी ितवादीह समेतको मौकाको बयान
समेतलाई हेदा ततु मु ामा यी ितवादीह ले मृतकलाई
ू रतापवु क अमानवीय ढंगबाट कत य गरी मारेको देिखन
आउने ।
अत: मािथ उि लिखत त य आधार कारण
एवम् कानूनी यव थासमेतबाट ितवादीम येका मनोज
भ ने होमबहादरु सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
एवम् ितवादीह कमल े ी भ ने खगे बहादरु े ी,
काश सनु ारलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै द तथा ितवादीह िववेक राना, मैते भ ने रेक
गु ङ, िव णु मगर भ ने िव णबु हादरु मगरलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदने गरी िमित २०६९।३।१४ मा तथा
ितवादी राजेश े लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
गरी िमित २०६९।८।२० मा भएको सु फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठह याई ितवादीह कमल े ी भ ने
खगे बहादरु े ी तथा काश सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही १०(दश) वष कै दको राय
लगाउने गरी ग रएको ठहर मनु ािसब नदेिखँदा सो हदस म
बदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०७१।२।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
साथै सोही अदालतबाट सोही िमितमा ितवादी
राजु बढु ामगरलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजमको १०(दश)
वष कै द हने सु अदालतको राय बदर गरी अिभयोग
दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै द गन गरेको फै सलासमेत साधकको रोहमा िमलेकै

देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: जगदीश साद भ
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-१२९६, उ ेषण /
परमादेश, के शरी र न जापित िव. मालपोत कायालय,
भ पुर मुकाम जगाती
िमित २०२६।६।१३ मा राजप मा कािशत
सूचनामा राजदरबारबाट फमायसी िवतालगायतका
ज गाह को आय ता आ.व. ०२६/२७ देिख प र याग
ग रसके को देिख छ । साथै फमायसी िवताको रैकरसरहको
ितरो ितन गरी सािबक दतावाला मोहीलाई ज गावाला
कायम गरी यसको सालबसाली आय ता ी ५ को
सरकारको सवसि चत कोषमा ज मा गन लगाउने उ लेख
छ । य तो अव थामा मालपोत कायालयले ी ५ को सेवा
िवताको ज गा भनी िमित २०६८।३।९ को िनणय आदेशमा
िलएको िजिकर कुनै व तिु न माणमा आधा रत देिखन
नआउने ।
िनवेदकले दाबी गरेको ज गा िनजकै हकभोग र
वािम वमा रहेको कुरामा िववाद छै न । उ ज गा हालस म
रो का रा नक
ु ो पछािड ी ५ को सेवा िवतािभ को ज गा
भ ने एकमा कारण उ लेख हनबु ाहेक अ य कुनै कानूनी
र व तिु न आधार नदेिखने ।
मालपोत कायालयले ज गा रो काको आधारको
पमा उ लेख गरेको भूिम शासन कायालयको
िमित २०२६।१०।३ को िनणय यसै अदालतको िमित
२०२८।५।७ को उ ेषण आदेश ारा बदर भइसके को
अव था िमिसलबाट देिखनक
ु ा साथै िनवेदकको ज गा
रो का रा दा िनवेदकलाई बु दै नबझ
ु ी ाकृ ितक
यायको िस ा तिवपरीत हने गरी रो का राखेको देिखँदा
िनवेदकको ज गाधनी दता े तािभ को भई िनर तर
हकभोग र चलनमा रहेको ज गा अन तकालस म रो का
रा नपु न कानूनी आधार र औिच य नदेिखने ।
अतः मालपोत कायालय, भ परु ले िनवेदकको
दता, हकभोगको ज गा रो का फुकुवा नगन गरी िबनाकानूनी
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आधार िमित २०६८।३।९ मा गरेको आदेश उ ेषणको
आदेश ारा बदर ह छ । फुकुवा नगन आदेश बदर भएको
हँदा अब िनवेदकको मागबमोिजम फुकुवातफ आव यक
कारवाही गरी िनणय गनु भनी मालपोत कायालय,
भ परु को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः िहरा डंगोल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ३ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७४-CR-०४१८, कत य
यान, ई ा राई िव. नेपाल सरकार
मैले िजउँदै ज मेको ब चालाई खाडल खनी परु ी
मारेको होइन भ दै आरोिपत कसरु मा ितवादी ई ा राईले
अदालतसम बयान गदा इ कार रहे पिन अनस
ु धानका
ममा लोकलाजबाट ब नको लािग घरमािथ मकै बारीमा
खा डो खनी िजउँदै परु ी घर फक आएकोमा िमित
२०७३।२।१७ गते कुखरु ाले सो ठाउँमा खोि एको कारण
यहाँ िझँगा भ के को गाउँलेह ले देखी ब चा भेटाई
हरीलाई खबर गरेको हो भनी उ लेख ग रएको देिखएको
हँदा िनजले गरेको सो बयान बेहोरालाई शव परी ण
ितवेदनमा उि लिखत बेहोरा तथा शव परी ण गन
डा टरह को बकप बाट समिथत भइरहेको देिखएकोले
ियनै ितवादी ई ा राईको कत यबाट नै मृतकको मृ यु
भएको भ ने कुरा थािपत भइरहेको देिखन आएकोले
िनज ितवादी ई ा राईलाई आरोिपत कसरु गरेको
ठहर गरी सजाय गरेको सु भोजपरु िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरी उ च अदालत, िवराटनगर,
धनकुटा इजलासबाट भएको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
ितवादीह ई ा राई र बालिजत राईको अवैध
स ब धबाट छोरी जातको ब चाको ज म भएको अव था
हँदा िनज ितवादी ई ा राईले सो कुरालाई समाजबाट
लक
ु ाउनको लागी त कालै यो ब चालाई खा टो खनी
पु रिदने िनचोडमा पगु क
े ो देिखन आएको छ । यी ितवादीले
उ घटनालाई वीकार गद अनस
ु धानको ममा नै

बयान गरेको र आफै ँले खा टो खनी परु क
े ो त यमा सािबत
भई अदालतसम बयान गरेको देिखएको छ । अवैध पमा
रहेको आ नो गभलाई िनि चत समयाविध िभ तहु ाउन
सिकने िवक पह हँदाहँदै पिन अ ानताको कारण यी
ितवादीले सो नगरेकोबाट पिन िनजको चेतनाको तर
कम रहेको देिखन आएको छ । लोकलाजबाट ब नको लािग
आफै ँ ले ज माएको िजउँदो ब चालाई खा डो खनी गाडेको
कारणबाट उ नवजात िशशक
ु ो मृ यु भएको देिखएको
र लास कृ ित मचु ु का समेतबाट मृतकको शरीरमा
िविभ न घाउचोटह नदेिखई माटोमा गाडेको कारण
शरीर decompose भई मृतकको मृ यु भएको भ ने शव
परी ण ितवेदनबाट देिखन आएको अव थासमेतलाई
िवचार गदा र घटनामा संल नता भएको कुरालाई वीकाद
ितवादीले बयान गरेको देिखँदा ितवादी ई ा राईलाई
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजाय कै द वष ५ तोक
राय जाहेर गरेको भए पिन मािथ उ लेख भएको अव था
र ि थितसमेतलाई िवचार गदा यी ितवादी ई ा राईलाई
३ (तीन) वष कै द तो दा पिन यायको म सद परु ा हने नै
देिखएकोले यी ितवादी ई ा राईलाई ३ (तीन) वष कै द
सजाय हन मनािसब देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेचना ग रएको आधार, कारण
र माणसमेतबाट यी पनु रावेदक ितवादी ई ा राईको
हकमा अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठह याइ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष
कै द सजाय हन छु ै रायसिहतको सु भोजपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।७।५ मा भएको फै सलालाई
सदर गन गरी उ च अदालत, िवराटनगर, धनकुटा
इजलासबाट िमित २०७४।२।३ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखएकोले सदर हने । पनु रावेदक ितवादीको
पित रोजगारीको िसलिसलामा िवदेश भारतमा रहेको र
आ नो पित तथा ससरु ासमेतउपर अंश मु ा गरी आ ना
२ वटा बालब चाह को लालन पालनसमेत आफै ँ ए लै
गरी आएको अव थामा आफूले बोके को अवैध गभबाट
जि मएका स तानको कारण सामािजक पमा ितर कारको
अव थाबाट ब ने मनसायले नै उ अपराध गरेको
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वा तिवक त यलाई वीकार गरी याियक कायमा सहयोग
पु याएको देिखँदा यी ितवादी ई ा राईलाई कै द ३(तीन)
वष कै द सजाय गदा पिन यायको मकसद पूरा हने नै
देिखँदा उ च अदालत, िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट
िमित २०७४।२।३ मा फै सला गदा य ग रएको उ ५
वष कै द सजायको रायको हदस मलाई प रवतन गरी ३
(तीन) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः सरु थ साद ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-WO-०७९५, उ ेषण / परमादेश,
च दे र साह सुडी िव. मालपोत कायालय, जले रसमेत
िववािदत िक ा नं. ९३ र १९ को आ नो
हजरु बबु ाको नामको ज गा िनवेदकको जोतभोगको पैतक
ृ
स पि लाई गठु ी कायालयको नाममा दता गन गरी भएको
मालपोत कायालय, महो रीको उ िमित २०४४।५।२३
को िनणय बदर गरी िववािदत ज गा िनवेदकका नाममा दता
गन आदेश ग रपाउँ भ ने ततु रट िनवेदनको मु य
िजिकरतफ िवचार गदा, एकाितर मालपोत कायालयको
िनणयउपर क रब २५ वषभ दा बढी समयपिछ िवल ब गरी
ततु रट िनवेदन परेको अव था देिख छ भने िमिसल
संल न कागजातबाट िनवेदकले िववािदत िक ा नं. ९३ र
१९ को ज गा आ नो पैतक
ृ भएको भ ने दाबी िलए तापिन
िनजले ज गा नापँजाँच ऐन, २०१९ बमोिजमका कायिविध
पूरा गरी उ िववािदत िक ा नं. को ज गा आ ना नाममा
नाप न सा गराई सोको ज गाधनी माण पज
ु ा पेस गन
सके को ि थित देिखँदैन । िनवेदकको दाबीको ज गामा
िनज आफू ज गाधनी भएको सबदु माण पेस गन सके को
देिखँदैन । िफ डबक
ु को जोताहा महलमा ल मी शाह सडु ी
भनी उ लेख ग रएको भए तापिन सोही आधारमा मा
िनज रट िनवेदकका हजरु बबु ा ज गाधनी एवम् मोहीको
हैिसयतका यि रहेछन् भनी िन कष िनका न निम ने ।
आ नो हक अिधकार ित सदैव सजग र सचेत
रहनु स बि धत यि को दािय व हने गदछ । िविधशा ीय
जगतमा आ नो हक अिधकारमा सचेत नरही सतु ेर ब ने

यि वा िनकायलाई कानूनले पिन सहयोग गन स दैन
भ ने िवल बको िस ा त (Principle of Laches)
चिलत छ । नापी भएको िमितले क रव ४५ वषपिछ र
गठु ीको नाममा दता गन िनणय भएको िमितले क रब
२५ वषको लामो अ तरालपिछ पन आएको ततु रट
िनवेदनमा रट िनवेदकलाई आ नो हक चलनको लािग
अदालतको ढोका जिहलेसक
ु ै पिन खु ला रहनपु न भ ने
रट िनवेदकको भनाई उि लिखत कानूनी िस ा तको
रोहबाट समेत मनािसब नदेिखने ।
िनवेदकले िवप ी मालपोत कायालय, जले वरले
मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको महलको २(क) नं. बमोिजम
ला ने द तरु आफूबाट िलई हजरु बबु ाको नाउँमा दता रहेको
ज गा आ नो नाउँमा दता गनपनमा
सो नगरी गठु ी सं थान
ु
शाखा कायालय, जले वरको नाउँमा दता गन गरेको िनणय
िमलेन भ ने स ब धमा हेदा, मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको
महलको २(क) नं. मा, “आ ना हक हन आई दािखल
खा रज गनपन
ु भएको र दतावाला मरी हकवालाको नाममा
सानमा समेत पै ँतीस िदनिभ रैतीले तालक
ु दार कहाँ गई
दािखल खारेज गराई आ नो नाममा दता गराउनपु छ ।
सो बमोिजम दािखल खारेज गराउन आएमा तालक
ु दारले
पिन दािखल खारेज गरी यसको िन सा रैतीलाई
िदनपु छ । सोबमोिजम तालक
ु दारले दािखल खारेज गरी
निदएमा कलम िप छे पाचँ पैयाँ ज रवाना गरी माल
अड् डाले दािखल खारेज गनु गराई िदनपु छ” भ ने कानूनी
ावधान रहेको छ । कानूनबमोिजमको दता, हकभोग,
जोतपोत रहेको यि को िनजी ज गाको माण भएमा मा
यो यव थाबमोिजमको काम कारवाही आकिषत हने हो ।
ज गाको दता माण पज
ु ा गठु ीको नाममा रहेको र सो ज गा
रट िनवेदकको पैतक
ृ स पि भएकोले िनवेदकको नाममा
दता ग रिदने स ब धको ततु रट िनवेदनमा िववािदत
िक ा नं. का ज गाह यि को नाममा दता हने यथे
माणको अभाव देिखएको ि थितमा िनवेदकले उ लेख
गरेको ततु कानूनी यव था यस मु ामा आकिषत
नहने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा
कारणह को िववेचनाबाट िववािदत िक ा नं. १९ र
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९३ को ज गा िनवेदकको हकभोगको, पैतक
ृ स पि हो
भ ने दाबी भए तापिन रट िनवेदकले सो ज गा आ नो
भएको सािबक लगत ितरो ितरेको रिसदका माण पेस गन
नसके को अव था, मालपोत कायालय, महो रीको िमित
२०४४।५।२३ मा भएको िनणयउपर क रब २५ वषपिछ
पन आएको रट िनवेदन, ितवादमा परेका िवप ीको
िलिखत जवाफलाई िनवेदकले अ यथा हो भ न नसके को
ि थित, िववािदत िक ा ज गामा िनज रट िनवेदकको
हजरु बबु ा जोताहास म रहे भएको कुरा देिखए तापिन िनज
नै सो ज गाको ज गाधनी एवम् मोही भएको भ ने माणको
अभाव रहेको ततु मु ामा िवप ीह को के कुन काम
कारवाहीबाट आ नो कानूनी एवम् संवैधािनक हक हनन् हन
गयो भ ने िनवेदन दाबी सबदु माणबाट पिु गन नसके को
ि थितमा िवप ीह को काम कारवाहीबाट रट िनवेदकको
संवधै ािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको अव थाको
िव मानता नदेिखँदा िवप ीह को नाममा मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ तः कमलका त जोशी
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६९-WO-११५५, उ ेषण, ुव साद
रजाल िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग,
टंगालसमेत
सावजिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ११(१)
(क) मा बोलप ारा खरीद गनपदा
ु “पूवयो यता िनधारण
गरी खु ला पमा बोलप आ ान गन सिकने” भ ने
कानूनी यव था रहेको छ भने सोही ऐनको दफा ४७(१)
मा “सावजिनक िनकायले खरीद कारवाही वा िनणय गदा
कुनै िु ट गरेको वा पालना नगरेकोले आफूलाई ित
पु ने वा पु न स ने कारण खल
ु ाई कुनै बोलप दाता वा
तावदाताले य तो िु ट वा िनणयको पनु रावलोकनका
लािग स बि धत सावजिनक िनकायका मख
ु सम
िनवेदन िदन स नेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको

देिख छ । यस यव थालाई ततु मु ाको स दभमा
िव ेषण गदा, िवप ी नेपाल वा य यवसायी प रषद,्
नेपाल निसङ प रषद् संयु भवन िनमाण सिमितले
स पूण िनमाण यवसायीह को पूवयो यता िनधारण गरी
यो य िनमाण यवसायी छनौट गन खल
ु ा पमा बोलप
आ ान गन स ने नै देिख छ भने िनज िवप ीह ले
खरीद कामकारवाही वा िनणय गदा िु टपूण हन गएमा सो
िनणयउपर पनु रावलोकनका लािग स बि धत सावजिनक
िनकायका मख
ु सम िनवेदन िदन स ने भ ने कानूनी
यव था देिख छ भने िनज िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगलाई सो ि याको िु टबारे छानिबन
गन अि तयारी दान भएको नदेिखने ।
कानूनी शासनको लािग े ािधकार एक मख
ु
अप रहाय त व मािन छ । कानून ारा िनिद अिधकारको
योग भए गरेको अव थाबाहेक अिधकार े को अभावमा
भए गरेका स पूण कामकारवाही वतः बदर हन पु दछन् ।
तुत रट िनवेदनमा बोलप खरीदका लािग पूवयो यता
िनधारण गन स ने र सोस ब धी िवषयमा िच नबझ
ु े
उजरु ी िलने, िनणय, िनदशन गनलगायतका अिधकार
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई रहेको
भ ने देिखँदैन, न िक िनज िवप ीले िफराएको िलिखत
जवाफमा रट िनवेदकको क पनीले के अिनयिमतता एवम्
अनिु चत काय गरेको िथयो र आ नो कुन कानूनबमोिजमले
यायोजन गरेको अिधकार े आकिषत हने हो सो
स ब धमा प आधार र कानूनी आधार िदएको नदेिखने ।
यसथ, उपयु िववेिचत आधार, माण तथा
कारणबाट रट िनवेदक क पनीले िवप ी संयु भवन
िनमाण सिमितले सूचना काशन गरी तोिकएका आव यक
शतह पूरा गरी िनज िनवेदकसमेतको क पनी (िनमाण
यवसायी) छनौट भइसके को ि थितमा अिधकार े बािहर
गई िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
गरेको िनणयबाट िनवेदकको यवसाय गन हक लगायतका
संवैधािनक हकह मा समेत आघात पन गएको देिखएकोले
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०६९।१२।२७ को िनणय र सो िनणयलाई काया वयन
गन स ब धमा भनी च.नं. १७५०, िमित २०७०।१।२ मा
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भएको प ाचार एवम् सोको आधारमा भए गरेका स पूण
काम कारवाही उपयु िववेिचत आधारह बाट अिधकार
े ा मक िु ट तथा संवैधािनक यव थािवपरीत भएकोले
उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने । रट
िनवेदकले िवप ी नेपाल वा य यवसायी प रषद,् नेपाल
निसङ प रषद् संयु भवन िनमाण सिमित, काठमाड ले
बढाएको बोलप को पूवयो यता लगायतका ि या अगािड
बढाउनु भनी िनज िवप ीह को नाममा परमादेशसमेतको
माग गरेको स ब धमा हाल ततु िववादको बोलप
ठे काप ासमेतका काय िन पण भई भवन िनमाण काय
स-ु स प न भई स बि धत प लाई ह ता तरणसमेत
भइसके को भ ने बहसका ममा दवु ै प का कानून
यवसायीबाट जानकारी हन आएकोले िवप ीह को
नाममा परमादेश आदेश जारी गनको
ु औिच य नदेिखने ।
इजलास अिधकृ तः कमलका त जोशी
क यटु र: मंिजता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-०४०२, कत य यान, गंगाबहादुर
पुलामीमगर िव. नेपाल सरकार
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १ नं. हेदा
“कानूनबमोिजम अपराध ठह रने कुनै काम गन यि
सो काम गदा आफूले गरेको कामको कृ ित र प रणाम
थाहा नपाउने गरी मगज िब क
े ो वा बौलाएको रहेछ भने
िनजलाई खतबात ला न वा कुनै कारको सजाय हन
स ै न” भ ने यव था रहेको छ । आफूले गरेको कामको
कृ ित र प रणाम थाहा नपाउने अव थामा ितवादी िथयो
भ ने कुरा कुनै पिन आधार र माणबाट पिु नभएकाले
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
कत य यान ज तो ग भीर कृ ितको
मु ामा कसैको यानै िलने गरी वारदात घटाएपिछ सो
वारदात आफूले बेहोशीमा घटाएको कारण आफू िनद ष
रहेको िजिकर पेस गदमा कोही पिन िनद ष सािबत हन
स दैन । यिद िदमाग नै िठक नभएको हो भने वा य
परी ण रपोटमा पिन िनजको िदमाग िठक छै न भ ने

ितवेदन आउनु पन र आफूलाई िच ने मािनसह जसले
हरीमा आई कागज गरेका छन् उनीह ले पिन ितवादीको
िदमागी हालत िठक छै न भ न सके को नपाइने ।
तसथ ितवादी गंगाबहादरु पल
ु ामी मगरलाई
सु िज ला अदालतबाट िमित २०७०।९।१७ मा मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को दफा १ बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई भएको
फै सलालाई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित
२०७१।८।१५ मा सदर हने ठहर गरी भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िहरा डंगोल
क यटु र: मि जता डुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल काि क २० गते रोज २ शभु म् ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादरु
के .सी., ०७२-CR-०१४१, बहिववाह, नेपाल सरकार िव.
िवनोज काक समेत
ितवादी िवनोज काक का ३ जना ीमतीह
िनजको घरमा एकासगोलमा नबसी अ य छु ै ब ने गरेको
र घरमा रहेको ितवादीका वृ ा अव थाका आमा तथा
ितवादीलाई हेरचाह गन, खाना पकाउने तथा घरको हेर
िवचार गन यि कोही नभएको अव थामा यी ितवादीले
अका ितवादी कुमारी ब नेतसँग िमित २०६८।११।२४
मा मागी िववाह गरेको भ ने त य िमिसल सामेल रहेको
कागजातह बाट पिु ट भइराखेकोले यी ितवादी िवनोज
काक ले मल
ु क
ु ऐन, िवहावारीको महलको ९ नं. िवपरीतको
कसरु गरेको भनी पिु हन नआउने ।
ितवादी कुमारी काक (ब नेत) ले मेरो
ीमतीसँग स ब ध िव छे द भइसके को छ भनी मलाई
ढाँटी, छली मेरो ीमान िवनोज काक ले मलाई
२०६८।११।२४ गते मेरै माइती घरमा िववाह गनु भएको
भनी यी ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गरेको पाइ छ भने िनजले सोही बेहोरा उ लेख गरी
ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा फौ.न. ०१९९ को
स ब ध िव छे द मु ाको िफरादप दता गराई सोही कारण
देखाई स ब ध िव छे द हने गरी ओखलढुङ्गा िज ला
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अदालतमा िमित २०६९।५।३ मा िमलाप समेत गरेको
देिखँदा िनज ितवादी कुमारी काक (ब नेत) ले अका
ितवादी िवनोज काक का आ ना ीमतीह सँग स ब ध
िव छे द भएको छै न भनी जानी जानी िववाह गरेको हो भ ने
त य पिु ट हन नस दा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
ततु पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत कारणह को आधारमा यी
ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी सु
सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।०६।११मा
भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजबाट िमित २०७०।९।२९ मा भएको फै सला
िमलैको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िदपे ितवारी
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् ।
११
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६८-WO-०१३१, उ ेषण, हा पा सोनाम
शेपा िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग,
काठमाड समेत
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
सावजिनक पद धारण गरेका यि ह ारा हने
अिधकारको दु पयोग िनय ण गनको लािग थािपत
संवैधािनक िनकाय हो । देशमा सशु ासन कायम गनको लािग
थािपत उ आयोगले संिवधान तथा कानूनले िनधारण
गरेको े ािधकारिभ रही आ नो अिधकारको योग
गनपन
ु ह छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ४ सावजिनक पद धारण गरेको कुनै
यि ले अि तयार दु पयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा
अ य चिलत कानूनबमोिजम अनस
ु धान र तहिककात
गन, मु ा चलाउने तथा त स ब धी अ य कारवाही
गनछ भ ने यव था गरेको पाइ छ । साथै अदालतको
याियक काम कारवाहीका स ब धमा आयोगले यस
ऐनअ तगत अनस
ु धान र तहिककात तथा त स ब धी
कुनै कारवाही गन छै न भ ने यव था गरेको देिख छ ।

उ आयोगलाई कुनै यि को अचल स पि मािथको
हक बेहकको स ब धमा िनणय गन अिधकार चिलत
कानूनले दान गरेको नदेिखने । िववािदत ज गा नेपाल
सरकारको हो वा िनजी यि को हो भ ने िवषय याियक
िन पणको िवषय हो । यस अदालतबाट यी िनवेदकह ले
दायर गरेको पूव रट िनवेदनमा रसोट िनमाणको काय
नरो नु भनी अ त रम आदेशसमेत जारी भएप ात् सो
रसोट िनमाणको काय स प न भई स चालनसमेत भएको
अव था छ । िववािदत ज गा नेपाल सरकारको वािम वको
हो वा िनजी वािम वको हो भ ने हककायम तफको िववाद
िसजना भएको सो स ब धमा चिलत कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी िनयिमत अदालतमा नािलस गरी
िववादको िन पण गनपन
ु ह छ । कानूनबमोिजमको
ि या अवल बन नगरी अि तयार दु पयोग स ब धमा
अनस
ु धान तथा अिभयोजनको मा अिधकार भएको
िनकायबाट यि को नाममा रहेको ज गाको दता बदर
गन स ब धमा भएको िनणय तथा सो िनणयका आधारमा
भएका अ य िनणय तथा प ाचारह समेत संिवधान तथा
कानूनअनक
ु ू ल भएको मा न नसिकने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को
उपदफा (२) मा “कसैले यो दफा ार भ हनु अिघ वा
पिछ कुनै सरकारी वा सावजिनक ज गा यि िवशेषको
नाउँमा दता गरी आवाद गरेकोमा य तो दता वतः बदर
हनेछ । य तो ज गाको यि िवशेषका नाउँमा रहेको
दता लगतसमेत मालपोत कायालय वा नेपाल सरकारले
तोके को अिधकारीले क ा गनछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । यही कानूनी यव थाको आधारमा िनवेदकको
नामको ज गा बदर गन गरी िवप ी िनकायह बाट
िनणयसमेत भएको देिख छ । तर कुनै ज गाधनीले
सािधकार िनकायबाट नै ज गाधनी माण पज
ु ा ा गरेको
छ र उ ज गा सावजिनक, सरकारी वा िनजी के हो भ ने
िववाद उ प न भएको अव थामा आव यक माण बझ
ु ी
याियक िन पण गनपन
ु ह छ । य तो याियक िन पणको
िवषयमा अिधकार े िवहीन िनकायबाट भएका िनणय
तथा प ाचारह ले कानूनी मा यता पाउन नस ने ।
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अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
माणबाट िनवेदन दाबीको िक.नं. ३८९ को ज गाको दता
बदर गन स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट भएको िमित २०६६।३।२३ को िनणय तथा
सो आधारमा भएका मालपोत कायालय, सोलख
ु ु बक
ु ो
िमित २०६८।४।१८ को िनणयलगायत अ य िनणय,
प ाचार तथा काम कारवाहीसमेत उ ेषणको आदेशले
बदर हने ।
इजलास अिधकृ तः महेश खनाल
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएका छन:§ ०६८-WO-०१३०, उ ेषण, हा पा सोनाम
शेपा िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोग, काठमाड समेत
§ ०६८-WO-०६८९, उ ेषण, हा पा सोनाम
शेपा िव. सगरमाथा राि य िनकु ज कायालय,
सोलुखु बुसमेत
१२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७३-WO-०४३४, उ ेषण, दीपक काक िव.
नेपाल रा बक, बालुवाटारसमेत
िनवेदक तथा िवप ीह का तफबाट रहनु
भएका िव ान् कानून यवसायीह ले वहसको ममा
यी िनवेदकलाई उ िवप ी बङ् गलादेश बैङ्क िल.को
स चालक सिमितमा पनु ः िनवािचत ग रएकोले हाल पिन
स चालक सिमितमा रिहरहेको भ ने देिखन आएबाट
हालको प र े यमा यी िनवेदकको हकमा उ पूववत
४ वषको अविधका लािग िनवािचत सो पदाविध पूरा
भइसके को देिखन आएकोले यी रट िनवेदकले माग गरेको
सो उपचारको ाि भइसके को देिखएबाट अब ततु रट
िनवेदनको औिच य कायम रिहरहन स ने नदेिखने ।
तसथ यी िनवेदक िनवािचत भएको नेपाल
बङ् गलादेश बैङ्क िल.को स चालकको पदमा क पनी ऐन,

२०६३, बैङ्क तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
तथा बैङ्कको िनयमावलीको यव थासमेत बमोिजम
स चालकको त कालीन अविधका हकमा िनवािचत भएको
िमितबाट ४ वषको अविधस म िनवेदकलाई स चालक भई
काय गन िदनु िदलाउनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत
अ य जो चािहने उपयु आदेश वा पज
ु िवप ीह को
नाममा जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकको िजिकरका
हकमा िनजको पूववत पमा ४ वषका लािग िनवािचत
भएको सो पदमा िनजको पदाविध पूरा भइसके को
देिखएकोले रट िनवेदकले माग गरेको सो उपचारको ाि
भई अब ततु रट िनवेदनको औिच य कायम रिहरहन
स ने नदेिखएबाट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी
गनपन
ु देिखएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६९-WO-०५७४, उ ेषण /
परमादेश, शकुन शेरचनसमेत िव. म ी प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार (मि प रषद)् को िनणयानस
ु ार
बृह र लिु बनी िवकास राि य सिमितको गठन िमित
२०६८।६।३० मा भएको देिख छ । सो सिमित गठन
गरेको िमलेन भनी ०६९।८।१९ मा रट िनवेदन दता
गरेको देिख छ । नेपाल सरकार (मि प रषद्) को
िनणयानस
ु ार गठन भएको बृह र लिु बनी िवकास राि य
सिमितको कायकाल ५ वष रहने भनी उ लेख भएको
देिख छ । यसरी उि लिखत गठन भएको सिमितको ५
वषको कायकाल समा भइसके को र बृह र लिु बनी
िवकास राि य सिमित गठन भएको िमितले क रब १४
मिहनापिछ िवल ब गरी पन आएको ततु रट िनवेदनको
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औिच य समा भई िनवेदन योजनिहन भएको देिखँदा
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : जयराम े ठ
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २१ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६७-WO-०१३०, उ ेषण /
परमादेश, गोिव द साद जयसवाल िव. वा य तथा
जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
िनवेदकलाई वा य सेवा ऐन,२०५३ को दफा
४५(१) अनस
ु ार साठी वष उमेर पगु ेको भनी िनजामती
िकताबखानाको प बाट लेखी आएअनस
ु ार िमित
२०६३।७।१ बाट लागु हनेगरी िमित २०६४।२।८ मा
शैि क यो यताको माणप मा उि लिखत ज म िमितको
आधारमा अवकाशको यव था गनू भ ने प ानस
ु ार यी
िनवेदकको उमेर हदबाट िमित २०६३।७।१ बाट लागू
हने गरी अवकाश भई िनवृ भएको देिखयो । िनवेदकको
मागबमोिजम ऐनको दफा २५ (क) १ बमोिजम अिनवाय
अवकाश हनभु दा एक मिहना अगािड एकतह वृि हने
ऐनको यव था िनवेदक िनवृ भए पिछ वा य सेवा
ऐनमा संशोधन भई लागू भएको देिख छ । यी िनवेदक आफू
िनवृ भएपिछ संशोधन भई लागू भएको कानूनबमोिजम
उपचार माग गरी २०६७ सालमा मा ै अदालत, वेश
गरेको देिखयो । आफूलाई अवकाश िदँदाका बखत एक
तह बढुवा गनपन
ु भएमा अवकाश पाएकै बखत याियक
उपचारका लािग वेश गनपनमा
अवकाश भएको ३
ु
वषपिछ एकतह बढुवा पाउँ भनी िवल ब गरी अदालत वेश
गरेको देिखने ।
उपचारको माग गरी अदालत वेश गन यि ले
य तो उपचार समयमानै माग गनपन
ु ह छ । यी िनवेदक
लामो समयपिछ उपचार ाि का लािग वेश गरेको
देिखयो । कुनै पिन सरकारी िनकायका यि ले गरेको
िनणयबाट आफूलाई असर प यो भ ने यि ले आ नो
हक अिधकार संर णका लािग समयमा नै याियक उपचार
नखोजेमा िढला गरी अिधकारको खोजी गनलाई म त

गन स दैन भ ने कुरा अनिु चत िवल बको िस ा तले
आ मसात गरेको पाइने ।
तसथः िनवेदकले आफूलाई मका परेको भए
उपचार ाि का लािग मनािसब समयिभ अदालत वेश
गरी उपचारको माग गन सके को नदेिखँदा ततु रट
िनवेदन िवल बको आधारमा खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: जयराम े
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २१ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०५८०, ०७०-CR०८२६ र ०७०-CR-०७९८, कत य यान र रहजनी
चोरी, दीपक थापा िव. नेपाल सरकार, निवन थापा िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. दुगाबहादुर थापासमेत
ितवादीको मौकाको बयानसमेतबाट िनजले
पूव रसइवी िलई मृतकलाई मान योजना बनाई, खक
ु ु री
बोक गई बाटो ढुक मृतक उपर खक
ु ु रीले हार गरेको
त यमा सािबत भएबाट वारदातको कृ ित र योग भएको
जोिखमी हितयार खक
ु ु रीसमेतको आधारमा हेदा ततु
मु ामा यानस ब धी महलको १४ न बर आकिषत हने
अव था देिखन आएन । तसथ ितवादी निवन थापालाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) न बर
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी सु
भोजपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखने ।
सह ितवादी दीपक थापाको अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम को बयानबाट पिन गहना र घडी
ितवादी दीपक थापाले लगेको भ ने देिखएबाट ितवादी
दीपक थापाले मृतकलाई कत य गरी मारी मृतकको साथमा
रहेका सनु का गहना र हातको घडीसमेत लिु ट लगेको
पिु हने देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको
१४(३) बमोिजम कै द गरी चोरीको िबगो .२७०००।- को
दो बर ज रवाना हने भनी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादी निवन थापाले आफूलाई मल
ु क
ु ऐन,
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यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम सजाय गदा
चक हने हँदा अ.बं. १८८ नं. को राय योग गरी कम
सजाय हनपु न भने पिन ितवादीको अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतको बयानबाट ितवादीको प रवारको मृतकको
प रवारसँग परु ानो रसइवी रहेको र सोही रसइवीका
कारण जाहेरवालाको प रवारको सद यम ये कसैलाई
मान उ े यले गोठालो जाने ममा खक
ु ु रीसमेत साथमा
लगी बाटो ढुक खक
ु ु रीज तो जोिखमी हितयार योग गरी
मृतकलाई कत य गरी मारेको पिु भएको र उ भनाईलाई
घटना थल मचु ु का, लास जाँच मचु ु का र अका ितवादी
दीपक थापाको बयानबाट समेत पिु भएकाले ततु
वारदात भिवत यबाट घटन गएको नभई ितवादीले
पूवयोजना बनाई खक
ु ु री ज तो जोिखमी हितयार योग
गरी मारेको देिखएकोले िनजलाई अ.बं. १८८ नं. को योग
गरी सजायमा कम गनु मनािसब नदेिखने ।
ितवादी दीपक थापाको मान मनसाय
रहेको नदेिखए पिन मािनस कराएको आवाज सनु ी
वारदात थलमा गएको देिखएको, सह ितवादी निवन
थापा अङ् कल नाताका भई िनजले मृतकको खु ा समात
भनेकोले खु ा िथचेको र मृतकको लास लक
ु ाउने काय
गरी मृतकलाई मारेको कुराको सूचना अ य ितवादीह
िव म थापा र दगु ा थापालाई सनु ाएको देिखँदा िनज
ितवादीको वारदातमा िनयोिजत पमा संल नता रहेको
देिखँदैन तर िनज ितवादीले अङ् कल नाताका अका
ितवादी निवन थापाले भनेबमोिजम खु ा समाउने र
मृतकलाई मारेको सूचना अ य ितवादीह िव म थापा
र दगु ा थापालाई िदने काम गरी मृतकलाई कत य गन
ममा संल न भई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखने ।
दीपक थापा नाबालक देिखएको, मृतकलाई कत य गन
कायमा िनयोिजत पमा संल न भएको नदेिखए पिन सँगै
गाईबा ा चराउन जङ् गल गएका काका नाताका निवन
थापाले मृतकलाई खक
ु ु री हार गरी लडाई सके पिछ िनज
काकाको आदेशानस
ु ार मृतकको खु ा समाई िथचेका र
मृ यु भइसके पिछ लास लक
ु ाउने कायमा संल न भएको
देिखएकाले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको

१३(३) नं. बमोिजम हने ज मकै दको सजायमा नाबालक
भएका कारण बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) बमोिजम आधा कै द वष १० हने भनी सु िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको फै सला िमलेकै देिखयो । िनज ितवादीको
कसरु मा रहेको संल नता र उमेरसमेतलाई िवचार गदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष ५ (पाँच)
मा हने ।
ितवादीह ले संयोग पारी मनको िजउमा हात
हाली पि समा ने काय गरेको अथवा मृतकलाई मानु पन
कुरामा ितवादीह का बीच सरस लाह भएको देिखँदैन ।
यी ितवादीह र मृतकका बीच ततु वारदात घट् नपु ूव
कुनै झैझगडा रसइवी रहे भएको भ नेसमेत खु न नआएको
अव थामा ितवादी निवन थापाले गाई बा ा चराउन
जङ् गलमा भएको अव थामा बाटोमा मृतकसँग भेट भई
पा रवा रक झगडाका कारण त काल भएको घटनामा यी
ितवादीह ले िदएको वचन र सरस लाहबाट मृतकलाई
निवन थापाले कत य गरेको भ ने वारदातको कृ ित एवम्
प रि थितबाट पिु हन सके को देिखँदैन । यसरी मृतकलाई
मान भनी यी ितवादीह दगु ाबहादरु थापा, िब म थापा,
काश थापा, गंगामाया थापा तथा भ माया थापाले वचन
िदएको र सोही बयान ितवादी निवन थापाले काया वयन
गरेको भ ने व तुिन र शङ् कारिहत माणबाट पिु हन
आएको नदेिखएकोले यानस ब धी महलको १३(४)
न बरबमोिजम सजाय हनपु दछ भ ने पनु रावेदन िजिकर
मनािसब देिखन नआउने ।
अतः उपयु िववेिचत कारण र आधारह बाट
ितवादी निवन थापालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द र
ितवादी दीपक थापालाई सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै दको सजाय गरी िनज दीपक थापा नाबालक
भएकोले सोको आधा कै द वष १० (दश) र दगु ाबहादरु
थापासमेतका अ य ितवादीह लाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही कै द वष १ (एक)
हने ठहर गरेको सु भोजपरु िज ला अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सला सदर
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हने ठहछ । पनु रावेदक दीपक थापा नाबालक रहेको र
िनजको कसरु मा देिखएको संल नता समेतको आधारमा
ऐनबमोिजम सजाय गदा चक हने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष ५ (पाँच) हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद आचाय
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०२४०, कत य
यान, भोजबहादुर घत िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अदालतमा बयान गदा कसरु मा
इ कार गरी आफू मृतकको मृ यु भएको समयमा भारत
प जावमा नै रहेको र आफू २०६९ भा १ गते मा नेपाल
घर आएको भनी माणमा िदएको बसको िटकट, नोटरी
पि लकको मािणत कागज एवम् सा ीको बकप समेतको
माणको मू याङ् कन नै ग रएन भनी पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिख छ । नेपाल भारत खल
ु ा सीमाना रहेकोले
जनु सक
ु ै बेला मािनस आवतजावत गन सिकने ह छ ।
ितवादीले माणमा िदएको भारतको बसको िटकट र
नोटरी पि लकले मािणत ग रिदएको भिनएको कागजको
स यता मािणत गन सिकने अव था नरहेकोले य तो
िटकट तथा िलखतह माणमा हण गन िम ने अव था
नदेिखने ।
पनु रावेदक / ितवादी भोजबहादरु घत ले
अनस
धानका
ममा गरेको बयान, अनस
ु
ु धानका ममा
बिु झएका ितवादीका ीमती तथा वहु ारीको कागज तथा
प रि थितज य माणबाट मृतकलाई यी पनु रावेदक /
ितवादीले कत य गरी मारेको भनी िलएको अिभयोग दाबी
मािणत भएको हनाले पनु रावेदक / ितवादी भोजबहादरु
घत लाई सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव सिहत जनमकै दको सजाय गन गरेको फै सला सदर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७०।६।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भारत प जाबमा मृतक, ितवादी तथा िनजको

ीमतीसमेत एकै ठाउँमा ब ने ममा मृतकले र ितवादीको
ीमतीसँग अनैितक स ब ध राखेको सो कुरा ितवादीले
थाहा पाई ीमतीलाई नेपालमा भएको आ नै घरमा
याई राखेकोमा मृतक गाडी िलएर नेपालमा आउने जाने
गदासमेत ितवादीको ीमतीसँगको अनैितक स ब ध
कायम गन गरेको थाहा पाई ितवादीले आ नो सामािजक
ित ा एवम् लोकाचारका कारण ततु वारदात घटाउन
पगु ेको भ ने देिखएको र वारदातको कारक नै मृतक रहेको
हँदा पनु रावेदक ितवादीलाई ऐनबमोिजम परु ै सजाय गदा
चक पन भई १०(दश) वष कै दको सजाय गदा पिन ऐनको
उ े य पूरा हन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
नं. बमोिजम पनु रावेदक। ितवादी भोजबहादरु घत लाई कै द
वष १०(दश) गन गरी य भएको त कालीन पनु रावेदन
अदालत, तुलसीपरु को िमित २०७०।६।९ को राय सदर
ग रिदएको छ । पनु रावेदक / ितवादी भोजबहादरु घत को
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७२-WO-०१५९, उ ेषण / परमादेश,
अ जना े िव. काठमाड िव िव ालय धुिलखेल,
का ेपला चोकसमेत
भनाका लािग िनधा रत िवषयगत अङ् क
स बि धत परी ाथ ले ा त गरेको छ, छै न ? भ ने कुरा
भनास ब धी परी ाको नितजा कािशत गदाकै अव थामा
नै यिकन गनपन
ु ह छ । िव विव ालय आफै ँले िलने वेश
परी ामा सोअनस
ु ार फम तथा संल न कागजप जाँचबझ
ु
नगरी वेश परी ामा सामेल गराई भनाको लािग यो य
रहेको भनी नाम कािशत गरी भनासमेत िलइसके पिछ
पिछ आएर यो यता नपगु ेकोले पठनपाठन गन नपाउने
वा भना बदर हने वा नाम रिज ेसन हन नस ने भ नु
यायोिचत नहने ।
कुनै पिन िव ाथ वभावैले आफूले इ छाएको
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िवषय इ छाएको शैि क सं थामा पढ् न य न गन नै
ह छ । िनजको य तो य नलाई आ नो िनयमले
वीकान नस ने भए स बि धत िनकायले जाँचबझ
ु
गरी उिचत समयमा नै िनणय िदनपु न ह छ । समयमा
अ वीकार गरेको िनणय निदई ि याअगािड बढाएको
अव थामा वीकार गरेको नै मा नपु दछ । पिछ आफूले
चाहेको समयमा आएर कसैको भिव यमा नै असर पन
गरी िनणय गनु उिचत हँदनै । कसैले पूरा गनपन
ु कत य
तथा दािय व पूरा नगरेबाट अक ले कुनै लाभ वा अवसर
ा त गरेको भए पिन उ लाभ वा अवसरबाट िनजलाई
वि चत गनु यायोिचत नहने । िनवेदकले वेश परी ाको
लािग भरेको फारम तथा सोसँग संल न गरेको ल धाङ् क
प समेतको जाँच गरी िनवेदकलाई वेश परी ामा
सि मिलत गराई िनजले इ छाएको िवषय अ ययन गन
पाउने भनी नितजा कािशत गरी िनवेदकबाट अ ययनको
लािग ला ने िफसमेत िलई िनवेदकलाई भना गरी अ ययन
अ यापन काय अिघ बढाइसके पिछ िनवेदकको यो यता
नपगु ेको भ न िवप ीह िवबि धतसमेत हने देिखयो । पिछ
आएर मापद ड नपगु ेको भनी यी िनवेदकको भना र गन
निम ने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट यसरी
पिछ आएर िव विव ालयले यो यता नपगु ेको भनी यी
िनवेदकको नाम रिज ेसन गन इ कार गरेबाट िनवेदक
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र वतमान नेपालको
संिवधान द िश ास ब धी मौिलक हकसमेतबाट
वि चत हन पगु ेको ट हन जा छ । य तो अव थामा
िनजको य ता हक चलनका लािग यस अदालतले
त कालीन नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७ र नेपालको संिवधानको धारा १३३ अनस
ु ार
उपयु आदेश जारी गनपन
ु नै देिखने ।
अतः िनवेदन मागबमोिजम यी िनवेदक अ जला
े ठको BDS ५ वष कोसमा िव विव ालयमा रिज ेसन
गन मापद ड नपु ने हँदा िनजको भना र हने भनी
गरेको िवप ी काठमाड िव विव ालयको िनणय, सोका
आधारमा िवप ी नोबेल मेिडकल कलेजलाई लेखक
े ो

प , िवप ी नोबेल मेिडकल कलेजले यी िनवेदकलाई
िदएको प र सोस ब धी िवप ीह बाट भएका स पूण
काम कारवाहीह उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
छ । साथै िनवेदकको नाम रिज ेसन गरी भना बदर
नगनू नगराउन,ु िनजलाई अ ययन गन िदनू िदलाउनू,
परी ा िदनबाट िनजलाई कुनै कारले अवरोध नगरी
नगराई अ य िव ाथ सरह BDS ५ वष कोस पूरा गन
िदनू िदलाउनू, िनजले हालस म परी ा िदएको स को
नितजा िनकाली िनयमानस
ु ार माणप िदनू िदलाउनू
भनी िवप ीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CI-१३८२, िनषेधा ा / परमादेश,
कमलासरण वै णव िव. रामवरण पासवान
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२)
बमोिजम िनषेधा ा जारी हनका लािग जनु स पि स ब धी
हकमा आघात पन भिनएको हो सो स पि मा िनवेदकको
पूण हक (Absolute Right) अथवा िववादरिहत हक
(Undisputed Right) हनपन । स पि को आ नो हक
िनिहत रहेको त यपूण एवम् सारभूत माण देखाउन
सके को अव थामा िनषेधा ा जारी ह छ । ऐन ारा
याभूत हकमा आघात पन आशङ् का य गनले
सव थम आ नो हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा
(Substantially) थािपत गन स नु पन । िनषेधा ाको
रोहमा कुनै स पि मा हक वािम व कायम गन वा गराउन
सिकने हँदैन । करार प रपालनाको लागी करार ऐन,
२०५६ मा दफा ८६ र ८७ को यव था गरेको र करारको
कुनै प ले सो करारको कृ ितअनस
ु ार गन नहने कुनै काम
कारवाही वा यवहार त काल रो न सोही ऐनको दफा ८७
को उपदफा (२) ले उपयु आदेश िदन स ने यव था
गरेको छ । वैकि पक कानूनी उपचारको बाटो रहँदारहँदै
िनषेधा ा जारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु बाट िमित २०६७।५।१ मा भएको आदेश कानूनी
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असोज - १
यव था र (नेकाप २०६५, अङ् क १, िन.नं. ७९१६) मा
ितपािदत िस ा तसमेतबाट िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: मे बहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७०-CR-११९९ र ०७०-CR-१४१५,
जालसाजी, िभमबहादुर े (कोजु) िव. अ युतम ( े )
कोजुसमेत र सुिम ा ब नेत िव. अ युतम ( े ) कोजुसमेत
ततु मु ा नानीमायाको मृ यपु िछ शेषपिछको
बकसप ा गरेको आधारमा िनजको हक खाने भनी
यी यथ ह ले ततु मु ा सकार गरेको अव था
देिख छ । ियनै यथ ह वादी भई पनु रावेदकह लाई
ितवादी बनाई िववादमा आएकै ज गाको िवषयमा सु
अदालतमा िदएको दे.नं. ४४० को िलखत बदर र फौ.नं.
१८५ को जालसाजी मु ामा सु अदालतले दाबी नठहन
गरी गरेको फै सला अि तम भई बसेको भ ने माणमा
आएको िमिसलबाट समेत देिख छ । यी मािथ उि लिखत
सम त य एवम् माणह बाट दाबीको ज गा हक
ह ता तरण गरेको िवप ीह को काय यथ वादीको हक
मेटाउने उ े यले जालसाजीपूण काय गरेको नदेिखँदा उ
िलखतम ये आधा िलखत जालसाज गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलामा िु ट रहेको देिखन आउँदा
वादीको दाबी पु न नस ने ठहर गरेको सु अदालतको
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकनाथ गौतम
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २८ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएका छन्:
§ ०७०-CR-१२०० र ०७०-CR-१४४३,
जालसाजी, ीकृ ण े (कोजु) समेत िव.
अ युतम ( े ) कोजुसमेत र भीमबहादुर काक
िव. अ युतम ( े ) कोजुसमेत

§ ०७०-CR-१२०२ र ०७०-CR-१३६९,
जालसाजी, िभमबहादुर े (कोजु) िव.
अ युतम ( े ) कोजुसमेत र बलराम िगरीसमेत
िव. अ युतम ( े ) कोजुसमेत
§ ०७०-CR-१२०३ र ०७०-CR-१३६८,
जालसाजी, िभमबहादुर े (कोजु) िव.
अ युतम ( े ) कोजुसमेत र बलराम िगरीसमेत
िव. अ युतम ( े ) कोजुसमेत
§ ०७०-CR-११९६ र ०७०-CR-१२०१,
जालसाजी, बेल साद माकजु े िव. अ युतम
( े ) कोजुसमेत र िभमबहादुर े (कोजु) िव.
अ युतम ( े ) कोजुसमेत
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CI-०७०८, घर ज गा
िखचोला, उमर अिल िमयाँ िव. जैवुन िनसा मुसलमान
ितवादीको भोगचलनमा रहेको फुसको घर
वादीले िनमाण गरेको माण छै न । अदालतबाट भएको
िमित २०६७।३।१६ को न सा मचु ु कामा उि लिखत
बेहोरासँग बकसप मा उि लिखत पि चम िक ा एक
आपसमा िम न िभड् न आएको पिन देिखँदनै । अदालतबाट
भई आएको न सा मचु ु कामा न.नं. ११ को ज गा स तराम
कोरीले भोगचलन गरेको भ ने देिखइरहेको र वादीले
आ नो िफरादमा हा.व. को िलखतमा पि चम िक ला
िझ कु उ लेख गरेकोमा न सा कु डलीको न.नं. ११
को ज गा िझ कुको हो भनी दाबी गरे पिन हाल उ ज गा
स तराम कोरीले भोग चलन गरी आएको भ ने देिख छ ।
उ ज गा िझ कुको भए हाल स तराम कोरीको भोगमा
कसरी कायम भयो वादीले उ माण पेस गन सके को
अव था नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट िववािदत
घर ज गा वादीको बकसप िभ को देिखन नआएकोले वादी
दाबी नपु ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असोज - १
िमित २०६८।२।३१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िव ाराज पौडेल
क यटु र: याम साद रे मी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CI-०९००, िनषेधा ा /
परमादेश, िललानाथ शमा िव. मीना शमासमेत
िनषेधा ाको आदेश मूलतः कुनै िनकाय वा
अिधकारी वा यि ले अवैध वा अनिधकृ त काय गरी
कसैको कानूनी अिधकारमा आघात पु याउने आशङ् काको
अव थामा सो काय रो नका लािग जारी ग रने आदेश
हो । िनषेधा ाको आदेश जारी हन िववािदत िवषयमा
िनवेदकको िनिववाद हक वा वािम व थािपत भएको
हनपु छ । िनषेधा ाको अथ कुनै काय गनबाट िनषेध गनु
हो । तर कुनै यि को हक िसजना गनु वा समा गनु
होइन । िववािदत कायबाट हने नो सानीलाई रो न र बढी
हानी हनबाट बचाउन िनषेधा ा जारी ग रने ।
िनवेदकले िववािदत िवषयमा आ नो िनिववाद
हक देखाउन नसके को अव थामा िनषेधा ाको आदेश
जारी हँदैन । िववािदत घर ज गा िवप ी च शोभाका
नाउँमा रहेको आफै ँ िजिकर गन िनवेदकको उ स पि मा
िनिववाद हक रहेको देिखँदनै । िनवेदकले नै िवप ी
च शोभाको नाउँमा कायम रहेको िववािदत घर ज गा
भनी बोिलरहेको ि थितमा िनवेदकको िनिववाद हक
ा त नभएको िवप ी च शोभाको दता वािम वमा
रहेको िववािदत घर ज गाको हकमा िनवेदन दाबीबमोिजम
िनषेधा ा िमि त परमादेशको आदेश जारी हन नस ने
भनी ततु िनवेदन खारेज हने ठहर गरी भएको आदेश
मनािसब नै देिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, आधार र कारणबाट
िनवेदकको िनिववाद हक ा त नभएको िवप ी
च शोभाको दता वािम वमा रहेको िववािदत घर
ज गाको हकमा िनवेदन दाबीबमोिजम िनषेधा ा िमि त
परमादेशको आदेश जारी हन नस दा ततु िनवेदन

खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६९।१२।२ गते भएको फै सला मनािसब हँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः नगे के शरी पोखरेल
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CI-११४०, परमादेश, न दा ी
जोशी िव. िज ला शासन कायालय, क चनपुरसमेत
कलेज स चालन गन िनकाय वयम्ले
आिधका रक िनकायले गरेको मू याङ् कनलाई वीकार
गरी तत िवषयमा कुनै थप माग दाबी नगरी बसेको
देिख छ । मू याङ् कन गरी ग रएको ितको राहतका
लािग ग रएको िसफा रसमा कलेज स चालकले िच
बझ
ु ाई बसेको अव थामा ती साम ीलाई आ नो यि गत
स पि ज तो बनाई मेिडकल कलेजको नाममा यि गत
पमा उजरु ी िनवेदन गन गरेको रट िनवेिदकाको
िजिकर मनािसब नदेिखने । राहत ितपूितका लािग तय
ग रएको िनकाय / सिमित वा पदािधकारीले गरेको साथक
यासलाई अनाहकमा शङ् का गरी उनाउ यि को चासो
वा संल नताकै आधारमा ित भएको मानी िनवेदन माग
दाबीअनस
ु ार ग रिदनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी ग ररहनु पन अव था देिखएन । िनवेिदकाले
कलेजमा रहेका भौितक साम ीह आ नो यि गत
स पि भनी मािणत गन माण पेस नभएको अव थामा
ित मू याङ् कन सिमितले मू याङ् कन ग रिदएन भ ने
िजिकरकै आधारमा िज मेवार िनकाय आ नो दािय वबाट
पि छयो भ ने मा नु यायको रोहमा मनािसब पिन
नहने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, आधार र
कारणबाट िनवेिदकाको िनवेदन मागअनस
ु ार परमादेशको
आदेश जारी हनस ने अव था िव मान रहेको नदेिखँदा
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत,
महे नगरको िमित २०६९।५।६ को आदेश िमलेकै
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, असोज - १
देिखँदा सदर हने
इजलास अिधकृ तः नगे के शरी पोखरेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CI-११४४, िनषेधा ा
/ परमादेश, ेमकुमार अ वाल िव. िज ला शासन
कायालय, बाँकेसमेत
घर बहालमा िदने िलने गरी भएको करारको
अविध बाँक छँदै घरज गा धनीले सो स पि अ य
ह ता तरण गन पाउने हक समा हने होइन । बहालमा रहने
यि ले यसको िनर तरताको लािग आफै ँ ले छु ै पहल
गन वा सािबक घरधनीले यसको उपयु यव थापनका
लािग नयाँ घर धनीसँग शत रािखिदन स ने ह छ । सो
नभए सािबक करारनामाबमोिजम उिचत हजना र ितपूित
प ले ा गनस ने ।
िवप ीले
िलिखत
ितब तासिहत
कानूनिवपरीत काय नगरेको भनी भिनरहेको अव था
र सरोकारको िवषय व तल
ु ाई समेत ि टगत गरी
हेदा पनु रावेदक िनवेदकको िनवेदनलाई मा आधार
मानी िनवेदकको िनिववाद हकसमेत नरहेको करारीय
िवषयव तमु ा िनषेधा ा परमादेशको आदेश जारी गन
िम ने नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, िववेिचत आधार
र कारणबाट िनवेदकले भनेअनस
ु ार घर पसल खाली
गन लागेको गराएको छै न, होइन । स झाई बझ
ु ाईस म
गरेको भ ने िवप ी िज ला शासन कायालय, बाँकेको
िलिखतजवाफ देिखन आयो । मागबमोिजमको आदेश
जारी हने अव थाको िव मानता नदेिखँदा रट िनवेदन
खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
िमित २०६९।१०।४ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः नगे के शरी पोखरेल
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. १०
१
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७३-WH-००८६, ब दी य ीकरण,
तुलाराम िव कमाको हकमा िनजको ीमती क पना
कुमारी िव कमा िव. मकवानपुर िज ला अदालत, हेट डा,
मकवानपुरसमेत
ितवादीले कारागार कायालयमाफत अड् डामा
वयम्ले तामेली पज
ु स ब धमा िनवेदन िदँदा आफू
तल
ु ाराम िव कमा भ ने तल
ु बहादरु िव.क. नै रहेको उ लेख
गरी लेखा मक र रेखा मक दवु ै सहीछाप गरी आफै ँ ले
आ नो नाम तल
ु बहादरु िव.क. हो भनी वीकारीसके को
अव थामा िनज िववि धत हने हँदा रट िनवेदकका पित
तल
ु ाराम िव कमा नै तनहँ िज ला अदालतमा चलेको
पपु ामाया प रयारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र
ितवादी स तोष भ ने काश िव.क. समेत भएको २०५४
सालको फौ.प.ु नं. १२१।११ र फुलमाया गु ङको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार र ितवादी स तोष भ ने काश िव.क.
समेत भएको २०५५ सालको स.फौ.प.ु नं. १२२।१२ को
िजउ मा ने बे ने मु ाका ितवादी तल
ु बहादरु िव.क. हन्
भ ने नै देिखने ।
अदालतमा िनवेदन िदँदा आफू िजउ मा ने
बे ने मु ाको अिभयु तल
ु ाराम िव कमा भ ने तल
ु बहादरु
िव.क. हो भनी वीकार गरी सहीछाप गरेको देिखँदा जाहेरी
परी मु ा फै सला भइसके पिछ नाम फरक पारी िलएको
नाग रकताको आधारमा मा अड् डामा वयम्ले िदएको
िनवेदन कागजलाई अ यथा भ न सिकने देिखन आएन ।
य तै गरी वतन र िपताको नाउँ िमलेिभडेको अव थामा
िजउ मा ने बे ने मु ाको जाहेरी र अिभयोगमा एउटा नाम
उ लेख भएको र पिछ नाग रकता माणप िलँदा अक
नाम राखी आ नो नाम फरक राखेको मा कारणले यी
ितवादी आ नो फौजदारी कसरु को दािय वबाट उ कन
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स ने अव था नरहने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी बमकुमार े ,
०७१-CI-११३७, िनषेधा ा, जोिग पि डत कु हार िव.
फे कन ठाकुर बरही
आ नो िनिववाद हक भोगको ज गामा
िवप ीह ारा स भािवत ह त ेप रो न िनवेदकसँग रट
े ािधकार योग गन हक हने । एक पटक हक हनन् भई
अदालतबाट हक चलन ग रसके पिछ पनु ः हक हनन् हने
स भावना भएमा आ नो हकमािथको स भािवत ह त ेप
रो न िनवेदकले रट े ािधकार योग गरी अदालत, वेश
गरेको कानूनस मत् नै देिखयो । िखचोला भएको आ नो
ज गाको िखचोला मेटाउन िनवेदकले अदालतको साधारण
े ािधकारअ तगत पनु रावेदक िवप ीसमेत उपर मु ा
दायर गरी फै सलाबमोिजम िखचोला छोडाएप ात् सोही
ज गाको स ब धमा रट िनवेदन दायर गन िनवेदकसँग हक
नभएको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ िनवेदकको िनिववाद हक भोगको िज ला
धनषु ा िदग वरपरु गा.िव.स. वडानं.७ िक.नं.४२४ को
न.नं.२ र ३ को घर ज गामा कुनै कारको ह त ेप र नयाँ
िनमाणको काय नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह को नाममा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०७०।९।३० को आदेश
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : न दिकशोर साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०६७-CI-०९३३, िनणय दता बदर,
गोदावरीदेवी िसंह राजपुत िव. नरेश साद िसंह राजधोव
ततु मु ा सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
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िमित २०६४।०७।२८ मा फै सला हनभु दा अगािड
सनु सरी िज ला अदालतले तामेल गरेको याद पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरबाट बदर भएकोले दे.नं. ११३८
को फै सला भइसके को मु ा पनु ः दे.नं.६५७ का पमा
िमित २०६४।०४।२३ मा दता भएको देिखयो । यसरी
ततु मु ा फै सला नहँदै दता भई िवचाराधीन रहेको
समान िवषयव तक
ु ो िववाद रहेको अक मु ालाई सँगै
राखी फै सला गनपनमा
सो नगरी सु सनु सरी िज ला
ु
अदालतले ततु मु ामा मा फै सला गरेको देिखयो ।
तसथ पनु रावेदन अदालतले दवु ै मु ा सँगै राखी िनणय गन
भनी िमिसल सु अदालतमा पठाइिदने ठह याई गरेको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः ततु मु ामा िववािदत रहेको ज गाको
नै िववाद रहेको सनु सरी िज ला अदालतको दे.नं.६५७
को मु ा हाल सनु सरी िज ला अदालतमा मु तबी रहेको
देिखएकोले मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट सु
सनु सरी िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने
ठह याई िमित २०६४।०७।२८ मा भएको फै सला बदर
गरी दे.नं.६५७ को मु ासमेत मु तबी जगाई ततु मु ा
साथै राखी जो जे बु नपु छ बझ
ु ी कानूनबमोिजम फै सला
गनू भनी िमिसल सु सनु सरी िज ला अदालतमा
पठाइिदने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
िमित २०६६।१२।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल काि क १४ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CR-०८२१, िकत
जालसाज, गोदावरीदेवी िसंह राजपुत िव.
नरेश साद िसंह राजधोवसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७१-CR-०२४५, कत य यान र
जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. रेशमराज प त
वादी नेपाल सरकारले प रि थितज य माणबाट
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ितवादीले कसरु गरेको त य पिु ट भइरहेको भनी
पनु रावेदन िजिकर िलए पिन वारदातस ब धी त य शङ् का
नै शङ् काको अव थामा रहेको देिखयो । मृतकसँग रसइबी
रहेको, आपसी झगडा भएको, मृतकलाई मान कुनै तयारी
गरेको, वारदात हँदाको समयमा मृतकसँग नै रहेको,
वारदात थलबाट ितवादीसँग स बि धत कुनै सामान
बरामद भएको अथात् यो यित कारणले ितवादीको र
वारदातको त यका बीचमा के ही न के ही स ब ध (Nexus)
रहेको रहेछ भनी मा न सिकने कुनै आधार कारण पेस
हन सके को देिखँदैन । यस अव थामा प रि थितज य
माणबाट कसरु पिु ट भएको भ न निम ने । बिु झएका
यि को भनाइअनस
ु ार िनज ितवादीले वारदातको
िदन र सी खाएको, वारदातको िदनपिछ गाउँ समाजमा
आउन छोडेको, नगदमा कारोबार गन लागेको, िनजको
िपठ् यमुँ ा घाउ भएको ज ता कुराह बाट मा वारदातसँग
ितवादीको कुनै स ब ध रहेको कुरा थािपत हन सके को
नदेिखने ।
जाहेरवालालगायत बिु झएका कुनै पिन यि ले
सो वारदात र वारदातसँग स बि धत कुनै काय वा अव था
आफूले य पमा देखेको यसरी आफूले थाहा पाएको
भनी भ न सके को देिखन आएन । िनजह ले सो वारदातको
बारेमा कुनै कुरा य पमा देखेको वा थाहा पाएको भनी
भ न सिकँ दैन । वारदातका बारेमा कुनै कुरा नदेखेका कुनै
कुरा थाहा नपाएका यि को भनाइका आधारमा कसरु
पिु ट हन नस ने । वारदात नदेखेका, वारदातका बारेमा
कुनै कारले कुनै थाहा जानकारी नपाएका यि ह ले
के बल चालचलन र च र का आधारमा अनमु ान गरेकोलाई
भरपद माण मा न िम दैन । वारदातको क रब ११
मिहनापिछ मा यी ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको
र सोप ात् मा िविभ न यि ह लाई बोलाई कागज
गराएको पाइ छ । वारदात भएको त काल थाहा जानकारी
भएको अव थामा मनािसब मािफकको कारण िवना नै
अनस
ु धान काय अगािड नबढाई कुनै यि ह लाई बु दै
नबझ
ु ी ११ मिहनाको लामो समयपिछ कागज गराएका
यि ले शङ् का गरेको आधारमा कसरु दार ठहर गनु उिचत

नदेिखने ।
अतः ितवादी रेशमराज प तलाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सजाय गन ठहर गरेको सु गोरखा िज ला
अदालतको िमित २०७०।०३।२० को फै सला उ टी गरी
यथ / ितवादी रेशमराज प तले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट
भएको िमित २०७१।०२।०४ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७१-CR-१४४१, मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. िसमसोन चेपाङ
ितवादीले प रवितत नाम सीता तामाङलाई
िववाह गन लोभन िदई झु याई जाल प रप च िमलाई
िनज बिसरहेको घर थान वा िनजको प रवारबाट छुटाई
लगी आफूसँग राखी यौन शोषण गरेको देिखएकोले य तो
काय मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को उि लिखत कानूनी
यव थाअनस
ु ारको मानव ओसारपसारको कसरु ज य
कायको प रिधिभ पन देिखन आउने ।
पीिडतलाई शोषण गन उ े यले िवदेश अथात्
नेपालभ दा बािहर लगेको भ ने कही ँकतैबाट देिखँदनै ।
वयम् पीिडतले पिन सो भ न सके को पाइँदैन । के बल
जस
ु बनाउने तािलम िलन भारत जानपु न भनी ितवादीले
आफूलाई भनेको भ ने पीिडतको भनाइलाई मा आधार
मानी भारत लगी िब गरी शोषण गराउने वा वे यावृि मा
लगाउने उ े यले ओसारपसार गरेको भनी भ न
िम दैन । िनजले आफू यी ितवादीको कोठा गडाकोटमा
बसेको भनेर उ लेख ग रिदएको पाइ छ । यसैले िनज
ितवादीले ऐ. ऐनको दफा ४ (२)(ख) को कसरु गरेको
ठह याई िनजलाई उि लिखत दफा १५(१)(च) अनस
ु ार
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दईु वषको कै द सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
पीिडतलाई िक ने बे ने वा वे यावृि मा लगाउने
उ े यले ओसारपसार गरेको देिखन आउँदैन । बेचेको वा
बे नलाई कसैसगँ कुरा िमलाएको, कसैबाट पैसा िलएको वा
कसैसगँ िक ने बे ने गरी स पक गरेको कुनै त य िमिसलमा
रहे भएको पाइँदैन । साथै वे यावृि मा लगाएको वा लगाउन
खोजेको भ नलाई यौन यवसाय स चालन गनह सँग
स पक राखी पीिडतलाई य तो थानमा लगेको वा ल न
खोजेको, आफै ँ ले पिन िविभ न यि ह सँग स पक गरी
कुनै आिथक लाभ िलई पीिडतसँग शारी रक स पक गन
पठाएको ज ता त यह देिखनपु नमा सो के ही देिखएको
छै न । यी ितवादीले ललाई फकाई आ नो कोठामा
लगी आफूले स म यौन स पक गरेको कुरा यी पीिडत
र वयम् ितवादीको भनाइबाट पिु ट हन आएको छ ।
जाहेरवालीले आफूलाई वे यावृि मा लगाएको वा लगाउने
उ े यले यो यस िकिसमको काय यी ितवादीले गरेको
भनी िकटानीपूवक उ लेख गन सके को र यसलाई अ य
माणह बाट पिु ट हन सके को छै न । शङ् काको भरमा
मा ठोस माणको अभावमा ऐ. १५(१)(ङ)(२) बमोिजम
सजाय गनु फौ दारी यायको िस ा त ितकूल हने ।
फौजदारी यायको े मा िवकिसत Nullam
poena sine lege (No punishment without law)
र Nullam poena sine criman (No punishment
without crime) भ ने मा यताह को सार पिन जनु
कसरु ज य कायको लािग कानूनले ज तो सजाय तोके को
ह छ यही सजाय मा िदइनु पदछ र कानूनले तोके को भ दा
बािहर गई सजाय तो न िम दैन अथात् थािपत अपराध
र ग रने सजायको कानूनअनस
ु ार तादा यता िम नपु न
ह छ भ ने नै हो । यसअनस
ु ार पिन एउटा कसरु िभ पिन
कसरु को वग करणअनस
ु ार ज तो कृ ितको कसरु लाई
कानूनले जे जित सजाय तोके को छ सोहीअनस
ु ारको मा
सजाय गनपन
ु । ततु वारदात मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख)
को कसरु थािपत भएको अव थामा ऐ.को दफा १५(१)

(च) अनस
ु ारको सजाय हने प ट कानूनी यव था रहेकोले
सो कसरु मा दफा १५(१)(ङ)(२) को सजाय आकिषत
हन स दैन । तसथ पनु रावेदन अदालतले िमिसल संल न
माणको आधारमा उि लिखत दफा ४(२)(ख) को कसरु
थािपत भएको अव थामा कसरु ज य कायका लािग
उि लिखत दफा १५(१)(च) अनस
ु ार सजाय गन गरी
गरेको फै सला िमलेकै देिखन आयो । उि लिखत दफा
१५(१)(ङ)(२) अनस
ु ार सु िज ला अदालतले गरेको
सजाय िमलेकोले सोही सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
मािथ िववेिचत आधार माणह बाट यथ
/ ितवादी सागर तामाङ भ ने िसमसोन चेपाङले
जाहेरवाला प रवितत नाम सीता तामाङलाई शारी रक
स पकलगायतको शोषण गन उ े यले िनजको घर
लमजङ
ु बाट गडाकोटको आ नो कोठामा लगी राखी शोषण
गरेकोस म पिु ट हन गएको छ । िनजलाई वे यावृि मा
लगाउन िवदेश लगी बे ने उ े यले ओसारपसार गरेको
र वे यावृि मा लगाएको भ ने त य पिु ट हन आउँदैन ।
अतः यी ितवादी सागर तामाङ भ ने िसमसोन चेपाङले
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु मा ऐ. सोही ऐनको
दफा १५)१)(ङ)(२( बमोिजम १० वष कै द र पचास हजार
पैयाँ ज रवाना र ऐ.को दफा १७ अनस
ु ार सो ज रवानाको
पचास ितशत पीिडतले ितपूित भराई पाउने ठह याई
सु लमजङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।१८
मा भएको फै सलाले िनधारण गरेको उि लिखत सजाय
सोही फै सलाबाट थािपत कसरु सँग िमलेको नदेिखँदा सो
हदस म उ सु फै सला उ टी गरी यथ / ितवादी
सागर तामाङ भ ने िसमसोन चेपाङलाई उि लिखत दफा
४(२)(ख) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १५(१)(च)
बमोिजम २(दईु ) वष कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
पोखराबाट िमित २०७१।०८।२२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् ।
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४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CI-१६२९, अंश दता, ीमती आन दी
देवी िव. अनितया देवीसमेत
के वर बैठाको नामबाट यी पनु रावेदक / वादीका
ससरु ा वासदु वे बैठाको नाममा आई िनज बासदु वे बैठाले
के ही ज गा आफूसँग बाँक राखी के ही ज गा मा आ नो
नामबाट अका अंिशयार बाबल
ु ाल बैठाको नाममा नामसारी
ग रिदएको देिखन आउँछ । यसरी के ही ज गा आ नो
नाममा नै कायम राखी के ही ज गा अक अंिशयारका
नाममा नामसारी ग रिदनक
ु ो ता पय नै भाइ भाइबीच ज गा
बाँडफाँड गरेको भ ने देिखन आउँछ । आफूले अंशबापत
के ही निलई आ नो नाममा रहेको स पि कसैले अक का
नाममा ग रिदने पिन हँदनै । यसो गनको
ु पछाडी अ य कुनै
कारण रहेको त य पिन पनु रावेदक / वादीले देखाउन
सके कोसमेत पाइँदैन । य तो अव थामा पनु रावेदक /
वादीको ससरु ा र यथ / ितवादीह का बाजे ससरु ाबीच
स पि ब डा नभएको भनी भ न निम ने । अंशब डाको
अथ अंिशयारबीच स पि को बाँडफाँड गनु नै हो । स पि
बाँडफाँड भएको देिखएको अव थामा के ही कुनै कारणले
रीतपूवकको ब डा प पा रत हन नसके कै भए पिन अ यथा
मािणत नभएस म ब डा भएको नै मा नपु न । आ नो
ससरु ाले ब डाबापतको स पि िलइसके को अव थामा
हाल आएर अंश िलई िभ न भइसके को अक हाँगातफ
अंशको दाबी गन िम ने देिखँदनै । य तै मूल पख
ु ाकै नाममा
रहेको स पि मा भने यी पनु रावेदक / वादीले ब डा नपाउने
भ ने हँदैन । यसैले उि लिखत स पि म ये िक.नं. १७९
को ज गामा यी पनु रावेदक वादीले आधा अंश पाउने र अ य
स पि मा ब डा नला ने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट वादी
दाबी नपु ने ठह याई सु सलाही िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।०९।१३ गते भएको फै सला के ही उ टी गरी
के वर धोबीको नाममा दता कायम रहेको िज ला सलाही
िसमरा गा.िव.स. वडा नं. ५ (क) िक.नं. १७९ को ०-६-१
को ज गा स मबाट यी पनु रावेदक वादीले आधा अंश भाग

पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CI-०८५५, अंश, स फार जोलाहसमेत
िव. िसतारा जोलाह
समान तहका अंिशयारले िदएको अंश मु ामा
२०१४ सालमा च दु जोलाहाका छोराह का बीचमा
अंशब डा भएको नदेिखएको भनी अंश पाउने ठहर भएको
अव थामा समान हैिसयतका अका अंिशयार इ ािहम
जोलाहाको ीमती यी यथ िसतारा जोलाहा वादी
भई चलेको ततु मु ामा २०१४ सालमा अंशब डा
भइसके को भ ने पनु रावेदकह को भनाइले मा यता
पाउने देिखँदैन । पनु रावेदकह ले यी यथ / वादीका
पित इ ािहम जोलाहाले उ मु ाको ितउ रमा नै
२०१४ सालमा ब डा भएको भनी उ लेख गरेकोले
िनजले ब डा पाउने होइन भनी िजिकर िलएकोमा सो
कथनलाई अदालतले मा यता दान नगरेको अव थामा
िनज इ ािहमले उ ितउ रमा उ लेख गरेकै आधारमा
िनजको हकवालालाई अंश ज तो नैसिगक हकबाट
बि चत गन िम दैन । यी वादी र ितवादीह का बीचमा
अंशब डा भइसके को भ ने पिु ट हने कुनै कागज माण
पिन पनु रावेदक प बाट पेस हन सके को पिन पाइँदैन भने
यी वादीह सँग कुनै पैतक
ृ स पि रहे भएको अव था पिन
देिखँदैन । तसथ यी यथ / वादीले अंश भाग िलएको
देिखन आएन र िनजले अंशभाग पाउने नै देिखन आउने ।
तायदाती फाँटवारीमा पेस भएको स पि म ये
िक.नं.३२६, १५२, २६६ र २३१ को ज गा स ार
जोलाहाले राम कुबेर कुम बाट िमित २०४१।५।४ मा
र िक.नं.१३१ र १३३ को ज गा हािजम जोलाहाबाट
िमित २०४२।१२।२० मा हालै देिखको बकसप
पाएको देिख छ । सो ज गाम ये िक.नं. २६६ र २३१
को ज गाह
.१,२३,०००।- मा स ार जोलाहाले
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िमित २०५५।११।२७ मा लड बु एजक
ु े सन एके डेमी
नेपालग जलाई िब गरी िदएको र िमित २०५७।११।०८
मा िक.नं. १९० र २१९ को ज गा ८७,०००।- मा
ितथराम नाउबाट राजीनामा पा रत गरी िलएको िमिसल
संल न राजीनामाको ितिलिपबाट देिखन आएको छ । यी
पनु रावेदक / ितवादीह ले बकसप बाट िक.नं.२६६ र
२३१ को ज गाह िब गरी आएको पैसाम येबाट नै
िनज स ार जोलाहाले िमित २०५७।११।०८ मा बाँके
िज ला, भवानीपरु गा.िव.स.वडा नं.२ को िक.नं.१९०
र २१९ को ज गा खरीद गरेको भनी दाबी गरेको
पाइ छ । िनजको सो दाबीलाई यथ ।वादीले अ यथा
हो भनी भ न सके को पाइँदैन । अथात् बकसप पाएको
पिु ट भइरहेको उि लिखत िक.नं.२६६ र २३१ को ज गा
िब बाट पाएको रकम यी पनु रावेदक / वादीम येका
स ार जोलाहाले अ य नै िनजी पमा खच ग रसके को र
पिछ खरीद गरेको िक.नं.१९० र २१९ को ज गा सगोलको
स पि बाट नै खरीद गरेको हो भ ने यथ / वादीले भ न
सके को देिखएन । यसबाट हाल पनु रावेदक / ितवादी
स ार जोलाहाका नाममा दता े ता रहेको देिखएको उ
िक.नं.१९० र २१९ को ज गा िनजले बकसप बाट पाएको
ज गा िब गरी ा त भएको पैयाँबाट नै खरीद गरेको
िनजी आजन रहेको देिखन आउने ।
दान बकसबाट पाएको स पि को ब डा गन
कर नला ने अव थामा सो दान वा बकस पाएको स पि
िब गरी ा त पैसाबाट अक स पि खरीद गरेमा वा सो
दान बकसबाट ा त स पि बाट बढे बढाएको स पि मा
पिन ब डा नला ने वतः प ट हन जा छ । यसैले
िक.नं.२६६ र २३१ को ज गाह स ार जोलाहाले
हालैको बकसप बाट पाएको मािणत भइरहेको अव थामा
सो ज गा िब बाट ा त रकमबाट खरीद ग रएको भ ने
त य अ यथा मािणत नभएको अव थामा िक.नं.१९० र
२१९ को ज गा उि लिखत कानूनी यव थाका आधारमा
िनज स ार जोलाहाको िनजी आजनको भई ब डा गन कर
नला ने नै हन जा छ । तसथ उ िक.नं. १९० र २१९
को ज गामा यी यथ ।वादीको अंशभाग ला ने देिखन
नआएकोले िनजले सो ज गाह बाट समेत अंश पाउने गरी

भएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला सो हदस म िमलेको देिखन नआउने ।
िनजी आजनबाट ा त भएको भ ने ठोस
माणको अभावमा सगोलका कुनै अंिशयारको नाममा
रहेको ज गालाई ज गा नाममा रहेको आधारमा मा
िनजी आजनको ज गा मा न िम दैन । य तो ज गामा
सबै अंिशयारह को अंश भाग ला ने। पनु रावेदकले
२०४४।१।१४ मा दायर भएको दे.नं.८३८ को अंश मु ामा
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित
कायम गरेको भने पिन सो मानो छु एको िमित उ मु ाका
वादी र ितवादीह का बीचमा मा लागू हने हो । सो सोही
मु ाका ितवादीका पमा रहेका यी यथ / वादीका
पित इ ािहम जोलाहा र यी पनु रावेक / ितवादीह को
बीचमा लागू हने होइन । यथ / वादीका पित इ ािहम र
यी पनु रावेदकह समेत एकासगोलमा भएकाले नै िनजह
समेत उपर अंिशयार म येका सकुर जोलाहाले िफराद दता
गरेको हो । यसैले उ मु ाको फै सलाले मानो छु एको
िमित कायम गरेको सो मु ाका ितवादी ितवादीका बीचमा
नभई वादी र ितवादीह का बीचमा लागू हने वतः प ट
हनजा छ । यसैले पनु रावेदकह को २०४४ सालमा
नै मानो छु एकोमा सो पिछ उ ज गाह खरीद गरी
िलएको भ ने िजिकरह सँग सहमत हन नसिकने । तसथ
यी पनु रावेदक / ितवादीह म येका ग फार जोलाहाका
नाममा रहेको िक.नं.१३५ र नजबनु जोलाहाका नाममा
रहेको िक.नं.१३४ को ज गालाई िनजी आजनको देिखने
माणको अभावमा िनजी आजनको हो भनी भ न निम ने
हँदा उ ज गामा यी यथ / ितवादीको ब डा ला ने
गरी भएको सु फै सला सदर गरेको हदस म पनु रावेदन
अदालतले गरेको फै सला िमलेकै देिखन आयो । उ
िक.नं.१३४ र १३५ को ज गामा समेत ब डा नला ने भनी
िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
उपयु
िववेिचत आधार माणह बाट
तायदाती फाँटवारीमा उ लेख भएको स पि म ये
िक.नं.३२६, १५२, १३१ र १३३ को ज गा पनु रावेदक
/ ितवादीम येका स ार जोलाहाले हालैको बकसप बाट
ा गरेको देिखएको र िक.नं.१९० र २१९ को ज गा
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िनजले हालैको बकसप पाएको िक.नं.२६६ र २३१ िब
गरी आएको पैसाबाट खरीद गरेको देिखन आयो । सोबाहेक
अ स पि सगोलको स पि नै भई सबै अंिशयारको
ब डा ला ने नै देिखन आयो । अतः िक.नं.३२६, १५२,
१३१ र १३३ को ज गाबाट यथ / वादीले अंश नपाउने
र सोबाहेकको अ स पि बाट यथ / वादीले दईु
भागको एक भाग अंश पाउने ठह याई सु बाँके िज ला
अदालतबाट िमित २०६५।९।१४ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
िमित २०६६।१०।६ मा भएको फै सला उि लिखत
िक ा ज गाह बाट ब डा नपाउने ठह याएको हदस म
िमलेकै देिखएको र सो बाहेक िक.नं.१९० र २१९ को
ज गासमेतबाट ब डा पाउने ठह याएको हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई उि लिखत िक.नं.३२६, १५२,
१३१ र १३३ का साथै िक.नं.१९० र २१९ को ज गा
बाहेकको तायदातीमा उि लिखत स पि बाट मा यथ
वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७४-RC-००१७, कत य यान तथा
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. जलबहादुर गु ङ
ितवादीको सािबती बयान िमिसल संल न
जाहेरी दरखा तको बेहोरा, जाहेरवालाले अदालतमा
आई ग रिदएको बकप , िवकास गु ङ, पनु मती गु ङ,
आशमाया गु ङ, सोमबहादरु नेपाली, भरत नेपालीसमेतको
कागज बेहोरा, आशामाया गु ङ र पीिडतले अदालतमा
समेत ग रिदएको बकप र पीिडताको वा य परी ण
ितवेदनसमेतका कागज माणह बाट समिथत तथा
पिु ट हन आएको छ । यसबाट ितवादीले जाहेरवालाको
नाबालक ब चाह पूण साद गौडेल र “प रवितत
नाम ४१ पोखरा MD7” लाई िमित २०६३।६।२२ गते
साँझ िनजह को लेकसाइडि थत रे टुरे टबाट आ नो
हजरु आमाको घरमा लगेको र हजरु आमासँग झगडा
भएको कारण ब चाह लाई फकाई याउने ममा

ह रयोखकि थत सेती पल
ु मा आएपिछ िनज ितवादीले
कत य गन िनयतले पूण साद गौडेललाई सेती नदीमा
फाली िदई सो थानमा चौरमा लगी “प रवितत नाम ४१
पोखरा MD7” लाई समेत जबरज ती करणी गरी मा रिदने
िनयतले सेती नदीमा फालेकोमा “प रवितत नाम ४१ पोखरा
MD7” को जीिवतै उ ार ग रएको त य िनिववाद पमा
पिु ट हन आउने । एकआपसमा पर पर समिथत नाबालक
पीिडतको मौकाको कागज र अदालतमा ग रिदएको
बकप को बेहोरा, मौकामा बिु झएका अ य वारदातसँग
स बि धत यि को मौकाको र अदालतको बकप को
भनाइ र ितवादीको मौकाको र अदालतको घटना मसमेत
उ लेख गरी ग रिदएको बयानको बेहोराबाट यी ितवादीले
अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेका रहेनछन् भनी भ न
सिकने देिखँदैन । यसैले ितवादीले नाबालक पूण साद
गौडेललाई ह रयोखकि थत सेती पल
ु बाट फाली ह या गरी
यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसरु गरेको,
“प रवितत नाम ४१ पोखरा MD7” लाई मान मनसायले
सेती नदीमा फालेकोमा िनजको जीिवतै उ ार गरी िनजको
यान बचेकाले यानस ब धी महलको १५ नं.को कसरु
गरेको र पीिडता “प रवितत नाम ४१ पोखरा MD7” लाई
जबरज ती करणीसमेत गरी जबरज ती करणीको १ नं.
र ३(१) नं. को कसरु गरेकाले िनज ितवादी गोरे भ ने
जलबहादरु गु ङलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द, यान मान उ ोगतफ
ऐ.को १५ नं. बमोिजम ५ वष कै द र जबरज ती करणीको
महलको ३(१) नं.बमोिजम १५ वष कै द गरी ऐ. महलको
१० नं. बमोिजम ितवादीको आधा अंश पीिडतालाई
ितपूितबापत भराइिदने गरी भएको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी गोरे भ ने जलबहादरु गु ङलाई पूण साद
गौडेललाई कत य गरी मारेको कसरु मा यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द,
पीिडत “प रवितत नाम ४१ पोखरा MD7” लाई जबरज ती
करणी गरेको कसरु मा जबरज ती करणीको महलको ३(१)
नं. बमोिजम १५ वष कै द र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम
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ितवादीको आधा अंश पीिडतालाई ितपूितबापत
भराइिदने र िनज पीिडतको यान मान उ ोगको कसरु
गरेतफ यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष
कै द हने ठह याई सु का क िज ला अदालतबाट िमित
२०६३।०२।२६ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७३।०३।०९ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७४-WH-००४६, ब दी य ीकरण,
ई बहादुर अिधकारी िव. भ पुर िज ला अदालत,
तहिसल शाखासमेत
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलाको ठहर
ख डमा दईु जना ितवादीह उपर कसरु ठहर भएको भनी
उ लेख भएको, सु अदालतबाट यी िनवेदक इ बहादरु
अिधकारी र ितवादी गंगाराम लघल
ु ाई कसरु ठहर गरेको
देिखँदा यी िनवेदक ितवादी इ बहादरु अिधकारीको
हकमा पिन ज रवाना . सात लाख पचास हजार मा नै
हने मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०५ नं. को कानूनी यव था र
यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा
यी िनवेदक इ बहादरु अिधकारीले आफूलाई पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलाले अका ितवादी गंगाराम
लघल
ु ाई ठहरेको ज रवाना .७,५०,०००।– सरह
ज रवाना . ७,५०,०००।– बझ
ु ाउन पाउने नै देिखँदा
िनजको हकमा समेत सु भ परु िज ला अदालतको िमित
२०६५।३।१६ को फै सलाको तपिसल ख डको देहाय ३
नं. मा उि लिखत िबगो .१५,००,०००।– र ज रवाना
.१५,००,०००।– गरी ज मा .३०,००,०००।–
असल
ु उपर गनु भ ने लगत स चाई पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सलाअनस
ु ार अका ितवादी गंगाराम लघल
ु ाई
ठहरेको ज रवाना .७,५०,०००।– सरह यी िनवेदक
इ बहादरु अिधकारीको हकमा समेत ज रवानाको लगत
.७,५०,०००।– राखी िनज िनवेदकले सो ज रवाना

बझ
ु ाउन याए बु नु पनमा सु भ परु िज ला अदालत
र िस धपु ा चोक िज ला अदालतले बझ
ु ी निलई यी
िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको देिखन
आउने ।
तसथ मािथ िववेिचत कानूनी यव था र
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा यी ितवादी
इ बहादरु अिधकारीलाई पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६९।९।१७ को फै सलाअनस
ु ार अका ितवादी
गंगाराम लघल
ु ाई ठहरेको ज रवाना .७,५०,०००।–
सरह यी िनवेदक इ बहादरु अिधकारीको हकमा समेत
ज रवानाको लगत स चाई .७,५०,०००।– लगत राखी
यी िनवेदकले सो ज रवाना बझ
ु ाउन याउँदा बु नु पनमा
सु भ परु िज ला अदालत र िस धपु ा चोक िज ला
अदालतले नबझ
ु ी गैरकानूनी थनु ामा राखेको देिखँदा ब दी
य ीकरणको आदेश जारी हने । पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।९।१७ को फै सलाको ठहर ख डमा
िबगो .१५,००,०००।– को दईु जना ितवादीह लाई
कसरु ठहर भएको हँदा दामासाहीले .७,५०,०००।–
ज रवाना हने भनी उ लेख भएको र यी िनवेदकलाई ठहरेको
दईु वष कै द थुनामा बसी भु ान भइसके को हँदा यी िनवेदक
इ बहादरु अिधकारीले पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६९।९।१७ को फै सलाअनस
ु ार अका ितवादी
गंगाराम लघल
ु ाई ठहरेको ज रवाना .७,५०,०००।–
सरह ज रवाना .७,५०,०००।– बझ
ु ाउन याए बझ
ु ी
िलई िनजलाई अ य मु ा वा कारणबाट थनु ामा रा न
नपन भए ततु मु ाको थनु ाबाट त काल छाडी िदनु भनी
िवप ी भ परु िज ला अदालत र िस धपु ा चोक िज ला
अदालतमा लेखी पठाउने ।
इजलास अिधकृ त: िशवलाल पा डेय
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६७-CR-०४६०, वन पैदावर अवैध कटान
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. मजलुम िमयाँसमेत
कुनै यि ले अनस
ु धानका ममा य गरेको
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कुरा स य साँचो हो, होइन भनेर अदालतमा परी ण गन
ग र छ । अदालतमा याियक ि याको अवल बन गरी
परी ण हन नसके को कुरालाई माणमा िलँदा याियक
मा यताको िवपरीत हन जा छ । यसैले हा ो कानूनी
यव था तथा चिलत याियक मा यताले सा ी
परी णमा जोड िदएको पाइ छ । तसथ अदालतमा परी ण
हन नसके को सजिमन तथा मौकामा य गन यि ह को
कथनलाई माणमा हण गन सिकने अव था नरहने ।
बरामदी मचु ु का तथा यसको बेहोराको स यताको
पिु ट अदालतमा हन नसके को अव थामा उ बरामदी
मचु ु का िनिववाद र िनस देह रहेको मा न सिकँ दैन ।
शङ् का र िववाद गन सिकने थोरै मा पिन आधार रहेको
अव थामा पिन य तो शङ् काको सिु वधा अिभयु ले
पाउने ह छ । यसैले अिभयोग दाबी र िजिकरको मल
ु
आधारको पमा रहेको बरामदी मचु ु का आफै ँ मा
मािणत हन नसक शङ् का पद रहेको अव थामा य तो
मचु ु काका आधारमा लगाएको अिभयोग मािणत हन
नस ने । वादी प बाट पेस भएका माणबाट अिभयोग
प ट तथा शङ् कारिहत तवरबाट मािणत हन नसके को
अव थामा के वल अिभयोग लगाएकै आधारमा कसैलाई
दोषी ठह याउनु निम ने हँदा यी यथ / ितवादीह लाई
सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला सो
हदस म िमलेको नै देिखन आउने ।
ितवादीह नारायण चौधरी र िस टु िमयाँले
सु िज ला अदालतमा ता रख गज
ु ारी बसेको देिखन
आएको छ । तोिकएको ता रखमा हािजर हनेछु नभएमा
राखेको धरौटी वा सो बराबरको जेथा जफत हने पिहले
नै शत रािखने हँदा र धरौटीको उ े य नै तोिकएको
ता रखमा हािजरीको सरु णसमेत भएकोले तोिकएको
ता रखमा हािजर नभएमा धरौट वा जेथा जमानी जफत हने
ह छ । ता रख गज
ु ारी बसेको यि ले आफू उपि थत हन
नसके को मनािसब कारण देखाएमा सोबमोिजम अड् डाले
जफत नगन पिन स नेछ भ ने दफा १२४ मा यव था
गरेको भए पिन यसमा यी ितवादीह ले ता रख गज
ु ारेपिछ
आफू उपि थत हन नस नाको कुनै मनािसब कारण
अड् डामा देखाउन सके को पाइँदनै । यसैले अिभयोगबाट

सफाइ पाएकै आधारमा तोिकएको ता रखमा उपि थत
नभए पिन धरौट वा सो बराबरको जेथा जफत नहने भनी
भ न िम दैन । तसथ सबै ितवादीह ले सफाइ पाएकोले
यथ / ितवादीह म येका नारायण चौधरी र िस टु
िमयाँले राखेको धरौटी जफत नहने ठह याई भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला सो हदस म िमलेको देिखन
नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
सु उदयपरु िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०६५।०४।१५ को फै सला ितवादीह लाई सफाइ
िदएको हदस म िमलेकै देिखएको र ितवादीम येका
नारायण चौधरी र िस टु िमयाँले राखेको धरौटी जफत
गन गरी तपिसल ख डमा उ लेख गरेको हदस म िमलेको
नदेिखएको भनी सु फै सला के ही उ टी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६७।२।२४
मा भएको फै सला उ धरौटी जफत नहने ठह याएको
हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ।
इजलास अिधकृ त: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल काि क १५ गते रोज ४ शभु म् ।
९
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६९-CI-०९१८, अंश दपोट, खेदु महतो
धानुक िव. सिवताकुमारी म डल
पनु रावेदक ितवादी खेदु महतो धानक
ु ले मानो
छु एको िमितप चात् िमित २०६४।८।२० मा र.नं.
९५४ बाट उ िक.नं.१८९ को ०-३-० को घरज गा
रामपितदेवीबाट राजीनामा पा रत गरी खरीद गरी िलएको
देिख छ । तसथ उ िक.नं.१८९ को ०-३-० को घरज गा
मानो छु एको िमित प चात् यी पनु रावेदक ितवादी
खेदु महतो धानक
ु ले ा त गरेको देिखँदा उ स पि
िनजको तायदाती फाँटवारीमा उ लेख गनपन
ु स पि
हो भ न िमलेन । तायदाती फाँटवारीमा उ लेख गन
नपन उ घरज गा स पि िनज ितवादीको तायदाती
फाँटवारीमा उ लेख नगरेको, नभएको अव थामा वादी
दाबीबमोिजम ितवादीले अंश दपोट गरेको भ न िम ने
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नदेिखने । उ घरज गा यी पनु रावेदक ितवादी खेदु
महतो धानक
ु ले यी वादी ितवादी मानो छु एको कायम
भएको िमित २०६२।१।१ भ दापिछ िमित २०६४।८।२०
मा र.नं. ९५४ बाट रामपितदेवीबाट राजीनामा पा रत
गरी खरीद गरी िलएको देिखँदा मानो छु एको िमित
कायमपिछ खरीद गरी िलएको उ घरज गा स पि यी
पनु रावेदक ितवादी खेदु महतो धानक
ु को आ नो िनजी
हने देिखयो । य तो िनजी स पि मा वादीको अंशहक
ला ने अव था रहँदैन । य तो िनजी आजन तथा ोतबाट
मानो छु एपिछ खरीद गरेको स पि समेतबाट मानो
छु ी िभ न भइसके का अंिशयारलाई पैतक
ृ स पि ज तो
गरी अंश व प छुट्याई िदनु यायोिचत र कानूनसङ् गत्
नहने । पनु रावेदक / ितवादी खेदु महतो धानक
ु को िनजी
आफूखशु ी गन पाउने उ िक.नं.१८९ को ०-३-० को
घरज गालाई वादी ितवादीको एकासगोलको पैि क
स पि ज तो मानी ब डा गन मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
१८ नं. मा भएको उि लिखत कानूनी यव थासमेतको
प र े यमा वादीको अंश हक पु नेसमेत नदेिखएकाले
पनु रावेदन अदालत, हेटौडाबाट सु फै सला उ टी गरी
य तो िनजी आफूखशु ी गन पाउने स पि बाट २ भाग
लगाई १ भाग वादीले छुट्याई िलन पाउने ठह याएको
फै सला िमलेको नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िमित २०६२।१।१ मा मानो छु एको िमितभ दा पिछ
राजीनामाबाट ा त गरेको उ िक.नं.१८९ को ०-३-०
को घरज गा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं. मा भएको
कानूनी यव थासमेतको प र े यमा वादीको अंश हक
पु नेसमेत नदेिखएकाले सु बारा िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी वादीको अंश हक नपु ने यी पनु रावेदक
ितवादी खेदु महतो धानक
ु को िक.नं.१८९ को ०-३-०
को घरज गा ब डा हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०६९।६।२१ को फै सला िु टपूण हँदा
उ टी भई बदर हने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।

१०
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६९-CI-०७४८, अंश, लहरी लोिनयासमेत
िव. रितराम लोिनया
मूलपख
ु ा व.मो हे लोिनयाको मृ यु भएपिछ
िनजका नाउँको मोहीयानी हक िनजका चार भाइ
छोराह का नाममा नामसारीका लािग तापपरु गाउँ
प चायत बाँकेको िसफा रससाथ भूिमसधु ार कायालय,
बाँकेमा िनवेदन िदई भूिमसधु ार कायालय, बाँकेको िमित
२०३८ मङ् िसर २६ को िनणयबाट िक.नं. २५८ को
१-९-१३ ज गा न कु लोिनयाका नाउँमा, िक.नं. ४५,४४,
१०२, ११७ को ०-१५-६ ज गा े पाल लोिनयाका
नाउँमा, िक.नं.१५०, १६८, १३०, १२७, ११५, २०६,
५१ को ०-१५-५ ज गा छोटेराम लोिनयाका नाउँमा र
िक.नं. २१५ को ०-१८-२ ज गा घरु े लोिनयाका नाउँमा
नामसारी भएको पनु रावेदन अदालत, नेपाग जमा पेस
भएका भूिमसधु ार कायालयको मािणत िनणय, ज गाधनी
माण पज
ु ा र नापी कायालयको िफ ड बक
ु उतारबाट
देिख छ । यसरी त कालीन समयमा दाजभु ाइबीचमा
आपसी सहमती कायम गरी बाबक
ु ा नाउँको मोहीबापतको
स पि चारै भाइले पृथकपृथक नामसारी गराई िलई कमाई
ज गाधनीलाई कुत बझ
ु ाई आएकामा भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ मा २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनबाट
धनीसँग ज गा बाँडफाँड गरी आआ नो नाउँमा दता गरी
ा त हन आएको देिख छ । उ ज गा बाँडफाँड गरी
आआ नो नाउँमा दता गरेका उ ज गाह समेतलाई
अ यथा गनु मनािसब नहने हँदा उ ज गाह म ये कै
रितराम लोिनयाका नाउँको िक.नं. ४४०, न कु लोिनयाका
नाउँको िक.नं. ४०९ र े पाल लोिनयाका नाउँका १०२,
११७ र १६६ समेतका ज गाह आपसी सहमतीले नरम
गरम िमलाएर आ ना नाममा मोही नामसारी गराई ज गा
बाँडफाँड गरी आ-आ ना नाममा दता गराएको यवहार
माणबाट देिखँदा सो ज गाह ब डा नला ने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित २०६९।३।१०
को फै सलालाई अ यथा मा नु पन नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
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मोहीबाट ा त गरेका रितराम लोिनयाका नाउँको िक.नं.
४४०, न कु लोिनयाका नाउँको िक.नं. ४०९ र े पाल
लोिनयाका नाउँका १०२, ११७ र १६६ समेतका
ज गाह ब डा हन नस ने भनी पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जबाट िमित २०६९।३।१० मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
११
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७२-CR-१६४५, कत य यान, कणदेव
स यासी िव. नेपाल सरकार
मौकामा कागज गन मोतीलाल भारतीले
ितवादीले मृतकलाई फलामको बासल
ु ो हार गरी घाइते
बनाएकोमा उपचार गन लैजाने ममा मृ यु भएको भ ने
सनु ेको हँ भनी उ लेख गरी अदालतमा बकप गरेको
देिख छ । जाहेरवाला ितते िव कमाले ितवादी कण वन
भ ने कण देव स यासीले मृतकसँग िववाद गरी मृतक के से
िव.क. को पेटमा बासल
ु ो हार गरेकोमा घाइते भएको र
उपचारको लागी लैजाँदै गदा मृ यु भएको हो भनी जाहेरी
दरखा तको बेहोरा अनु प अदालतमा बकप गरेको
देिख छ । व तिु थित मचु ु कामा कागज गन च िव.क.
समेतले दवु ै जनाले सधै सँगसँगै काम गन गदथे । उ िदन
दवु ै जनाले मिदरा सेवन गरी िववाद गरेकोमा ितवादीले
बासल
ु ाले हार गरेको र सोही हारको कारण लागेको
चोटका कारणले नै मृतकको मृ यु भएको हो भ ने िव ास
ला छ भनी उ लेख गरेको देिख छ । यसबाट समेत
ितवादीको अनस
ु धान अिधकारी र अदालतको सािबती
बयान पिु हन आउने ।
तसथ जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी दरखा त
र अदालतको बकप , ितवादीको अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतसम को सािबती बयान, मौकामा कागज गन
मोितलाल भारतीले अदालतमा गरेको बकप बेहोरा, लास
जाँच र शव परी ण ितवेदनको बेहोरासमेतका आधारमा
यी ितवादीले हार गरेको बासल
ु ोको चोटको कारण मृतक

के शे िव.क.को मृ यु भएको पिु हन आयो । यस अव थामा
पनु रावेदन अदालत, िदपायल, डोटीबाट ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन गरी भएको फै सला
अ यथा नभई िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादीले मृतकलाई मान उदे य िलएको वा
यास गरेको अव थासमेत देिखएको छै न । ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा बयान गदा साथै
र सी सेवन गरेका र वादिववाद हँदा मृतकले साइकलले
हार गरेकोमा आवेगमा आई रस था न नसक त काल
ा भएको काठ ता ने बासल
ु ोले हार गरेको हो, मेरो
मान मनसाय िथएन भनी उ लेख गरेको देिख छ । सो
बयान बेहोरालाई वादी प ले अ यथा हो भनी पिु हने गरी
ख डन गन सके को अव था देिखँदनै । यसरी पूव रसइवीले
मान योजना नभएर सामा य िववादको प रणाम व प
त काल उठेको रसबाट कत य गरी घाइते बनाएको
र उपचारको लािग लैजाने ममा मृ यु भएको िमसल
संल न माणह बाट खु न आउनक
ु ा साथै ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम वारदात
घटाएकोमा सािबत भई बयान गरेबाट िनजले घट् ना
दवाउने वा माण लोप गन ज ता काममा नलागी प
र साँचो कुरा भनेर अनस
ु धानमा र याियक ि यामा
सहयोग गरेकोसमेत देिख छ । ितवादीले यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं. को कसरु गरेको ठहरे तापिन
घट् नाको कृ ित र पा रवा रक अव थासमेत हेदा िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय
गन पनु रावेदन अदालत, िदपायल, डोटीको राय मनािसब
देिखँदा सदर हने ।
तसथ उपयु आधार र कारणबाट पनु रावेदक
ितवादी कण वन भ ने कण देव स यासीलाई
यानस ब धी महलको १३(१) नं.बमोिजम सव सिहत
ज मकै द हने ठह याई अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार कै द
वष १० कै द सजाय हन राय य गरेको पनु रावेदन
अदालत, िदपायल, डोटीको िमित २०७२।९।२१ गतेको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद आचाय
इित संवत् २०७४ साल काि क १ गते रोज ४ शभु म् ।
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भनी उ लेख गन सके को पाइदैन । िनयमावलीको िनयम
इजलास नं. १२
८४ को देहाय (ज) बमोिजम नोकरीबाट बखा त गन
गरेको िनणयको जानकारी िनयम ९२(४) बमोिजम यी
१
िनवेदकलाई अिनवाय पमा िदनु पनमा िदएको पाइँदनै ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी ई र साद उ सजायको जानकारी िनवेदकलाई िदइएको िथयो भनी
खितवडा, ०६७-WO-०१८६, उ ेषण / परमादेश, िलखत जवाफमा िजिकर िलन सके को र पनु रावेदनको
िवरे कुमार यादव िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
जानकारी िनवेदकले बझ
ु ेको िन सा पेस गन सके को
िमिसल संल न कागजात र िवप ी हरी पाइँदैन । यस त यबाट िनवेदकले पनु रावेदनको जानकारी
कायालयको िलिखत जवाफबाट िवभागीय सजाय ा गरेका रहेछन भनी मा न सिकएन । तसथ आफूलाई
गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा त गदा लगाइएको भएको सजायको बारेमा जानकारी नभइकन सोको
आरोपह लागु औषध मु ामा कारवाही भइरहेको भ ने पनु रावेदन िदन स ने अव था नरहने ।
बाहेक आरोिपत यी िनवेदकले कुन कसरु बराबर उ लघन
उि लिखत स दभमा सव च अदालतको उ
गरेका हन ? के क तो िवशेष िज मेवारी िदएको िथयो र पूरा फै सलाप चात् आ नो सेवा पनु बहाली ग रपाउँ भनी
गरेनन् ? र के क तो आचरण के गरी बराबर उ लङ् घन िनवेदकले हरी धान कायालयमा िनवेदन िदएकोमा सो
गरेका हन् सोको यथे त यह रहेको पाइँदनै । सरकारी िनवेदनउपर उ कायालयले गृह म ालयलाई लेखेको
सेवामा रहेको एउटा रा सेवकलाई सेवाबाट बखा त प बाट िमित २०६१।७।१७ गतेको िवभागीय कारवाहीको
गन ज तो ग भीर आरोप लगाउँदा आरोप लगाउने प ले िव मा पनु रावेदन नगरेको भ ने आधार िलई िनजलाई
आफूले लगाएको आरोप पिु हने गरी यथे माण पेस सेवामा बहाल गराउन इ कार गनु हरी िनयमावली तथा
गनपन
ु ह छ । तसथ िबनाआधार र माणको अभावमा रा सेवक कमचारीह लाई िवभागीय कारवाही गन गरी
लगाएको आरोप पिु हने आधार देिखन नआउने ।
सव च अदालतबाट समय-समयमा थािपत िस ा तको
िनवेदकलाई लागु औषध ओसार पसार गरेको रोहमा यायसङ् गत् देिखन नआउने ।
भनी लगाएको अिभयोगमा िनवेदकले अदालतबाट सफाइ
िनवेदकलाई सेवामा बहाली गन इ कार गरेको
पाइसके पिछ सो लागु औषध मु ाको प रणामबाट ततु कानूनी आधारलाई िवचार गदा, हरी िनयमावलीको
िवभागीय सजायमा समेत अ तर भावी रहन जा छ । िनयम ८८ को देहाय (ग)(ङ) र (ज) को कसरु मा ऐ.
िनवेदकलाई िवभागीय सजाय गदा लगाइएको आरोप िनयमावलीको (ज) लाई िलएको देिख छ । उ यव था
अदालतको फै सलाबाट पिु हन सके को पाइँदैन । लागु हेदा िवप ीले आधार िलएको कानूनी आरोप ठहर भएमा
औषध ओसार पसारको अिभयोगमा अदालतबाट सफाइ मा उ कानूनी यव था लागू हने हो । ततु स दभमा
पाइसके को हँदा अब िवभागीय सजाय गन पन मूल आधार िनवेदकलाई लगाइएको आरोप ठहर भएको नभई के वल
नै मािणत हन नस ने ।
अिभयोग मा रहेको देिखन आउँछ । िनवेदकलाई लगाएको
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ (ज) आरोपबाट सफाइ पाइसके पिछ िनजलाई लगाएको
बमोिजमको सजाय िदनु अिघ िनजलाई लगाएको आरोपको आरोपको कुनै कानूनी अि त व रहन स ने देिखँदैन । जनु
बारेमा िनयम ८९, ९०, ९१ र ९२ बमोिजमको सजाय तथा आरोपको कानूनी अि त व छै न सोही आरोपको आधारमा
पनु रावेदनस ब धी कायिविध पूरा गनपन
ु देिख छ । िवप ी सेवाबाट गैरकानूनी तवरबाट बखा त भएका िनवेदकले
हरी धान कायालयसमेतको िलिखत जवाफसमेतबाट सेवामा पनु वहाली गन पाउनु पन देिखन आउने ।
िनवदेकलाई लगाएको आरोपको सफाइ पेस गन मनािसब
िनवेदक रा सेवक कमचारी रहेको भ ने
मौका िदएको वा प ीकरण सो ने काय भएको िथयो त यमा िववाद रहेको छै न । िनजले हरी िनयमावलीको
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कुन कसरु को आरोपमा िवभागीय कारवाही ग रएको हो
भ ने कुरा प ट नभई लागु औषध मु ामा आरोप लागेकै
आधारमा सेवाबाट बखा ती गन ज तो कठोर र अि तम
सजाय गदा िनजको सेवा शतस ब धी िनयममा उि लिखत
कायिविधको अ रश: पालना भएको देिखन नआउने ।
अ रश: पालना गनपन
ु िनयमको ठाडो उ लङ् घन गरी
तथा कानूनबमोिजमको उिचत ि या पालना नगरी भएको
िनणयले कानूनी मा यता ा गन स ने देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत त य, हरीस ब धी कानून र
सव च अदालतबाट ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतको
आधारमा सफाइको मनािसब मौका निदइकन लगाइएको
आरोपको आधारमा बखा त गन िनणय गरेको िज ला
हरी कायालय, सनु सरीको िमित २०६१।७।१७ गतेको
िनणय र हरी धान कायालयले िवभागीय सजाय बदर
भई नआएको अव थाको कारण देखाई सेवामा पनु बहाली
गन इ कार गरी गृह म ालयलाई प ाचार गरेको िमित
२०६७।४।२१ गतेको प कानूनस मत् नदेिखएकाले
उ ेषणको आदेश ारा बदर ह छ । िनवेदकलाई बखा त
गरेको पदमा पनु बहाली गराई सेवामा कामकाज लगाई
िनजलाई कानूनबमोिजम पाउने तलब भ ालगायतका
अ य सेवा सिु वधासमेत िदनु िदलाउनु भनी परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०६८-CR-१११४, वैदिे शक रोजगार ठगी,
मीला के .सी. िव. नेपाल सरकार
जाहेरवाला राजु शा यले वैदिे शक रोजगार
िवभागसम परेको जाहेरी आफूले िदएको हो । ितवादी
मीला के .सी. ले वैदिे शक रोजगारका लािग जापान
पठाइिद छु भनी मबाट .४,५०,०००।– बझ
ु ी िलई
कागज ग रिदएको हो जबरज ती कागज गराएको हो
भ ने ितवादीको बयान झु ा हो । भनी आफूले िदएको
जाहेरी दरखा तलाई समथन हने गरी यायाधीकरणसम

उपि थत भई बकप गरेको पाइ छ । यसैगरी िमित
२०६७।४।२० को िलखत कागजका सा ीह िलिखते
े र िनशा े ले पिन ितवादी मीला के .सी.ले
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाइिद छु
भनी .४,५०,०००।– बझ
ु ी िलई कागज ग रिदएको हो ।
उ िलखत र लेनदेन कारोबार हामीह कै अगाडी भएको
हो भनी बकप ग रिदएकाले उ िलखत समिथत भएको
पाइने ।
पनु रावेदक / ितवादी मीला के .सी.ले
जाहेरवाला राजु शा यलाई वैदेिशक रोजगारमा जापान
पठाइिद छु भनी िमित २०६७।४।२० मा ग रिदएको
िलखत, उ िलखतका अ तरसा ीह को बकप तथा
जाहेरवालाको बकप समेतबाट ितवादी मीला के .सी.
ले जाहेरवाला राजु शा यलाई वैदेिशक रोजगारका लािग
जापानमा पठाउछु भनी .४,५०,०००।– िलई वैदिे शक
रोजगार यवसाय स चालन गरेको त य पिु हन आएको
पाइ छ । वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०
ले सो ऐनबमोिजम इजाजत प निलई वैदेिशक रोजगार
यवसाय स चालन गन िनषेध गरेको पाइ छ । सोही
ऐनको दफा ४३ ले उ दफा १० बमोिजम इजाजतप
निलई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद छु भनी झु ा
आ वासन िदई वा लोभन देखाई वैदेिशक रोजगारमा
लगाईिदने उ े यले कुनै रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा
कसरु ठह रने छ भ ने यव था गरेको पाइ छ । उपयु त
कानूनी यव थाअनस
ु ार ितवादी मीला के .सी.ले
वैदेिशक रोजगारस ब धी यवसाय गनका लािग वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० बमोिजम इजाजतप
िलई वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गरेको
देिखएन । यसरी वैदिे शक रोजगार यवसाय स चालन गन
कानूनबमोिजम इजाजतप निलएका पनु रावेदक / ितवादी
मीला के .सी.ले जाहेरवाला राजु शा यलाई वैदेिशक
रोजगारका लािग जापान पठाइिद छु भनी लोभनमा
पारी रकम िलई वैदेिशक रोजगारका लािग िवदेश जापान
नपठाई वादीले लगाएको अिभयोग मागदाबीबमोिजम
वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० िवपरीत
दफा ४३ बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखन
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आउने ।

भपु े मिु खयाको मौकाको बयानबाहेक ितवादी च दा
भ ने वणकुमार म डलको िव मा कुनै पिन माण पेस
हन आएको नपाइने ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट व तिु न र
ठोस माण पेस गरी शङ् कारिहत तवरले ितवादीउपरको
कसरु मािणत गनपन
ु ह छ । शङ् काको सिु वधा अिभयु ले
पाउने ह छ । सहअिभयु को मौकाको बयानलाई आधार
मानी ितवादीलाई कसरु दार करार गन फौजदारी यायको
िस ा तले िम ने देिखँदैन । य तो अव थामा सु
िज ला शासन कायालय, स तरीको िनणय ितवादी
च दा म डल भ ने वणकुमार म डलको हकमा उ टी
भई ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अतः बरामद भएको हितयार ितवादी च दा
म डल भ ने वणकुमार म डलको साथबाट बरामद
नभएको, ितवादीउपर के वल सहअिभयु को मौकाको
बयानमा मा पोल रहेको, आरोिपत कसरु पिु हने कुनै
िकिसमको माण पेस हन नआएको ि थितमा पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजबाट ितवादी च दा म डल भ ने
वणकुमार म डललाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
ठहर गरी िमित २०६९।११।१६ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कािलबहादरु सा यु िल बू
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-०७८२, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. गु नु कवािडया
पीिडतको वा य जाँचको ितवेदन हेदा,
General appearance: मानिसक तनाव भएज तो
अिन डराइरहेको ज तो देिखएको, शरीरमा कुनै चोटपटक,
घाउ, नीलडाम नदेिखएको, Genital area परी णको
ममा धेरै pain & tenderness भएको हँदा िनज ारा

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र माणह
समेतबाट िमित २०६७।४।२० मा वैदेिशक रोजगारमा
जापान पठाइिद छु भनी रकम .४,५०,०००।– बझ
ु ी
ितवादी मीला के .सी. ले जाहेरवाला राजु शा यलाई
ग रिदएको िलखतसमेतबाट यी पनु रावेदक / ितवादी
मीला के .सी.ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु
गरेको देिखएको र पीिडत राजु शा यलाई िवदेश जापान
पठाइसके को अव था नदेिखँदा वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम िनज पनु रावेदक / ितवादी
मीला के .सी.लाई १(एक) वष ६(छ) मिहना कै द र
.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार पयाँ) ज रवाना
हने तथा पीिडतबाट िलएको िबगो .४,५०,०००।– (चार
लाख पचास हजार पयाँ) र सोको ५० ितशतले हने
हजना रकम .२,२५,०००।– (दईु लाख पि चस हजार
पयाँ) समेत ज मा .६,७५,०००।– (छ लाख पचह र
हजार पयाँ) पनु रावेदक / ितवादी मीला के .सी.बाट
पीिडत जाहेरवाला राजु शा यले हजनाबापत भरी पाउने
ठह याई वैदेिशक रोजगार यायाधीकरण काठमाड बाट
िमित २०६८।६।२९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-१६२५, हातहितयार
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. वणकुमार म डल
ितवादी च दा म डल भ ने वणकुमार
म डल त काल खानतलासीबाट प ाउ परेको
पाइँदनै । सहअिभयु
ितवादी भपु ा भ ने भपु े
मिु खयाको मौकाको पोलबाट अिभयोगप दायर भएप ात्
मा मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत भएको र मु ा हेन
अिधकारीसम को बयानमा सहअिभयु को पोलमा पूण
इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । सहअिभयु भपु ा भ ने
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पटकपटक Examination refuse ग रराखेको, रोजगार, नेपाल सरकार िव. कमला बोहरा
यौनाङ् गको व रप र कुनै िकिसमको चोटपटक, घाउ,
ितवादी कमला बोहरा सु बाटै साधरण
िनलडाम नभएको, Vulva व रप र whitish discharge ता रखमा रही िमित २०६८।०८।२० बाट ता रख
present, inner surface of labia majora- गज
ु ारेकोमा िनजको अ य कुनै वतन नखल
ु ी फरार रहेको
erythematous & tender, Hymen; excessive देिख छ । अक तफ जाहेरवाला तथा पीिडतसमेतको
tenderness & painful, seems to be partially नाउँमा वैदिे शक रोजगार यायाधीकरणबाट जारी भएको
torn, fourchette। perineum: normal & intact मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११५ नं. बमोिजमको सा ी माण
भ ने उ लेख भई पीिडतको जबरज ती करणी भएको बु ने आदेश भऐकोमा सोको याद िनज जाहेरवाला
हनस ने देिख छ भ ने बेहोराको म यपि चमा चल र पीिडतको घर दैलोमा टाँस भई तामेल भएको
े ीय अ पतालको ितवेदन रहेको पाइने ।
देिख छ । यायाधीकरणको सो आदेशअनस
ु ार
ितवादी गु नु कबिडया र पीिडतको जाहेरवाला यायाधीकरणसम उपि थत भई सा ी
प रवारबीच कुनै रसइवी रहेको त य खु न आएकोसमेत बकप गरी रकम लेनदेनको माण तथा जाहेरी बेहोरा र
पाइँदैन । यित नै माणको भरमा यी ितवादी गु नु अनस
ु धान तहिककातको ममा पीिडतको भनाईलाई
कबिडयाले जबरज ती करणीको पूण अपराध गरेको पिु गराउने य नस म गरेको पाइँदैन । य तो अव थामा
रहेछ भ न निम ने ।
के वल जाहेरी बेहोरा र मौकाको कागजलाई माणमा िलई
पीिडतको मौकाको बकप , जाहेरी दरखा त ितवादीउपरको कसरु कायम गन िम ने नदेिखने ।
बेहोरा, पीिडतको वा य परी ण ितवेदन, अ य
ितवादी कमला बोहराले अिभयोग
प रि थित ज य माणसमेतको आधारमा ितवादी दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको त य पिु हने कुनै
गु नु कबिडयाले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको िकिसमको माण वादी नेपाल सरकारको तफबाट पेस
महलको ५ नं.को कसरु स म गरेको रहेछ भ नु पन हन हन सके को देिखँदैन । ठोस सबतु माणको अभावमा
आयो । तसथ, पनु रावेदन अदालत, सख
शङ् काको भरमा ितवादीलाई कसरु दार करार गन
ु तबाट सु
फै सला उ टी गरी ितवादी गु नु कबिडयालाई मल
फौजदारी यायको िस ा तले िम ने देिखन नआउने ।
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम
अतः जाहेरवाला तथा पीिडत भिनएक पु पा
जबरज ती करणीको उ ोगमा ५ वष कै द सजाय गन िव वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणको आदेशबमोिजम
ठहर गरी भएको फै सलालाई अ यथा भ नु पन नदेिखने । यायाधीकरणमा उपि थत भई आव यक माणसमेत
अतः जाहेरी तथा पीिडताको बकप समेतबाट पेस गन नसके को हँदा ितवादीले आरोिपत कसरु बाट
यी ितवादीले जबरज ती करणीको पणू अपराध सफाइ पाउने ठहरी वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणबाट
गरेको देिखन नआएकोले उ ोग ठहर गरेको पनु रावेदन िमित २०७०।९।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
अदालत, सख
ु तको िमित २०७०।०२।२६ को फै सला सदर हने ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यु िल बू
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यु िल बू
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् । इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
५
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०६३९, वैदिे शक अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-०५८१, जबरज ती
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करणी, नेपाल सरकार िव. धनकुमार शेपा
पिन अ यथा मािणत नभएस म सबै अंिशयारको हक
वादी नेपाल सरकारले अिभयोगप मा िनज ला ने ह छ । िक.नं. ७०३ को ज गा िमित २०४०।५।१
ग-१२ लाई सा ीको पमा उ लेख गरेकोसमेत मा मौजेलालले राजीनामाबाट ा त गरेको देिखयो । सो
देिखँदैन । माण मक
ु ररको ममा पीिडत ग-१२ लाई िक.नं. ७०३ को ज गाबाट कजा िलई ि टब धक पा रत
बु ने भनी सु िज ला अदालतबाट आदेशसमेत ग रिदएको देिख छ । वादी ितवादीह एकासगोलका
नभएको तर पीिडत ग-१२ को अदालतमा बकप भएको अिशयार भएको भ ने देिखँदा ब डाप भएको िमिसल
देिख छ । अिभयोगप मा सा ीको पमा उ लेख संल न माण छै न । िक.नं. ७०३ को १० धरु ज गा िनजी
नै नग रएको यि लाई अदालतको आदेश िवना नै आजनबाट खरीद भ ने मािणत गन दािय व वयम्
गरेको बकप को बेहोरालाई माणको पमा ा गरी ितवादीउपर नै रहेको ह छ । सो मािणत गन सके को
ितवादीका िव
माणमा िलनसमेत िम ने नदेिखने । पाइँदैन । सगोलको अव थामा खरीद गरेको सो िक.नं.
अनस
ु धानकताले पीिडत यि को पिहचानको ७०३ को ज गा ब डा ला ने नै देिखने ।
लािग िलखत तयार नगरेको, मौिखक अनरु ोधको आधारमा
अतः ऋणको हकमा साहको उजरु परेका
शारी रक जाँचको लािग पठाएको र अिभयोगप मा बखत ठहरेबमोिजम हने गरी मूल २ अंिशयार देिखँदा २
पीिडतलाई सा ीको पमा उ लेख नै नगरेको अव था भाग गरी १ भागको ४ भागको १ भाग स पि वादीले
हँदा उ अनस
ु धानले शङ् काको ि थित उ जाएको ितवादीबाट अंश पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
छ । ततु मु ामा पीिडतको यिकन नै नभएको िवराटनगरको िमित २०७०।५।१६ को फै सला िमलेकै
अव थामा शङ् काको आधारमा जबरज ती करणीज तो देिखँदा सदर हने ।
ग भीर फौ दारी अिभयोगमा सजाय गनु फौजदारी इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
यायको िस ा तिवपरीत हन जाने ।
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
तसथ, मािथ उि लिखत आधार कारणबाट इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभु म् ।
शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउने देिखँदा आरोिपत
कसरु बाट ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको
इजलास नं. १३
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७२।३।१४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-१४२२, जबरज ती
इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् । करणी, रहरबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
७
जाहेरवालाह गणेशबहादरु भ डारी र
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सरु शे लामाले मौकाको जाहेरी बेहोरा र पीिडतह को
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-११८१, अंश चलन, मौकाको भनाइलाई पिु ट हने गरी सु अदालतमा
मौजेलाल म डल धानुक िव. परशुराम म डल
उपि थत भई बकप गरेको देिख छ । मौकामा कागज
िनजी आजनको भ नेले िन चया मक माण गन इि दरा बढु ाथोक र किवता यौपानेले सो कागज
पेस गरी आ नो िजिकर मािणत गन स नपु दछ । बेहोरा समिथत हने गरी सु अदालतमा बकप गरेको
वआजनको ठोस सबदु माण गज
ु ान नसके सगोलको देिखयो । पीिडतह को वा य परी ण गन डा. पु या
प रवारम ये जनु सक
ु ै अंिशयारको नाउँमा स पि रहेता पौडेलले सु अदालतमा गरेको बकप मा बौ ६९
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(संकेत नाम) को घाउ लतु ो लागेको होइन, य तो घाउ मनािसब देिखँदा सदर हने ।
किहलेकाँही नङले कोत रएर, ठोि कएर, चोटपटकबाट इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
ला न स छ, य तो खालको घाउ करणीको उ ोग इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २७ गते रोज २ शभु म् ।
यास गदा पिन हन स छ भनी उ लेख गरेको अव थाले
२
यी ितवादीको मौकाको बयान बेहोरा पिु ट हन आएको मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
देिखएको छ । ितवादी रहरबहादरु तामाङले बौ ६७, अिनलकुमार िस हा, ०७३-CI-०२९२, ज गा दता हक
बौ ६८ र बौ ६९ (संकेत नाम) लाई जबरज ती कायमसमेत, राजे मान िसंहसमेत िव. मोहन कुमार े
करणी गरेको कुरा माणबाट पिु ट भएको देिखने ।
िववािदत ज गामा पृ वीमान महजनको र
पनु रावेदक / ितवादीले मौकामा अनस
ु धान िनजपिछ हक खाने स तान समेतको मोही हकस म
अिधकारीसम बयान गदा आफू वारदात िमितमा अ य रहने देिखए पिन ज गामा वािम व (ज गाधनीको हक)
रहेको भनी िजिकर िलएको देिखँदैन । मौकाको सािबती कायम हने अव था देिखँदैन । मालपोत कायालय,
बयान कुटिपट गरी लेखाइिदएको भनी भने तापिन यी कलंक को मोठमा आिललाल वै को नाममा दता
ितवादीलाई मौकामा कुटिपट गरेको भ ने कुरा माणले बाँक भ ने उ लेख भएको देिख छ भने भूिमसधु ार
पिु ट गरेको अव था देिखँदैन । ितवादीउपरको कायालय, काठमाड िमित २०६२।१।२७ गतेको
अिभयोग दाबी शङ् कारिहत तवरले मािणत हन आएको प मा २ नं. अनस
ु ूचीमा आिललाल े उ लेख भएको
देिखन आएकोले सु काठमाड िज ला अदालतबाट भनी लेिखएको देिख छ । यसैगरी उ कायालयको
िमित २०६९।९।२३ मा आरोिपत कसरु गरेको ठह याई २०६२।२।८ को प मा आिदलालको नाममा ७ नं.
सजायसमेत गन गरेको फै सला सदर हने ठह याई फाँटबारी नदेिखएको भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।८।१८ मा यसबाट िववािदत ज गा आिदलाल वा आिललाल कसको
भएको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
हो भ ने हन सके को नदेिखने । ज गाको सािबक दता
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण कारणह
े तास ब धी भरपद माण पेस गरी वादीले दाबी पिु
समेतबाट यी ितवादीउपर परेको िकटानी जाहेरी, पीिडत गन सके कोसमेत देिखँदैन । िफ डबक
ु मा आिदलालको
बौ ६९ को शरीरमा घाउ खत देिखएको भ ने परोपकार न बरी ज गा हो भनी उ लेख भएको देिख छ । िवता
सतु ी तथा ीरोग अ पतालको िमित २०६९।०३।०५ ज गा भए न बरी ज गा हो भनी उ लेख गन पन अव था
को वा य परी ण ितवेदन, ितवादीले मौकामा पिन हँदैन । िवता ज गा हो भनी देिखने व तिु न माणको
अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु मा सािबत भई गरेको अभाव रहेको अव थामा वडा कायालयको िसफा रस र
बयान तथा पीिडतह बौ -६७, बौ -६८, बौ -६९ मालपोत कायालयको सजिमनको आधारमा मा वादी
तथा जाहेरवालाह को बकप समेतबाट ितवादीले दाबीको ज गा िवता हो भनी भ न िम ने नदेिखँदा वादी
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु हन आएको दाबी पु न नस ने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत,
देिखँदा ितवादी रहरबहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट वादी
११ (एघार) वष कै द र ितवादीबाट पीिडतह ले दाबीको िक.नं. ८२ को ज गा िवता ज गा हो भ ने त य
.७५,०००।- ितपूित भराई िलन पाउने ठह याई सु
भरपद र व तिु न माणबाट पिु हन सके को नदेिखँदा
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६९।९।२३ मा वादी दाबी पु न नस ने ठह याई भएको सु फै सला
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
पाटनबाट िमित २०७०।८।१८ मा भएको फै सला २०७०।४।२८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
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इजलास अिधकृत : कृतबहादरु बोहरा
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १४
§ यसै लगाउको ०७३-CI-०२९३, ज गा
दता हक कायमसमेत, मोहनकुमार े िव.
१
राजे मान िसंह महजनसमेत भएको मु ामा मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
पिन यसैअनस
ी अिनलकुमार िस हा, ०७४-WH-००६९,
ु ार फै सला भएको छ ।
३
ब दी य ीकरण, उ रबहादुर खड् का िव. नेपाल
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सरकार
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-१०६५, वैदिे शक
वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणमा यी िनवेदक
रोजगार कसरु , चमेली लामा िव. नेपाल सरकार
उ रबहादरु खड् काउपर दईु वटा मु ा चलेको कुरा िनज
जाहेरवालीबाट
.२,००,०००।– मा आफू सो मु ाह मा हािजर भई धरौटी ता रखमा रहेकोबाट
सापटी िलएको हो, सो रकम ितरीसके को छु । िनजलाई मु ाह का बारेमा के ही थाहा भएन भनी भ न
वैदेिशक रोजगारको लािग कुनै रकम िलएको छै न िम ने पिन देिखँदैन । दवु ै मु ामा एकै िमितमा फै सला
भनी पनु रावेदक ितवादीले िजिकर िलए पिन भएको पिन पाइ छ । सोम ये एउटा मु ाको याद िनजको
सो कुराको कुनै माण पेस भएको िमिसलबाट आमाले नै बझ
ु ेको देिख छ । अक मु ाको पनु रावेदन याद
देिखँदनै । ितवादीले करकाप भनी िजिकर िलएको बेप े तामेल भएर िनजले जानकारी नपाएको हो भने सो
कागज दईु तह अदालतबाट करकाप ठहर नभएको याद बदर गराउने िविधस मत् बाटो िनजले नै खो ने
अव था छ । ितवादीले वैदेिशक रोजगार यवसाय गन हो । यस अव थामा जहाँस म ब दी य ीकरणको
अनमु ितसमेत निलएको अव थामा वैदेिशक रोजगारमा आदेश जारी गनपन
ु हो वा होइन भ ने छ यी िनवेदकले
पठाइिद छु भनी जाहेरवालीबाट रकम िलएको, आफू िमित २०७४।१०।१८ मा प ाउ परेको कुरालाई
सोबमोिजम वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसके को र वीकार नै गरेको देिख छ । िनजलाई वैदेिशक रोजगार
रकमसमेत िफता नगरेको अव था हँदा यी ितवादीलाई यायाधीकरणबाट एकै िदन र िमितमा भएको फै सलाबाट
कसरु दार ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणबाट एउटामा १ वष ६ मिहना र अक मा १ वष ८ मिहना
भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
कै दको सजाय भएको पाइ छ । ज रवानाको हकमा पिन
तसथ मािथ िववेिचत आधार माणबाट
.१,५०,०००।- दरले दवु ै मु ामा ज रवाना भएको छ ।
ितवादी चमेली लामालाई वैदिे शक रोजगार ऐन, उ फै सलाह को स दभमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।७।०। (एक वष सात महलको ३८ नं. र ४१ नं. को कानूनी यव थाको
मिहना) कै द र .१,५०,०००।– (एक लाख पचास प र े यमा हेदासमेत कै द र ज रवाना भु ान भइसके को
हजार पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालीको िबगो अव था नहँदा यी िनवेदक गैरकानूनी थनु ामा रहेको भ न
.११,४१,६९०।– र सोको ५० ितशत हजानासमेत सिकने अव था नदेिखने ।
ज मा .१७,१२,५३५।– (स लाख बा हजार पाँच
अतः उि लिखत आधार कारणबाट वैदेिशक
सय पतीस पैयाँ) जाहेरवालीले भ रपाउने ठह याई रोजगार यायाधीकरणबाट िमित २०७०।११।२७ मा
वैदेिशक रोजगार यायाधीकरणबाट िमित २०७१।२।११ भएको फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द तथा ज रवानाको
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सजाय काया वयनको ममा नै यी िनवेदक प ाउमा परी
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
लागेको कै द तथा ज रवानाबापत कै द भु ान ग ररहेको
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभु म् ।
अव था भई कानूनबमोिजम भु ान गनपन
ु सजायबापत
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कै दमा रािखएको देिखँदा िनजको थनु ालाई गैरकानूनी हेट डाबाट िमित २०७०।११।९ मा भएको फै सला
भ न सिकने अव था नहँदा िनवेदन माग दाबीअनस
ु ार िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ब दी य ीकरणलगायत अ य आदेश जारी गनपन
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
ु
अव था देिखएन आएन । ततु रट िनवेदन खारेज क यटु र : प ा आचाय
हने ।
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
३
क यटु र: प ा आचाय
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म्। टंकबहादुर मो ान, ०७३-CI-०३५५, ज गा नामसारी
२
दा.खा., रषमलाल घत िव. खिलबुढा मगर
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
यथ वादी खली घत मगरले मालपोत
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-०२६८, हातहितयार कायालयमा न नेबीर पनु २०१५ सालदेिख बेप ा
खरखजाना, शिशभुषण ितवारी िव. नेपाल सरकार
भएको भनी उ लेख गरेको र पनु रावेदक ितवादीले
पनु रावेदक ितवादीको सािबती बयानलाई यसलाई अ यथा हो भनेको नपाइए तापिन िनज
बरामदी मचु ु का, घटना िववरण कागज तथा ितवेदकको न नेबीर पनु का नाममा नापीका बखतमा नै दाबीका
ितवेदन बेहोरा समेतले ङ
ृ ् खलाब पमा पिु भए िक ा ज गाह नापजाँच दता भई िनजले ज गाधनी
गरेको अव थासमेत िमिसल संल न माण कागजातबाट माण पज
ु ा पाएको देिख छ । यसरी स यान िज लामा
देिख छ । यस अव थामा ितवादीले अदालतसम भएको नयाँ नापीबाट समेत ज गाधनी माण पज
ु ा पाएका
गरेको इ कारी बयानलाई नै आधार मानी कसरु अपराध िनज दतावाला न नेबीर पनु २०१५ सालमा परदेश
गरेको होइन भनी भ न कानून र यायको रोहमा गई बेप ा भएको भ ने त य वतः खि डत भएको
िम ने पिन नदेिखने । पनु रावेदक ितवादीको सािबती देिख छ । यसका अित र २०६२/०६३ सालमा
बयानलाई बरामदी मचु ु कासमेतका अ य ङ
लालपज
ृ ् खलाब
ु ामा कारोबार भएको भ ने त य देिखएको भ ने
माणह ले पिु ग ररहेको र िनजबाटै अवैध हातहितयार मालपोत कायालयकै भनाई रहेको र २०३९।९।४ मा
बरामद भएको भ ने कुरा र त यमा कुनै िववाद नभएको ज गाधनी पज
ु ा ा गरेको कुरा िमिसल संल न ज गाधनी
प र े यमा माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
पज
ु ाबाटै देिख छ । यसबाट ज गा दतावाला न नेबीर
तसथ, मािथ िववेिचत माण एवम् स मािनत पनु को मृ यु भई िनजको अपतु ाली प रसके को भनी भ न
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका िम ने त यतः नदेिखने ।
आधारमा िज ला शासन कायालय, पसाबाट
कुनै यि को मृ यु हन गएमा िनज मतृ कको
पनु रावेदक ितवादी ड ल.ु चनु ु पा डे भ ने शिशभूषण अपतु ाली कसले पाउने भ ने कुरा कानूनबमोिजम िनणय
ितवारीले हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को हने िवषय हो । य तोमा स बि धत दैयादारले कानूनको
दफा ३(२) र दफा ५ को कसरु अपराध गरेको ठह याई यादिभ सो दाबी गन पाउने नै देिख छ । िनज न नेबीर
हातहितयारतफ सोही ऐनको दफा २०(२) अनस
ु ार ५ पनु को मृ यु भएपिछ मा उठान हने कानूनी नका
वष कै द र खरखजाना तफ सोही ऐनको दफा २०(३) बारेमा सो घटना घट् नु अगािड नै िनणय गन हो भने
अनस
ु ार .६०,०००।- ज रवाना हने ठह याई िमित यि को स पि स ब धी अिधकारमा आघात पु न जाने
२०७०।६।३ मा िज ला शासन कायालय, पसाबाट अव था पछ । जनु कानून र यायको ि मा मा य हने
भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पिन देिखँदैन । यस कार वादी ितवादीले उ लेख गरे
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झ नभई दाबी ज गावालको मृ यक
ु ो स ब धमा यिकन हन बाट हालैदेिखको बकसप को िलखतको मा यमबाट
नसके को अव थालाई यानमा राखी ज गावाला िनज आ नो बनाई िलई अिभयोग दाबीबमोिजम यी
न नेबीर पनु को नाउँको ज गाह यथाि थितमा रा ने ितवादी पनु रावेदकले ठगीको कसरु गरेको पिु भएकै
भनी मालपोत कायालयबाट भएको िनणयलाई सदर गन देिखयो । मालपोत कायालयबाट पा रत िलखत भएको
गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ नेस मको एक मा कारणले ितवादीले ठगीको कसरु
भ नपु न नदेिखने ।
गरेको होइन भ नु यायोिचत नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
वादी र ितवादी नाउँमा न नेबीर पनु को नामका सु प देही िज ला अदालतबाट ितवादी िशवदास
ज गाह नामसारी दाखेल खारेज गन निम ने र िनज यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई
न नेबीर पनु को नाउँको ज गाह यथाि थितमा रा ने भएको िमित २०६८।३।२६ को फै सला उ टी भई
भनी मालपोत कायालयबाट िमित २०६८।३।२३ मा अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितवादी िशवदास
भएको िनणयलाई नै सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, यादवले ठगीको रोहरीतबाट मालपोत कायालय,
तल
प देहीको र.नं.४६३५(ङ) िमित २०६६।९।२७ को
ु सीपरु बाट िमित २०७१।३।१७ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िलखतबाट आ नो नाममा हालैको बकसप ग रिलएको
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
िक.नं.१११४, ११२३, ११२५ समेत ३ िक ा ज गा
क यटु र : प ा आचाय
जाहेरवाली मधु नु ा अिहरनीलाई िफता गराई ितवादी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् । िशवदास यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको ४ नं. बमोिजम
िबगो बराबर .८५,०००।– (पचासी हजार) ज रवाना
इजलास नं. १६
र १ (एक) मिहना कै दको सजायसमेत हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६९।३।१०
१
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी सपना इजलास अिधकृत: ड लरु ाम चौधरी
धान म ल, ०७०-CR-०४०१, ठगी, िशवदास यादव क यटु र: अजनु पो ेल
िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७५ साल जेठ १ गते रोज ३ शभु म् ।
घटनाको िदन भएको र.नं.४६३४(ङ) को
२
हालै देिखको बकसप को िलखतबमोिजमको ज गा मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
पाउने िकशोर यादवले जाहेरवालीकै नाममा ज गा िफता सपना धान म ल, ०७३-WO-०७१७, उ ेषण /
ग रएको त य र वयम् जाहेरवालीले अदालतमा गरेको परमादेश, स तोषकुमार ख ीसमेत िव. धानम ी तथा
बकप समेतको आधार माणबाट ितवादी िशवदास मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
यादवले वृ अव थाक , लो ने, छोरा, छोरी कोही
पेसा, यवसाय स चालन गन पाउने
नभएको िबरामी जाहेरवाली मधु नु ा अिहरनीलाई जाल नाग रकको मौिलक हकलाई जनशि को यव थापन
प रप च गरी गफलतमा पारी झु याई लि ने औषधीसमेत हन नसके को कारण देखाई अिनि चत समयस म रो नु
खवु ाई िनजको नाममा भएको प देही िज ला, िसपवु ा मनािसब हन स ै न । नाग रकले कानूनबमोिजम पेसा,
गा.िव.स. वडा नं.५ िक.नं. १११४, ११२३, ११२५ यवसाय स चालन गन अनमु ित माग गरेमा यसका
गरी ३ िक ा ज गा आ नो नाममा र.नं.४६३५(ङ) लािग आव यक पन जनशि लगायतका यव थापक य
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ब ध िमलाई सहजीकरण गनु रा यको दािय व गन स ब धमा कारवाही अिघ बढाउनु भनी िवप ीह का
हो । ततु स दभमा अनगु मन गन जनशि को अभाव नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
रहेको भ ने कारण देखाई नाग रकको पेसा यवसाय इजलास अिधकृतः क याण खड् का
गन पाउने संवैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकारको क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
योगमा अन त र अिनि त कालस म रोक लगाउने इित संवत् २०७४ साल चैत २२ गते रोज ५ शभु म् ।
कायलाई यायोिचत मा न नसिकने । यसका साथै यसै
३
िवषयसँग स बि धत रट नं. ०७२-WO-१०४६ र मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
०७२-WO-०८२० का रट िनवेदनह मा धानम ी ड बरबहादुर शाही, ०७४-RC-००७१, कत य यान,
तथा मि प रषद्को कायालयको िमित २०६८।६।१३ नेपाल सरकार िव. च बहादुर आलेमगर
को िनणय र िमित २०६८।६।१५ को प बदर हने
मतृ क खड् गबहादरु मगर र िदलमाया मगरको
ठहर भई यस अदालतबाट यसअिघ नै पिन फै सला शव परी ण ितवेदनमा पिन मृ यक
ु ो कारण Head
भइसके को स दभमा धानम ी तथा मि प रषद् injury and hypovolaemic shock भनी उ लेख
कायालयको सोही िनणय एवम् प लाई दशाई आ नो भएको तथा घटनामा योग भएको खक
ु ु री ितवादी
कानूनबमोिजमको िज मेवारीबाट पि छन कदािप पिन च बहादरु आलेमगरबाटै बरामद भएको देिख छ ।
निम ने ।
अदालतमा बयान गदा बारदातमा योग भएको उ
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट खक
ु ु री च बहादरु आ नै भएको र यही खक
ु ु रीले
नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो मैले मतृ कह खड् गबहादरु आलेमगर र िदलमाया
कायालयको िमित २०६८।६।१३ को बैठकको िनणयको आलेमगरसमेतका अ य घाइते ४ जनालाई खक
ु ु री हार
बदुँ ा नं. ४ र उ कायालयले म तथा यातायात गरेको हँ भनी सािबती बयान गरेको अव थासमेतबाट
यव था म ालयमा पठाएको प.सं. २०६८।६९ मतृ कको मृ यु र अ य ४ जना घाइते हनक
ु ो कारण
सा.िव.च.नं. १४६ िमित २०६८।६।१५ को प , वैदिे शक ितवादीको खक
ु ु री हारबाट नै भएको भ ने कुरा
रोजगार िवभाग एवम् क पनी रिज ारको कायालयले िववादरिहत पमा पिु हन आउने ।
िनवेदकह लाई िदएको जानकारी प समेतबाट
ितवादी च बहादरु आलेमगरलाई िज ला
िनवेदकह को पेसा, रोजगार गन पाउने हकमा आघात अदालत र पनु रावेदन अदालतले अिभयोग माग
पन गएको देिखँदा र यसअिघ पिन यही िवषयमा पन दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(१)
आएका रट िनवेदनह मा यस अदालतबाट उ षे णको बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको फै सला
आदेश जारी भइसके को हँदा उि लिखत प ह लगायत िमले निमलेको स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
सो प सँग स बि धत िनणयह समेत उ ेषणको यानस ब धीको १३(१) मा “धार भएको वा नभएको
आदेश ारा बदर गरी िदएको छ । अब िनवेदकह ले जोखमी हितयार गै ले हानी रोपी घोची यान मारेमा
िदएको िनवेदनबमोिजम वैदेिशक रोजगार यवसाय .....सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ”
भ ने
ु
स चालनका लािग एस.एस. पु अफ यानेजमे ट ा. कानूनी यव था रहेको छ । ततु मु ाको घटनाको
िल., नेपाल मेनपावर ा.िल., आयाम ओभरिसज ा.िल., वारदातमा ितवादी च बहादरु आलेमगरले आ नै
िज.एन. मु न रसोस ा.िल., रेड ए ड लु र ु टमे ट घरमा रहेको धा रलो हितयार खक
ु ु री हारबाट मतृ कह
सिभस ा.िल. र ई लाइमे ट र ु टमे ट एजे सी ा.िल. खड् गबहादरु आलेमगर र िदलमाया आलेमगरको मृ यु
नामका तािवत क पनीलाई अनमु ितप िदने र दता भएको अव था र अ य ४ जना यि ह ठमान िसंह
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मगर, िललमाया आलेमगर, च माया आलेमगर र ब ी दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(१)
आलेमगरलाई सो हितयार हार गरी घाइते बनाएको बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको फै सला
अव थासमेत िमिसल संल न माण कागजातबाट िमले निमलेको स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
पिु भएको देिख छ । यस अव थामा िनज ितवादीले यानस ब धीको १३(१) मा “धार भएको वा नभएको
अिभयोग माग दाबीअनस
ु ारको कसरु अपराध गरेको जोखमी हितयार गै ले हानी रोपी घोची यान मारेमा .....
देिखने ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ”
ु भ ने कानूनी
तसथ मािथ उि लिखत आधार र यव था रहेको छ । ततु मु ाको घटनाको वारदातमा
कारणसमेतबाट ितवादी च बहादरु आलेमगरको उ
ितवादी राजन भज
ु ेलले आ नै घरमा रहेको आगो फु ने
काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. तथा १३(१) फलामको पाइपज तो जोिखम व तल
ु े आ नै दाजु
नं. िवपरीतको कसरु भएकाले सोही कसरु मा सोही ऐनको िड ली भज
ु ेलको टाउकोज तो संवेदनशील ठाउँमा ४।५
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर पटक हार गरी स त घाइते बनाएको र सोही फलामको
गरी सु िज ला अदालतबाट िमित २०६५।०९।२३ पाइपको चोटका कारण मतृ क िड ली भज
ु ेलको अक
मा भएको फै सला सदर गन गरी िमित २०७३।०५।२९ िदन मृ यु भएको र झगडा छुट्याउन गएको िड ली
मा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सला भज
ु ेलको छोरा इ र भज
ु ेललाई समेत सोही पाइपले २।३
िमलेकै देिखँदा पेस हन आएको साधक सदर हने ।
पटक हार गरेको अव थासमेत िमिसल संल न माण
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
कागजातबाट पिु भएको देिख छ । यस अव थामा िनज
क यटु र: प ा आचाय
ितवादीले अिभयोग माग दाबीअनस
ु ारको कसरु अपराध
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् । गरेको नै देिखने ।
४
तसथ मािथ उि लिखत आधार र
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी कारणसमेतबाट ितवादी राजन भज
ु ेलको उ काय
ड बरबहादुर शाही, ०७४-RC-००७८, कत य यान, मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. तथा १३(१) नं.
नेपाल सरकार िव. राजन भुजेल
िवपरीतको कसरु भएकाले सोही कसरु मा सोही ऐनको
जाहेरवाला रणबहादरु भज
ु ेलको िकटानी जाहेरी १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर
र सोही जाहेरीलाई समथन गरी अदालतमा गरेको बकप , गरी सु िज ला अदालतबाट िमित २०७०।०५।२०
ितवादी राजन भज
ु ेलको अिधकार ा अिधकारी तथा मा भएको फै सला सदर गन गरी िमित २०७४।०१।१०
अदालतमा आई गरेको सािबती बयान, ितवादीक मा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगर अ थायी इजलास
आमा पावती भज
ु ेलले अिधकार ा अिधकारीसम ओखलढुङ्गाबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पेस हन
र अदालतमा आई जाहेरीलाई समथन हने गरी गरेको आएको साधक सदर हने ।
बकप , लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन तथा इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
ितवादी वयम्ले लक
ु ाई राखेको अव थामा बरामद इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् ।
भएको फलामको पाइपसमेतबाट मतृ क िड ली भज
५
ु ेलको
मृ यु ितवादीको फलामको पाइपको हारबाट नै भएको मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
भ ने कुरा िववादरिहत पमा पिु हन आउने ।
ड बरबहादुर शाही, ०७४-RC-००८९, कत य यान,
ितवादी राजन भज
ु ेललाई सु िज ला नेपाल सरकार िव. िवनाराम के .सी.
अदालत र पनु रावेदन अदालतले अिभयोग माग
जाहेरवाला लोकराज के .सी.को िकटानी
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जाहेरी र सोही जाहेरीलाई समथन गरी जाहेरवालाले मा उ च अदालत, तु सीपरु बाट भएको फै सला िमलेकै
अदालतमा गरेको बकप , ितवादी िवनाराम के .सी.को देिखँदा पेस हन आएको साधक सदर हने ।
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा आई गरेको इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
सािबती बयान, ितवादीक आमा िखमाकली के .सी., इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज१ शभु म् ।
िच बहादरु खड् का, मन िजत वली, मोहनलाल वली,
िललामणी वाठा र चेत लामा पनु समेतले अिधकार ा
इजलास नं. १८
अिधकारीसम जाहेरीलाई समथन हने गरी गरेको
घटना िववरण कागज, लास जाँच मचु ु का, शव परी ण
१
ितवेदन तथा घटना थालबाट बरामद भएको फलामको मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी पु षो म
खपु ासमेतबाट मतृ क रेवती के .सी.को मृ यु ितवादीको भ डारी, ०७२-CR-०३२८, कत य यान, जयकुमार
फलामको खपु ाको हारबाट नै भएको भ ने कुरा यादव िव. नेपाल सरकार
िववादरिहत पमा पिु हन आउने ।
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादी िवनाराम के .सी.लाई िज ला गरेको बयान घटना कृित मचु ु कासँग िसलिसलेवर
अदालत र पनु रावेदन अदालतले अिभयोग माग
पमा िम न आएको र वारदात घटेको कोठाको
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(१) ढोकामा िभ बाट चक
ु ु ल लागेको िथयो भनी ितवादी
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको फै सला र ितवादीका तफबाट उपि थत अिधव ाले िजिकर
िमले निमलेको स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, िलए पिन सो कुरा घटना थल मचु ु काबाट पिु भएको
यानस ब धीको १३(१) मा “धार भएको वा नभएको देिखँदैन । मतृ कको मृ यक
ु ो कारणका स ब धमा मृ यपु ूव
जोखमी हितयार गै ले हानी रोपी घोची यान मारेमा होस छँदै य गरेको कुराबाट ितवादीको मौकाको
.....सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ”
भ ने बयान समिथत भएको र सो मृ यक
ु
ु ालीन घोषणामा देवर
कानूनी यव था रहेको छ । ततु मु ाको घटनाको जय कुमारले आगो लगाएको हो भनी गदा होइन,
वारदातमा ितवादी िवनाराम के .सी.ले ीमतीकै साथमा पितले भनी जवाफ िदएबाट सो घोषणा िनज मतृ कले
रहेको फलामको खपु ाज तो जोिखम हितयारले आ नै होस छँदै य गरेको हो भ ने कुरा पिु भएकोले
ीमतीको घाँटीज तो संवेदनशील ठाउँमा पटकपटक मृ यक
ु ालीन घोषणा वत पमा पिु भएको छै न भ ने
हानी कत य गरी मारेको बेहोरासमेत िमिसल संल न िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन
माण कागजातबाट पिु भएको देिख छ । यस अव थामा नसिकने ।
िनज ितवादीले अिभयोग माग दाबीअनस
अत: मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
ु ारको कसरु
अपराध गरेको नै देिखने ।
ितवादीको अदालतसम को ई कारी बयान अ य
तसथ मािथ उि लिखत आधार र वत
माणबाट पिु हन नसके को साथै िनजले
कारणसमेतबाट ितवादी िवनाराम के .सी.को उ काय अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा सािबत रही
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. तथा १३(१) नं. बयान गरेको र सो बयानलाई िसलिसलेवर पमा रहेका
िवपरीतको कसरु भएकाले सोही कसरु मा सोही ऐनको प रि थितज य माण, मौकामा कागज गन यि र
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर वयम् मतृ कको मृ यक
ु ालीन घोषणाबाट पिु भइरहेको
गरी सु िज ला अदालतबाट िमित २०६५।११।१५ हँदा मनअिघ
ु होस छँदै मतृ कले आ नो मृ यक
ु ो कारणका
मा भएको फै सला सदर गन गरी िमित २०७४।१।१२ स ब धमा य गरेको कुरा र कुनै घटनाका स ब धमा
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पीिडत मािनसले मौकामा य गरेको कुरा माण ऐन, धनबहादरु राईले लेटाङको मा छे मानपन
ु छ, ६ लाख
२०३१ को दफा १० र ११ अनस
ु ार माणमा िलन पाइ छ भने पिछ म र िकरण भई ितवादी तापलाई
िम ने नै हँदा सोसमेतलाई माणमा िलई ितवादी बोलाई खोटाङि थत पहाड घरमा मान स लाह गरी
जयकुमार यादवले आरोिपत कसरु गरेको ठह याई बैना व प .५०,०००।– िलएको र पिछ फे री िचसाङ्
िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम यानसब धी खोलामा ढुक बसी मतृ क राजमणी राईलाई मैले बोके को
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको खक
ु ु रीले ताप र मैले हार गरी ढुङ्गासमेतले हानी
सजाय हने ठह याएको सु फै सलालाई सदर गरेको मरेपिछ िकरण बढु ाथोक ले सु दरीलाई काम फ े भयो
पनु रावेदन अदालत, बटु बलको िमित २०७२।३।२ को भनी फोन गरेको र हितयार यही छाडी गएको हो भनी
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बयान गरेको पाइ छ । अका ितवादी ताप राईले
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
अदालतमा बयान गदा िड ली देवानले काम छ भनी
क यटु र: अजनु पो ेल
बोलाएका र िनजसमेतले राजमणी राईलाई मान शतमा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
पैसा िलएका रहेछन, सोहीबमोिजम म र िड ली देवान
२
भई राजमणी राईलाई खक
ु ु रीसमेत हार गरी ह या
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी पु षो म गरेका हौ भनी बयान गरेका छन् । यी ितवादीह तीनै
भ डारी, ०७३-CR-०८२१, ०७३-CR-०८२२, जनाले चोट छाडी मतृ कको ह या गरेको भ ने कुरा पिु
०७३-CR-०८२३, ०७३-CR-०८२४, ०७३-CR- भएकोले ितवादीह िकरण बढु ाथोक , िड ली देवान
०८२५ र ०७३-CR-०९८१, कत य यान, िड ली र ताप राईलाई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले
देवान िव. नेपाल सरकार, िहरालाल सेवा, नेपाल सरकार यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
िव. ताप राई िव. नेपाल सरकार, िकरण बुढाथोक े ी ज मकै दको सजाय हने ठह याएको फै सला मनािसब नै
िव. नेपाल सरकार, सु दरी राई िव. नेपाल सरकार र देिखने ।
नेपाल सरकार िव. सुभ ी राईसमेत
ितवादी िहरालाल सेवाले मतृ क राजमणीक
ितवादी िकरण बढु ाथोक अदालतमा ीमती सु दरी राईले आफूलाई लो नेले दःु ख पीडा
उपि थत भई बयान गदा कसरु मा इ कार रही म िदइरहेकोले िनजलाई मान ितवादीम ये िहरालाल सेवा
मोटरसाईकलमा इटहरीतफ आउँदै गदा िड ली र ताप माफत मा छे खो न लगाएक र ितवादी िहरालालले
भेट भई िनजह ले मलाई एक िछन ब दै गर हामी ितवादी सु दरी राईले अ ाएबमोिजम िनजका लो ने
आइहा छौ ँ भनी मेरो मोटरसाइकल िलई गएका िथए । राजमणीलाई मान भनी अ य ितवादीह लाई
क रव एक घ टा पिछ दवु ै जना हता रँदै आए र पिछ जटु ाइिदएका र तीनै ितवादीह
मशः िकरण
हामी घरमा आई ब य । ५/६ िदनपिछ काठमाड घु न बढु ाथोक , िड ली देवान र ताप राईको कत यबाट नै
जाँदा प ाउ परेको हँ भनी बयान गरे पिन अिधकार ा मतृ क राजमणीको मृ यु भएको अव था छ । यस कार
अिधकारीसम बयान गदा वारदातमा आ नो उपि थित मतृ क राजमणी राईको मृ यु यी ितवादी िहरालाल
देखाई िड ली देवानले मतृ कलाई टाउकोमा हार गरेको सेवाको षडय को ि याबाट नै भएको पिु ट हन आएको
र ताप राईको खक
ु ु री खोसी आफूले पिन खक
ु ु री अव थामा यी ितवादी िहरालाल सेवालाई मल
ु क
ु ऐन,
हार गरेको कुरा वीकार गरी बयान गरेको र सो यानस ब धीको १६ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै दको
बयानलाई समथन गरी ितवादीम येका िड ली देवानले सजाय हने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
अदालतमा बयान गदा ितवादी िकरण बढु ाथोक र मनािसब नै देिखँदा सजाय चक भयो भ ने ितवादी
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र िनजलाई ऐ. १३(४) को अिभयोग दाबीबमोिजम छ । सह ितवादीह ले सु दरी राईको लािग नै आफूले
सजाय नगरी कम सजाय गरेको िमलेन भ ने वादी नेपाल वारदात घटाएको कुरालाई आ नो बयानमा खल
ु ाएको र यी
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी वयम् आफू िनद ष रहेको भनी िजिकर िलएको
ितवादी सभु ी राईले अदालतमा कसरु मा अव थासमेत छै न । छोरी सभु ी राईको अिधकार ा
इ कार रही बयान गरेको अव था छ भने आ नो कसरु अिधकारीसम को बयानबाट समेत यी ितवादी सु दरी
वीकार गन सु दरी राईले यी ितवादीलाई गढाउ गरी राईकै कारण मतृ कको ह या भएको भ ने कुरा खल
ु ेको
बयान गरेको अव था नदेिखएको र मु य भूिमका िनवाह छ । ितवादी सु दरी राईले ितवादी िहरालालले आफूले
नगरेपिन मौकामा बिु झएका मािनस एवम् जाहेरवालाको भनेअनस
ु ार खोजेका यि ह अ य ितवादीह
जाहेरी दरखा त र बकप समेतबाट यी ितवादीले
मशः िकरण बढु ाथोक िड ली देवान र ताप
आ नो िपतालाई मान योजनाको जानकारी पाएकोमा राईलाई पैसा िदएर मान लगाएको ि या नै मल
ु क
ु ऐन,
यसलाई रो नेतफ नलागी मान कायमा सहमतस म यानस ब धी महलको १३(४) को दायरािभ नै पन
रहेको भ ने पिु भएकोले िनजको वारदातमा रहेको देिखन आउछ । यस अव थामा ितवादी सु दरी राईलाई
भूिमकालाई िवचार गरी ितवादी सभु ी राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(४) नं. बमोिजम
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष ज मकै दको सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
कै दको सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा नदेिखने ।
अ यथा नदेिखने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादीह िकरण बढु ाथोक , ताप राई ितवादीह िकरण बढु ाथोक े ी, िड ली देवान र
र िड ली देवानसमेतका ितवादी वारदात थलबाट ताप राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
भागी काठमाड आएकोमा काठमाड को होटलमा ब ने िबप रत १३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सव वसिहत
यव था यी ितवादी िमलन राईले गरेको भ ने त य ज मकै द हने, ितवादी सु दरी राईलाई ऐ १३(४) नं.
िमिसलबाट खल
ु े पिन यी ितवादीको अिधकार ा बमोिजम ज मकै दको सजाय हने, ितवादी िहरालाल
अिधकारी र अदालतको बयान तथा िमिसल संल न अ य सेवालाई ऐ. १६ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द हने,
माणबाट यी ितवादी िमलन लामाबाट मतृ कलाई मान ितवादी सभु ी राईलाई ऐ. १७(३) बमोिजम ३ वष
कायमा कुनै भूिमका िनवाह भएको देिखँदैन । वारदात कै दको सजाय हने र ितवादीम येका िमलन लामाले
घटेप ात् लक
ु िछपी ब नको लािग आएका यि हन् अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई भएको सु
भ ने पूव जानकारी यी ितवादीलाई रहेको िथयो भ ने मोरङ िज ला अदालतको िमित २०७१।०५।०६ को
समेत िमिसलबाट नदेिखँदा ितवादी िमलन लामालाई फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
सफाइ िदने गरी भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने । िमित २०७३।४।१९ को फै सला िमलेकै िदिखँदा सदर
ितवादी सु दरी राई आफू मतृ क राजमणीको हने ठहछ । तथािप ितवादी सु दरी राईलाई मतृ कले
जेठी ीमती रहेको र िनजलाई मतृ क लो नेले का छी द:ु ख िदने गरेको, िनज मतृ कको जेठी ीमती भएको र
ीमती लगाई यातना िदने र कुटिपट गन गरेको हँदा िजिवत छँदा िनजलाई हेरचाह तथा वा तासमेत नगन
िनजलाई मान ितवादी िहरालाल सेवामाफत लो नेलाई गरेको, िनज ितवादी शारी रक पमा अपाङ् ग रही
िस याउने मा छे खो न लगाई िनजले खोजेका यि ह
जीवनयापनमा किठनाईसमेत रहेको अव थासमेतलाई
मशः ितवादीह िकरण बढु ाथोक , िड ली देवान र िबचार गदा यी ितवादी सु दरी राईलाई ज मकै दको
ताप राईलाई आ नो लो नेलाई मान लगाएको िमिसल सजाय नगरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
संल न कागज माणह बाट नै पिु ट हन गएको अव था १५(प ) वष कै द हने नै देिखँदा िनज ितवादी सु दरी
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राईलाई १५(प ) वष कै द हने ।
भ ने िनवेदकको बेहोरा िमिसल माणबाट पिु भएको
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
देिखन आएन । िनवेदकलाई लेनेदेन िवषयमा प ाउ गन,
क यटु र: अजनु पो ेल
थु ने, कागज गराउने यातना िदने आशङ् काको ि थित
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
पिु भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा
३
आदेश जारी हन स ने अव था िव मान रहेको
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठह याई भएको पनु रावेदन
ड बरबहादरु शाही, ०७१-CI-०८३४, िनषेधा ा, अदालत, पाटनको िमित २०७१।११।१३ को फै सला
निमता पोखरेल (िघिमरे) समेत िव. काठमाड उप यका िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहनु पन अव था देिखएन ।
िवकास ािधकरण, के शरमहलसमेत
पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर हने ।
बाटो िव तार गन स ब धमा वयम् िनवेदक इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
म येका क याणी रमाल र निमता पोखरेलसमेतले क यटु र: ेमबहादरु थापा
िमित २०७०।४।७ र २०७०।४।११ मा िनवेदन िदएको इित संवत् २०७४ साल पस
ु २५ गते रोज ३ शभु म् ।
आधारमा काठमाड उप यका िवकास ािधकरणले
५
िमित २०४५।७।२९ को िनणयबमोिजम GLD मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
अ तगतको सडक िव तार गन लागेको अव थामा उ
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०३२६, िनषेधा ा /
िमित २०४५।७।२९ को िनणयलाई यी िनवेदकह ले परमादेश, सुिम ा शाहसमेत िव. वैदिे शक रोजगार िवभाग
आफूह को हकमा बदर गराउन नसक यथाि थितमा ितनकुने (हाल बु नगर) समेत
कायम रिहरहेको देिखँदा सो आधारमा काठमाड
िनवेिदकाले आफूले आ नो ज गा ि ब धक
उप यका िवकास ािधकरणले गन लागेको बाटो िव तार राखी .१२ लाख मा गोकुल साद िशवहरेको लािग
कायमा िनवेदकह को पूण सहयोग रहने ितव ता िलइिदएको भने पिन वइ छाले िनजले जे ज तो कागजमा
रहेको देिखएकोले बाटो िव तार गन लागेको कायलाई सही गरेका छन् सोहीबमोिजम नै दािय व यहोनु पन
गैरकानूनी भ न िम ने अव था नदेिखँदा रट िनवेदन ह छ । कसैले झु याएर जालसाजी पूवक बेइमानीका
खारेज हने ठह याई भएको पनु रावदेन अदालत, पाटनबाट िनयतले खाली कागजमा सही गराएको अव था पिु
िमित २०६९।९।१२ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा नभएस म कुनै दािय व यहोन नपन । महानगरीय
प रवतन ग ररहनु पन अव था देिखन आएन । पनु रावेदन हरी वृ को कायालय, काठमाड ले िनवेिदकाह लाई
अदालत, पाटनको फै सला सदर हने ।
प ाउ गन र कुनै धरपकड गन खोिजएको छै न भने पिछ
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
िनवेिदकाह लाई प ाउ गन र हरी वृ मा आउनु भनी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
कुनै प पठाएको र ता रखमा राखेको पिु नभएस म
इित संवत् २०७४ साल पस
महानगरीय हरी वृ ले िनवेिदकाह लाई प ाउ गन र
ु २५ गते रोज ३ शभु म् ।
४
धरपकड ग रएको छै न भ ने भनाईलाई नै मा नु पन ।
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
गोकुल साद िशवहरेसमेतका नाममा
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०२६१, िनषेधा ा, पटकपटक याद जारी गरी पठाउँदासमेत याद तामेल
अमर शमशेर ज.ब.रा. िव. महानगरीय हरी प रसर हन नसक बेप े तामेल भई आएको देिख छ । िनजको
सािबक, हनुमानढोका हाल टेकुसमेत
नाउँको याद बेप े तामेल भएको अव था र िनज
िनवेदकलाई लेनदेन िवषयमा प ाउ गन, थुनामा उपि थत भई िनजले िनवेिदकाह बाट कुनै दािय व
रा ने, कागज गराउने, यातना िदने स भावना रहेको पन िवषयको कागज गराएको भ ने िजिकर िलई सोको
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पिु नभएस म िनवेदकले आफूलाई तीनवटा खाली लेनदेनका िवषयमा िववाद भएको मैले िनजलाई लछार
कागजमा सही गराए र सो आधारमा हरी ारा प न र पछार गदा भा सा कोठामा चरु ा फुटेको िथयो, पिछ पिन
धरपकड गन खोजे भ ने त यलाई प यार लायक मा न िववाद भएको कारण उठी िनज िनदाएको अव थामा
िम दैन । िनवेदकह लाई खाली कागजमा सही हातले घाँटी िथची मारेर आफै ँ मरेको ज तो देखाउन
गराइएको भ ने काय पिु नहनक
ु ो साथै सो िवषयलाई झु डाएको हँ भनी बयान गरेको देिख छ । पो माटम
िलएर महानगरीय हरी वृ को कायालय, काठमाड को रपोटबाट पानसा िसंहको मृ यु Strangulaion बाट
भनाईसमेतले िनवेदकलाई धरपकड र प ाउ गन काय भएको देिखएको, पनु रावेदक ितवादीका िव िकटानी
नगरेको भ ने िलिखत जवाफको बेहोराले नै िनषेधा ाको जाहेरी परेको, ितवादी अनस
ु धान अिधकारीसम
आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा आरोिपत कसरु मा सािबत भएका, मतृ कको नाबालक
पनु रावेदकको िनवेदन खारेज गन गरेको त कालीन छोराछोरीको बकप र घटना थल तथा लास कृित
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा मचु ु का बीचको साम ज यतासमेतबाट ितवादीउपरको
सदर हने ।
आरोिपत कसरु पिु हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ितवादी ओपे
भ ने उदयबहादरु शाहीलाई
इित संवत् २०७४ साल पस
यानसमब धी महलको १ नं. का कसरु मा ऐ. १३ (३)
ु २५ गते रोज २ शभु म् ।
६
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याई
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी टंकबहादरु गरेको बाँके िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको
मो ान, ०७२-CR-१५५०, कत य यान, उदयबहादुर पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित २०७२।४।१९
शाही िव. नेपाल सरकार
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदक ितवादी अदालतसम आरोिपत इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखए पिन अनस
ु धान क यटु र: देवीमाया खितवडा
अिधकारीसम को बयानमा आरोिपत कसरु वीकार गरी इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ४ शभु म् ।
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