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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७८, साउन – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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देिखँदा िनज ितवादी हमाल भ ने सोमबहादरु
तामाङलाई मलक
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
१३(३) नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको
उ च अदालत पाटनको सजाय मनािसब देिखँदा सदर
हने ।
पनु रावेदक
ितवादी र मतृ किबच
मानपनस
मको परु ानो रसइवी इिवलाग के ही रहेको
ु
पिन देिखँदैन भने मतृ कलाई मानपन
ु योजना बनाई
िनजको शरीरमा हितयार छाडेको पिन देिखँदैन । यी
पनु रावेदकले वयं अदालतमा आई बयान गदा के ही
समयअिघ मतृ कले आफूलाई च े िमलनको डन भनी
िहकाएको र सोही रस था न नसक छे उमै रहेको
दाउराको िचपटले ३/४ पटक हार गरेको भनी
अपराध वीकार गरी अनस
ु धान र अदालतलाई
माण सङ् कलनमा सहयोग पु याएको, िनजले
खल
ु ाएबमोिजम रगत लागेको स लाको दाउराको
िचपट घटना थलबाट बरामद हन पगु ेको र पनु रावेदक
ितवादीको यवु ा अव थासमेत देिखन आएकाले
िनजको उमेरसमेतलाई िवचार गरी सु र पनु रावेदन
तहबाट सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक
पन भनी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष
कै द सजाय उपयु हने भनी पेस भएको राय मनािसब
देिखन आएकोले उ रायसमेत सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
२
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-१२०२, कत य
यान, श भरु ाम थामी िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी श भरु ाम थामीले
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा
सलले घाँटी िथची मतृ क ीमतीलाई मारेको वीकार
गरेको सािबती बयानलाई शव परी ण ितवेदन, शव

संयु इजलास
१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-०९५४, कत य
यान, सोमबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार
मेरै हारबाट सिजत तामाङको मृ यु भएको
हो, अ कसैले हार गरेका छै नन् भनी ितवादी हमाल
भ ने सोमबहादरु तामाङले अदालतसम आरोिपत
कसरु वीकार गरी बयान ग रिदएको देिख छ । मृतकको
लास कृित मचु ु कामा दायाँ आँखीभ मािथको भागमा
३१/२ इ च िथिचएको छाला गई घाउ रहेको भ ने उ लेख
छ भ ने शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण blunt
force head injury भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
ितवादी सोमबहादरु ले खल
ु ाएबमोिजमको रगत ज तो
पदाथ लागेको स लाको दाउराको िचरपट बरामद
भई दशीको पमा िमिसल संल न रहेको देिख छ ।
घटना थलमा य दश का पमा रहेका सानक
ु ा छा
तामाङले के ही समयअिघ आ ना मृतक भा जा
सिजत तामाङले सोमबहादरु लाई कुटेको रसइवी िलई
बाटोमा ढुक दाउराको िचरपटले िहकाई कत य गरी
मारेको भनी अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको कागज
िठक साँचो हो भनी अदालतसम बकप गरी िदएबाट
पिन मतृ क सिजत तामाङको मृ यु ितवादी हमाल
भ नेसमेत बहादरु तामाङको कत यबाट भएको पिु
हन आउने ।
पनु रावेदक ितवादी हमाल भ ने सोमबहादरु
तामाङले आरोिपत कसरु अपराध वीकार गरी
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई
समथन हने गरी अदालतसम बयान गरेको, घटनाको
य दश ले घटनालाई पिु गद अदालतमा आई
बकप ग रिदएको र लास कृित मचु ु का तथा शव
परी ण ितवेदनले उि लिखत कुरालाई पिु ग ररहेको
1
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परी ण गन डा टरको बकप , जाहेरवाला र मौकामा
बिु झएका यि को बकप समेतबाट पिु ग ररहेको हँदा
यी पनु रावेदक ितवादी श भरु ाम थामीकै कत यबाट
मतृ क सिु म ा थामीको मृ यु भएको देिखन आएकोले
सु िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालतबाट मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गद गरेको फै सलालाई
अ यथा ग ररहनु नपन ।
पनु रावेदक ितवादी श भरु ाम थामी र
मतृ क सिु म ा थामीिबच ीमान् ीमतीको नाता
स ब ध रहेको देिख छ । यी पनु रावेदकको ीमतीलाई
मानपनस
मको पूव रसइवी रहेको पिन नदेिखएको र
ु
ीमतीसँग भनाभन हँदा आफूलाई अपश द योग
गरेपिछ त कालको रस था न नसके पिछ घटना घट् न
गएको र घटनाप ात् बचाउने मनसायले ीमतीलाई
अ पताल लैजाने याससमेत गरेको देिखँदा अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय गदा चक पनसमेत देिखन
आएकोले पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने गरी
पेस गरेको राय मनु ािसबै देिखँदा सोसमेत सदर हने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०१।०८
मा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पेस भएको रायसिहतको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
३
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-११८३, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. िदप चौधरी
ितवादी वयंले अदालत र मौकामा
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा
पीिडतसँग पटकपटक यौन स ब ध हने गरेको र
वारदातको िदन पिन करणी िलनिु दनु गरेको भनी

कसरु अपराध वीकार गरी बयान गरेको देिख छ ।
पीिडतले मौकामा गरेको कागज बेहोरालाई समथन
गद अदालतमा आई बकप गदा आफूलाई िदसा गन
गएको बखत ितवादीले मख
ु यापी मान ध क िदई
जबरज ती करणी गरेको भनी लेखाई िदएको देिख छ ।
यसैगरी जाहेरवालाले आ नो जाहेरीलाई समथन गद
बकप ग रिदएको छ भने व तिु थित र घटना िववरण
कागज गन जमनु ा बोहरा र पा चौधरीले मौकामा
गरेको कागजलाई समथन गद अदालतमा बकप
ग रिदएबाट पिन यी ितवादी िदप चौधरीले िमित
२०७१।०८।०८ मा पीिडता कै लाली ७१ िटकापरु "ग"
लाई जबरज ती करणी गरेको त य पिु हन आउने ।
वादी नेपाल सरकारले आ नो अिभयोग
प मा पीिडतको उमेर १५ वष भनी लेखेको,
जाहेरवाला वयम्ले जाहेरी दरखा तमा पीिडतको
उमेर १५ वष उ लेख ग रिदएको र पीिडत वयम्
अदालतमा उपि थत भई बकप गदासमेत आ नो
उमेर १४ वष भएको भनी लेखाई िदइरहेको र पीिडतको
उमेरमा िववाद देखाई उमेर जाँचको मागसमेत वादी
नेपाल सरकारले गन नसक रहेको र पीिडतको
वा य परी ण गदासमेत उमेरमा िववाद देखाई
जाँचको यास ग रएको नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत
िदपायलले पीिडतको उमेर १४ वष भएको भनी मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम
ितवादी िदप चौधरीलाई ६(छ) वष कै द सजाय हने
ठह याई गरेको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु अव था
नहँदा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः ितवादी िदप चौधरीलाई ६ वष
कै द सजाय हने ठहर गद गरेको पनु रावेदन अदालत
िदपायलको िमित २०७२।०५।२७ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
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४
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-०४३२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रोकै या खातनु समेत
ितवादीह रोकै या खातनु , शेष इमामिु न
र अम लाह मंसरु ीले अदालत र मौकामा गरेको
बयानमा आफूह ले कसरु अपराध वीकार गरी
बयान गरेको, मौकाको िकटानी जाहेरी र जाहेरीलाई
समथन हने गरी अदालतमा आई जाहेरवालाले बकप
ग रिदएको र लास कृित मचु ु का तथा शव परी ण
ितवेदनसमेतको आधार माणबाट यी ितवादीह
रोकै या खातनु , शेष इमामिु न र अम लाह मंसरु ीले
मतृ कलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
िवपरीत १३(३) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेको
त य पिु हन आएकोले िनज ितवादीह लाई सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने गरी गरेको सजाय िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादीह रोकै या खातनु , शेष इमामिु न
र अम लाह मंसरु ीलाई सव वसिहत ज मकै द हने
ठह याई सु को फै सला पनु रावेदन तहबाट समेत सदर
भई ितवादीह ले फै सलासमेत वीकार ग रसके को
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ८ नं.
मा "एकै जनाले धेरै पटक सव वसिहत ज मकै द वा
ज मकै द वा अ सजाय हने खत गरेको भए पिन
कुनै खतमा सव वसिहत ज मकै द र ज मकै दम ये
ठु लो सजाय भएपिछ सानो सजाय हने खत
खािपँदैन ।" भ ने कानूनी यव था भइरहेको
स दभसमेतलाई िवचार गदा यी ितवादीह लाई
यानस ब धी महलको ४ नं. बमोिजम थप सजाय गनु
परेन भनी गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला
िमलेकै देिखन आएकाले वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः ितवादीह रोकै या खातनु , शेष
इमामिु न र अम लाह मंसरु ी िमयालाई मल
ु क
ु

ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने गरी सु बारा िज ला
अदालतले गरेको फै सला सदर ठह याउँदै पनु रावेदन
अदालत हेट डाले िमित २०७१।१।२३ मा गरेको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
५
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६६-CR-०२२४, बेपवाह गरी
इलाज गरेको, डा. िमला धानसमेत िव. िदिलपसदु न
थापा
िमित २०५६।११।२१ मा नेपाल मेिडकल
कलेजले िदएको प मा मृतकको मृ यक
ु ो कारण
Cardio Respiratory Arrest भ दै Renal Failure
भनी उ लेख भएको देिख छ । Renal Failure
भ नाले मृगौलाले काम गन नस ने अव था भ ने
बिु झ छ । मतृ कको पिहलो Operation (श यि या)
अगािड दवु ै मगृ ौला सामा य (Normal) अव था रहेको
िमिसल संल न माण कागजातबाट देिख छ । पिहलो
Operation भएको दईु िदनपिछ मतृ क सीता थापाका
आफ त नातेदारह लाई जानकारीसमेत नगराई
पेटमा रगत जमेको आशंकामा यी पनु रावेदकह को
िटमले दो ो Operation गरेको देिखन आउँछ ।
यसरी अ पताल प रसरमै रहेका मतृ क सीता थापाका
आफ त नातेदारलाई जानकारी नगराई हतारमा दो ो
Operation गन कायलाई शंका पद रहेको देिखन
आउने ।
पनु रावेदक ितवादी डा. िमला धानको
पज
ु अनस
ु ार नेपाल मेिडकल कलेजमा भना हन पगु ेक
मतृ क सीता थापाको पाठेघरको श यि या गनअगािड
ु
दवु ै मृगौला सामा य अव थामा रहेको पिहलो र दो ो
श यि यापिछ Septicemia भई दवु ै मगृ ौलाले काम
गन छोडी िबरामीको मृ यु भएको देिखँदा Operation
3
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िटममा संल न डा. िमला धान, डा. िहरा तल
ु ाधर
र डा. िवनारानी ीवा तवले बेकाइदासँग रोगीको
िचरफार गरी िबरामीको मृ यु भएको कुरा सा ीको
बकप र िमिसल संल न अ य माण कागजबाट पिु
हन आएकाले िनजह ले मल
ु क
ु ऐन इजाल गनको
महलको ३ र ४ नं. मा उि लिखत कसरु गरेको देिखन
आयो । ितवादी वु बहादरु ब नेत उ मेिडकल
कलेजको मख
शासकस म रहेको िनजलाई
ु
िचिक सक डा टरको पमा नदेिखएको, मतृ कको
दवु ै Operation मा िनजको सहभािगतासमेत रहेको
देिखन नआएकाले िनजलाई िफराद दाबीबमोिजम
ज रवाना गनपन
ु अव था देिखन नआउने ।
अतः पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मल
ु क
ु
ऐन, इजलास गन महलको ३ र ४ नं. मा उि लिखत
कसरु गरेकोमा पनु रावेदक ितवादी डा. िमला धान,
डा. िहरा तल
ु ाधर र डा. िवनारानी ीवा तवलाई सोही
महलको ८ नं. बमोिजम ज मा .५००।- ज रवाना
हने र ितवादी बु बहादरु ब नेतलाई िफराद दाबीबाट
फुसद िदने गरी भएको िमित २०६५।१२।२४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इ वरमणी ओझा
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभु म् ।
६
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०५०८, वैदिशक
रोजगार कसरु , उ म महजन िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले यायािधकरणसम
बयान गदा जाहेरवालासँग यापार यवसाय गन भनी
रकम िलएको वैदेिशक रोजगारमा यानडा पठाइिद छु
भनेर िलएको होइन भनी लेखाए तापिन अनस
ु धान
अिधकृ तसम गरेको बयानमा वैदेिशक रोजगारमा
यानडा पठाउन कागज गरी रकम िलएको र पठाउन
नसके पिछ के ही रकम िफता गरेको वीकार गरेको

देिख छ । जाहेरवालाह ले पेस गरेको यी पनु रावेदक
ितवादीले गरी िदएको भरपाई कागजमा समेत वैदेिशक
रोजगारमा यानडा पठाउनको लािग पे क व प
रकम िलएको उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी यी
पनु रावेदक ितवादीका सा ीसमेतले जाहेरवालासँग
उ म महजनको रकम लेनदेन भएको कुरा वीकार
गरेका छन् भने जाहेरवालाका सा ीले वैदेिशक
रोजगारका लािग रकम िलएको भनी िकटानी बकप
गरी िदएका छन् । यसरी यी पनु रावेदक ितवादीले
मौकामा गरेको बयानलाई िमिसल संल न िनजले गरेको
भरपाई कागज र जाहेरी िमलानको बकप ले समथन
गरेकोले यी पनु रावेदक ितवादीले वैदेिशक रोजगार
ऐनबमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखन आएकोले
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणले यी पनु रावेदक
ितवादी उ म महजनलाई वैदिे शक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम गरेको सजायलाई
अ यथा भिनरहनु नपन ।
अतः जाहेरवालाह लाई
ितवादीले
वैदेिशक रोजगारमा यानडा पठाइिदन िवनाइजाजत
रकम िलएको भनी अनस
ु धान अिधकृ तसम
भएको सािबती बयान, िकटानी जाहेरी िमलानको
जाहेरवालाह को बकप र ितवादीले रकम बझ
ु ी
मशः िमित २०६५।९।२७ र २०६५।१०।१५
मा ग रिदएका दईु थान िलखत माणह बाट समेत
समिथत भएकोले अिभयोग माग दाबीबमोिजम वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ तगतको
कसरु अपराधमा ऐ. को दफा ४३ बमोिजम िवदेश
पठाई नसके कोमा िबगोको अङ् कसमेतलाई म यनजर
राखी यी पनु रावेदक ितवादी उ म महजनलाई
. २,००,०००।– ज रवाना र दईु वष कै द हने
र जाहेरवालाह ले ितवादीबाट िफता पाई बाँक
हन आएको जाहेरवाला ीमान् ीमती राजकुमार
महजन र ानी छोरी महजनले . १३,५०,०००।–
र जाहेरवाला ह र रे मीले . ६,३१,०००।– र
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सोको ५० ितशतले हने रकमसमेत हजानाबापत
जाहेरवालाह ले ितवादीबाट भरी पाउने ठहछ
भनी वैदिे शक रोजगार यायािधकरणले गरेको िमित
२०६८।१०।२९ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इ वरमिण ओझा
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभु म् ।

करारीय दािय व स ब धमा समेत उ च अदालतमा
दायर भई िवचाराधीन रहेकोले सो मु ामा ठहरेबमोिजम
हन स ने नै हँदा यस िनवेदनमा थप िववेचना गनपन
ु
नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं.१

१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CR-१६३२, ०७४-CR१२६७, जबरज ती हाडनाता करणी, कुमार दाहाल
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. कुमार दाहाल
१५ वष उमेर पगु क
े नाबािलका पीिडतले
आफूलाई यी ितवादीले जङ् गलमा लगी पटकपटक
करणी गरेको भनी आ नी आमा जाहेरवालीसँग
बताएपिछ िनजको शारी रक परी ण गदा िनजको पेटमा
गभ रहेको थाहा पाई सो स ब धमा अनस
ु धानको
ममा पीिडतले घटना मका सबै बेहोरा खल
ु ाई
कागज ग रिदएको र यी ितवादीले समेत पीिडतलाई
करणी गरेको भनी उ घटना मह लाई खल
ु ाई सो
कसरु का स ब धमा सािबत भई मौकामा बयान गरेको
देिखएको र पीिडताको वा य परी ण ितवेदनबाट
िनजको क याजाली याितएको एवं िनजको पेटमा
३६ ह ताको गभ रहेको भनी अ पतालबाट ग रएको
परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको देिखएकोले िनज
पीिडतलाई करणी भएको भ ने त य थािपत हन
आएको देिख छ भने पीिडता वयंले आफूलाई यी
ितवादी कुमार दाहालले जबरज ती करणी गरेकै हो
भनी िकटानी पमा मौकामा कागज गरी सोहीबमोिजम
अदालतसम उपि थत भई बकप ग रिदएको
देिख छ । मूलतः जबरज ती करणीको अपराध
हँदाका अव थामा य दश सा ीको उपि थित

इजलास नं.३

मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७१-WO-०४४२, उ ेषण, धमराज भ डारी
िव. भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदक क पनीलाई कालोसूचीमा रा ने
गरी िमित २०७१।७।२ मा भएको िनणयको हकमा
स बि धत सडक प रयोजनाले कालोसूचीमा रा ने
िसफा रस गरेकोमा सो िसफा रस काया वयन हन
यस अदालतबाट िमित २०७१।९।९ मा जारी भएको
अ त रम आदेशले रो का रहेकोमा स बि धत
िनकायले कालोसूचीमा रा न स ने अविध १ देिख ३
वषस म भएको कुरा सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को
दफा ६३ बाट देिखन आएकोले हाल सो अविधसमेत
समा त भइसके को देिखँदा यसतफ िवचार ग ररहन
नपन ।
िववादमा स झौता काया वयन हने अव था
रहेको नदेिखँदा बक यारे टी . (२,०२,२७,०००।-)
को हकमा िबना कुनै झ झट भु ानी हनपु न कृ ितको
भएकोले िनवेदकले आ नो दािय व पूरा नगरेबापत
आिथक कायिविध िनयमावली, २०६४ को िनयम ६५
र सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ बमोिजम जफत गन
गरी भएको िमित २०७१।७।२ को िनणय कानूनस मत
नै देिखयो । यसैगरी म य थ िनयिु स ब धी र अ य
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नहनु वाभािवक हन जाने हँदा पीिडत नै घटनाको
मु य गवाह रहने हँदा पीिडतले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारी तथा अदालतसम य गरेको िनजको
भनाइलाई माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क)
(ख) बमोिजम य र िनणायक माणको पमा
िलनपु न देिखन आएको हँदा िमिसल संल न यी यावत्
माणह बाट ितवादी कुमार दाहालले वष १५
क नाबालक पीिडतलाई ललाई फकाई पटकपटक
घरनिजकको ऐ ँसेलघु ारीको जङ् गलमा लगी जबरज ती
करणीको कसरु गरेको त य स पूण माणबाट थािपत
एवं पिु हन आएकोले ितवादी कुमार दाहालले
अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. र ३(३) नं. बमोिजम कसरु
अपराध गरेको देिखने ।
हाडनाता करणीको महलको यव थाअनस
ु ार
सात पु तास मको हाडनातामा करणी गरेको
अव थामा मा सजाय हने अव था रहेकोमा पीिडत
र ितवादीका िबचमा नौ पु ताको नाता रहेको देिखन
आएकोले उ सात पु ताको नाता रहेको भनी पिु
हन नसके को आधारमा अिभयोग दाबी नपु ने गरी
भएको सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
गन गरी उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सलामा
सो िजिकरबमोिजमको कानूनी िु ट रहेको भनी मा न
िम ने अव था िव मान नदेिखने ।
ितवादीले पीिडतालाई जबरज ती करणी
गदाको अव थामा िनज पीिडता गभवती रहेको भनी
ितवादी पूववत् जानकारीमा रहेको भनी खु न
सके को देिखँदैन भने पीिडत वयंले ितवादीलाई
आफू गभवती रहेको छु भनी बताएको भ नेसमेत
नखल
ु ेको उ घटनाबाट भािवत िनज पीिडतालाई
पिछ वा य परी णबाट गभवती रहेको त य
उजागर हन आएको ि थितमा पीिडतालाई गभ रहेको
अव थामा जबरज ती करणी गरेकोले थप सजाय
हनपु न भ ने तथा हाडनाता करणी गनको महलले

समेत सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी नपु ने गरी
सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको उ च
अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखन आएकोले
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवं िव ान्
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग समेत सहमत
हन नसिकने ।
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको घटना म अगािडस म ितवादीसँग पीिडतको
सामी यता र स ब धको यवहार तथा पीिडताउपर
ग रएको सो कसरु को अव थासमेतलाई म येनजर
गरी िनज ितवादी कुमार दाहाललाई अपराध र
सजायको समानपु ाितकताको िस ा त (Principle
of proportionality of degree of crime
and punishment) समेत आधारमा अिधकतम
कै द १०(दस) वष हन वा छनीय नदेिखएको हँदा
िनजलाई उि लिखत नं. बमोिजम ७ (सात) वष
कै द सजाय हनु मनािसब देिखन आएको हँदा िनज
ितवादीलाई अिधकतम कै द वष १० सजाय हने
भनी सु अदालतको फै सलाको सो हदस म उ टी
गरी िनज ितवादीलाई ७(सात) वष कै द सजाय हने
भनी एवं यी ितवादी कुमार दाहाललाई जबरज ती
करणीको महलको ३(३) नं.बमोिजम जबरज ती
करणीको कसरु दार ठहर गरी ितपूितसमेत भराउने
गरी सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन
गरी उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सला मनािसब
नै देिखएको हँदा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको र
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवं उपि थत िव ान्
कानून यवसायीको बहस िजिकरसमेत सँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट
ितवादी कुमार दाहाललाई जबरज ती करणीको
महलको ३(३) नं.बमोिजम जबरज ती करणीको
कसरु दार ठहर गरी ितपूितसमेत भराउने गरी गरेको
हदस म सु का ेपला चोक िज ला अदालतबाट
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िमित २०७२/१०/२० मा भएको फै सलालाई सदर
गन गरी उ च अदालत पाटनबाट भएको िमलेकै
देिखयो । सजायको हकमा िनज ितवादी कुमार
दाहाललाई कै द १०(दस) वष हने गरी सु
अदालतबाट भएको फै सला सो हदस म उ टी गरी
िनज ितवादीलाई कै द वष ७ (सात) हने भनी उ च
अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा १० गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७४-CR-०१२२, जबरज ती करणी,
धनबहादुर मो ान िव. नेपाल सरकार
पीिडतले ननु िक ने योजनका लािग रकम
माग गदासमेत .३००।- पैयाँस म िदने गरेको
ा त खल
ु ाई आ नो बयानमा उ लेख गन यी
ितवादीले पीिडतलाई योजनिवहीन ढङ् गले रकम
िदने गरेको देिखएबाट नै पीिडतलाई पैयाँ पैसाको
लोभनबाट भािवत पान गरेको भनी मा नपु न देिखन
आउने ।
पीिडतले आफूलाई ितवादीले पैसा िदई
कसैलाई नभ नु भनी फकाई करणी गरेको भनी आ नी
आमा जाहेरवालीलाई बताए पिछ उ घटना वारदातको
उजागर भई यी ितवादीउपर मौकामा िकटानी जाहेरी
परेको देिखएको र जाहेरवालीले अदालतसम उपि थ
भई आ नो जाहेरी बेहोरालाई समथन हने गरी बकप
ग रिदएको देिखएको र पीिडत वयंले अनस
ु धानको
ममा ितवादीले आफूलाई पैसा िदएर करणी गरेको
भनी बयान कागज ग रिदएकोमा िनजले अदालतसम
उपि थत भई सोहीबमोिजमको बेहोरा खल
ु ाई बकप
ग रिदएको देिखन आएको छ । नाबािलक पीिडतको
क याजाली याितएको भ ने िनजको वा य जाँच

ितवेदनबाट देिखन आएकोमा पीिडतलाई आफूले
पैसा िदने गरेको कुरामा वीकार गरी यी ितवादीले
बयान गरेको देिखएको हँदा िनज ितवादीले “आफूलाई
यौन इ छा नहने गरेको र आ नो उमेरका कारण
यौन मता नरहेको हदँ ा पीिडतलाई करणी गन
मता आफूमा रहेको छै न” भनी आफूले गरेको उ
इ कारी बयान बेहोरालाई खि बर गराउन सके को
अव थासमेत नदेिखएको हँदा यी ितवादीले आ नो
उमेरको कारण देखाई आफूले गरेको उ कसरु बाट
के वल उ मिु िलने अिभ ायले मा सो बयान
गरेको देिखन आएकोले यी पनु रावेदक ितवादीले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु मािणत
हन आएकोले िनज ितवादी धनबहादरु मो ानलाई
अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु दार ठह याई मलक
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं.बमोिजम
१०(दस) वष कै द गन गरी ये नाग रक ऐन, २०६३
को दफा १२(१)(ग) बमोिजम लागेको कै दको ७५
ितशत छुट िदई जबरज ती करणीको महलको १०
नं.बमोिजम .१,०००००।– (एक लाख) पैयाँ
ितपूितसमेत पीिडतले ितवादीबाट भराई पाउने
ठहर गरेको सु मकवानपरु िज ला अदालतको िमित
२०७२।११।३० को फै सलालाई सदर गन गरी उ च
अदालत पाटन, हेट डाबाट िमित २०७३।११।२३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, उपयु आधार र माणह बाट
ितवादी धनबहादरु मो ानलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(१) नं.बमोिजम १०(दस) वष कै द हने ठहर
गरी िनज ितवादीलाई ये नाग रक ऐन, २०६३ को
दफा १२(१)(ग) बमोिजम लागेको कै दको ७५ ितशत
छुट िदई जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम
.१,०००००।– (एक लाख) पैयाँ ितपूितसमेत
पीिडतले ितवादीबाट भराई पाउने ठहर गरेको सु
मकवानपरु िज ला अदालतको िमित २०७२।११।३०
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को फै सला नै सदर हने भनी उ च अदालत पाटन,
हेट डा इजलासबाट िमित २०७३।११।२३ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा १० गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CR-१६८१, सवारी यान,
ह रलाल अिधकारी शमा िव. नेपाल सरकार
सु िमिसल संल न रहेको जाहेरी दखा त,
घटना थल तथा लास जाँच कृित मचु ु का,
घटना िववरणको स ब धमा मौकामा य दश का
पमा रहेका कृ ण गौतम तथा िदपा गौतमसमेतका
मािनसह ले मौकामा ग रिदएको घटना िववरण
कागज र िनजह ले अदालतसम आई गरेको
बकप एवं सडक दघु टना ितवेदन र ितवादी
वयंले अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा गरेको
बयानसमेतका माणह बाट िमित २०७२।११।११
गतेका िदन िदनको अं. १४:३० बजेको समयमा
िज ला स यान शारदा नगरपािलका वडा नं.६
ि थत वारदात थलको सडकमा ितवादी ह रलाल
अिधकारीले चलाएको रा.१ ख ७३८ न बरको बसले
ठ कर िदई सोही बसको अगािडप को बायाँतफको
च काले रा. १ ख ८७६ नं. बसका सहचालक भवु न
ब नेतलाई िकची घटना थलमा नै मृ यु भएको देिखँदा,
िनज मतृ क भवु न ब नेतको मृ यु यी ितवादी ह रलाल
अिधकारीले चलाएको बसको ठ करबाट भएको हो
भ ने त यमा कुनै िववाद रहेको नदेिखने ।
ितवादी र मतृ कका िबचमा कुनै िकिसमको
पूव रसइवीसमेत भएको िमिसल संल न माणह बाट
देिखँदैन भने यी ितवादीले मृतकलाई देखेर मान
उ े यले िकचेको अव था पिन देिखन आउँदैन ।
हरी चौक निजकै आ-आ ना गाडी इ ी गन ममा

मतृ क सहचालक रहेको गाडीलाई उिछनेर अगािड
बढ् ने यास गरी यी ितवादीले चलाएको गाडीले
मतृ कलाई गाडी याक गरेर िकची मानस मको
काय गरेको अव थासमेत नदेिखएको र य दश
भिनएका मौकामा घटना िववरण कागज गन िदपा
गौतमसमेतको अदालतमा आई गरेको बकप मा गाडी
याक गरेर मारेको होइन भनी बकप ग रिदएसमेतका
िमिसल संल न माणह बाट िनज ितवादी ह रलाल
अिधकारीले मान मनसायले नै गाडीलाई याक गरी
िकचेर मारेको हो भ ने त य थािपत हन आएको
नपाइने ।
ितवादीले मतृ कलाई मान मनसाय िलई गाडी
चलाएको नदेिखएको हँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(१) बमोिजमको कसरु गरेको भ ने मािणत हन
सके को नदेिखए तापिन िनज ितवादीले सोही ऐनको
दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु अपराध गरेको
देिखन आएको हँदा िनज ितवादी ह रलाल अिधकारी
शमालाई सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६१(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गन गरेको सु स यान िज ला अदालतको
िमित २०७३।०१।१३ को फै सला निमलेकोले के ही
उ टी गरी िनज ितवादी ह रलाल अिधकारी शमालाई
उ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही
दफा १६१(२) बमोिजम १० (दस) वष कै द सजाय हने
भनी उ च अदालत सख
ु तबाट िमित २०७३।१२।२०
मा भएको फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा यी
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग समेत
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, यी ितवादीले चलाएको रा.१ ख
८७६ नं.को बसको अगािडको बायाँतफको च काले
मतृ क भवु न ब नेतलाई मान मनसायले ठ कर िदई
िकची मारेको नभई िनज ितवादीले लापरवाही गरी
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गाडी चलाएको कारण िनज ितवादीले चलाएको बसको
बायाँतफको च काले िकची िनज मृतक भवु न ब नेतको
मृ यु हन गएको त य िमिसल संल न माणह बाट
थािपत हन आएको देिखँदा, िनज ितवादी ह रलाल
अिधकारी शमालाई सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(१) बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गन गरेको सु स यान िज ला
अदालतको िमित २०७३।०१।१३ को फै सला के ही
उ टी गरी िनज ितवादी ह रलाल अिधकारी शमालाई
उ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही
दफा १६१(२) बमोिजम १०(दस) वष कै द सजाय हने
भनी उ च अदालत सख
ु तबाट िमित २०७३।१२।२०
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा १० गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-०४४४, ०६८-CR१३८०, जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. रणिसंह
रसाइलीसमेत, रणिसंह रसाइली िव. नेपाल सरकार
जाहेरवाला िवदेश भारतमा कमाई गरी घर
फकको अव थामा बाटोमा आउँदा नशालु पदाथ सघुँ ाई
बेहोस बनाई कुटिपटसमेत गरी साथमा रहेको धनमाल
चोरी गरेको भ ने जाहेरवालाको जाहेरी, िनजको
अदालतसम को बकप , बेहोस अव थामा फे ला
पारेको भ ने वनबहादरु को मौकाको िनवेदन र बकप ,
जाहेरवालाको शरीरमा लागेको घा चोट, ितवादीह ले
जाहेरवालालाई कुटिपट गरेको कुरालाई वीकार गरी
गरेको बयानसमेतबाट िनज ितवादी रणिसंह रसाइली
वारदात थलमा उपि थत रही पीिडतको िबगो रकम
चोरी गरेको देिख छ । साथै िनजले चोरीको अिभयोगबाट
ब ने िकिसमबाट अदालतमा बयान गरेकोबाट िनज

ितवादी रणिसंह रसाइली कसरु दार होइनन् भनी
यिकन गनपन
ु त ययु आधार माण िमिसलमा
देिखँदनै । िनज जाहेरवालाको भनाइअनस
ु ार िनजको
रकम चोरी भएको होइन भ ने शङ् का गनपन
ु अव था
रहेको पिन देिखएन । यी पनु रावेदक / ितवादीले
अदालतमा बयान गदा चोरी गरेको आरोिपत कसरु मा
इ कार गरे तापिन .५०,०००।– आफूले पीिडतलाई
घा खचबापत िदएको वीकार गरी बयान गरेको देिखँदा
िनज पीिडतलाई कुटिपट गरी िनजको िबगोबमोिजको
रकम चोरी गरेको देिखने ।
ितवादीम येका भि िव.क., दगु ाबहादरु
सनु ार र गणेश रसाइलीको भेट जाहेरवालासँग भि
िव.क.को सव थम भेट हँदाको समयभ दा पूव नै
जाहेरवालाको धनमाल चोरी भइसके को देिख छ ।
िनज ितवादीह चोरीको वारदातमा संल न भएको
कुरा िमिसलबाट पिु हन सके को पाइँदनै । ितवादी
रणिसंह रसाइलीले जाहेरवालालाई कुटिपट गरेको साथै
जाहेरवालाको चोरी भएको रकमम ये .५०,०००।–
िफता गरी बाँक रकम पिछ बझ
ु ाउने भनी कबोल गद
सवसाधारणका िबच कागज गरी िदएको देिख छ ।
िनज ितवादी वारदात थलमा उपि थत रही चोरीको
अिभयोगबाट ब ने िकिसमको बयान गरेकोबाट िनज
ितवादी रणिसंह रसाइली कसरु दार होइनन् भनी
यिकन गनपन
ु त ययु आधार माण िमिसलमा
नदेिखने ।
ितवादी भि िव वकमा, दगु ाबहादरु सनु ार
र गणेश रसाइलीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदँदै
ितवादी रणिसंह रसाइलीलाई चोरीको १ नं. बमोिजम
साधारण चोरीको कसरु दार ठह याई सो कसरु मा
िनजलाई १ (एक) मिहना कै दको सजाय गन गरेको सु
यठु ान िज ला अदालतको फै सला सो हदस म सदर
गरी िनज ितवादीलाई .२,११,०००।– ज रवाना
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत तुलसीपरु बाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा वादी नेपाल सरकारको
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पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार,
कारण र माणसमेतबाट ितवादीम येका भि
िव.क., दगु ाबहादरु सनु ार र गणेश रसाइलीलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी र ितवादी
रणिसंह रसाइलीलाई चोरीको १ नं. बमोिजम साधारण
चोरीको कसरु दार ठह याई सो कसरु मा िनजलाई १
(एक) मिहना कै दको सजाय गन गरेको सु यठु ान
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म सदर हने र
जाहेरवालाले नगद .२,११,०००।– चोरी भएको
भनी िकटानी जाहेरी रहेको र सोही िबगोलाई समथन
गरी अिभयोगप समेत दायर भएकोमा ितवादी रणिसंह
रसाइलीलाई चोरीको कसरु दार ठह याइसके पिछ
ज रवानाको हकमा िनजलाई िबगोबमोिजम ज रवाना
गनपनमा
सो नगरी .१,६१,०००।– मा ज रवाना
ु
गरेको सु यठु ान िज ला अदालतको फै सला निमली
िु टपूण हँदा के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई
.२,११,०००।– ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०६७।११।१० मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट िमित
२०७३।१२।२९ गते झगिडया िझकाउने गरी भएको
आदेशसँग सहमत हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट िमित २०६७।११।१० मा भएको
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०६०९, ज गा
िखचोला चलन, च ावती े ठ िव. च कृ ण
े ठसमेत
पनु रावेदक वादीको अिधकृत वारेस
भरत साद उ ेतीले िमित २०५०।९।६ मा सािबक

िक.नं.१८०, ३४६ र ३४७ का ज गाह बाट िक ाकाट
गरी बाटो योजनका लािग छु ाइएको िक.नं.४३४ र
४३९ को ज गालाई १२ िफटे बाटो च ला िमलाई
बाटो कायम ग रपाउँ भनी काठमाड उप यका नगर
िवकास सिमितमा िनवेदन परेकोसमेत देिख छ । यी
पनु रावेदक वादीले सािबकको आ नो ज गा अक
यि लाई िब ग रसके पिछ पनु ः २०६५।७।२८मा
आफूले ख रद गरेको ज गामा २०६४ सालमा नै ढल
िनमाण भइसके को देिखएको हँदा पिहला यी वादीको
वािम वमा नै रहँदाको अव थामा बाटोको पमा
कायम भई सोमा ढल िनमाण भइसके को देिखएकोमा
आफूले सो ढल बनेको जानकारी िमित २०६६।३।५
मा मा पाएको भनी सोही िमितलाई आधार मानी सु
अदालतसम दायर भएको ततु मु ाको िफराद हद
यादिभ पन आएको अव था नदेिखने ।
सािबकको ज गा िविभ न िक ामा घडेरी
योजनका िनिम लिटङ गदाका बखत नै बाटोको
पमा कायम ग रएको हाल कायम भएको िक.नं.३०को
ज गामा बाटोसमेत जिनएको र ढल िनमाणसमेतको
कायसमेत भइसके को देिखँदा ततु मु ामा हकदैया
र हद यादसमेतको आधारमा िफराद खारेज हने
भनी सु भ परु िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०६८।२।११।४ को फै सला नै सदर हने भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।०४।१५
मा भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, ततु मु ामा हद यादसमेतको
आधारमा िफराद खारेज हने भनी सु भ परु िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।२।११।४ मा भएको फै सला
नै सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६९।०४।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
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§ यसै लगाउको ०७२-CR-०५१०, ज गा
िखचोला चलन च ावती े ठ िव. च कृ ण
े ठसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६७-CI-०९३१, िनणय बदर
हक कायम दता दा.खा.नामसारीसमेत, सुकमाया भ ने
माया े (लामा) िव. च पा लामासमेत
पनु रावेदक वादी सक
ु ु माया भ ने माया
े लामा तथा यथ ितवादी च पा लामासमेत
कािजमान भ ने साइला लामा र पातली लिमनीको
छोरी स तानह रहेको त यमा िववाद रहेको
देिखँदैन । िनजह का िपता साइला लामाको िमित
२०२४ सालमा िनधन भएप चात् आमा पातली
लामाले च बहादरु तामाङसँग िववाह गरेको र िनज
च बहादरु तामाङसँग पातली लामाको २०३१
सालमा स ब ध िव छे द भएपिछ उ िक.नं.४४६ को
०-१०-०-० ज गा िमित २०३७।९।३ मा र.नं.३५५१
को िलखतबाट पातली लामाको नाउँमा ख रद गरी
आएको देिखने ।
पनु रावेदक वादी तथा यथ ितवादी
च पा लामाको िपताको िमित २०२४ सालमा मृ यु
भइसके पिछ आमा पातली लामाले च बहादरु सँग
दो ो िववाह गरेका कारण िनज पातली लामाको यी
वादीसमेतको आ ना िपतासँगको पूव स ब ध नै टुट्न
गएको अव थामा िनज पातली लामाको छोरी नाताको
हैिसयतले उ अपतु ालीको २ नं. बमोिजम िनजह ले
आमाको अपतु ाली ा गन स ने अव था िव मान
रहेको नदेिखने ।
वादी च पा लामा र ितवादी कुणाल
लामासमेत भएको िमलाप बदर मु ामा सु काठमाड
िज ला अदालतबाट पातली लामाको हकवालाका
स ब धमा माणको िववेचना गरी पातली लामाको

स पि मा यी ितवादी च पा लामाको हक रहने
भनी िमित २०५७।०३।१२ मा भएको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०५८।०५।०६ मा भएको फै सला अि तम
भई बसेको देिखएको छ । उ फै सला हालस म
अि त वमा रिहरहेको अव थामा फै सला अि तमताको
िस ा तलाई आ मसात् गन याियक चलन रहेको
प र े यमा उ फै सलाको ितकूल हने गरी ततु
मु ाबाट चनु ौती िदन िम नेसमेत नदेिखने ।
यथ ितवादी च पा लामाले कुणाल
लामासमेतउपर िदएको उ िमलाप बदर मु ामा
भएको अि तम फै सलासमेतका आधारमा ितवादी
च पा लामाले आमा पातली लामाको नाउँमा रहेको
उ िववािदत ज गा आ नो नाउँमा नामसारी ग रपाउँ
भनी िनवेदन िदई िनजका नाउँमा नामसारी गन गरी
ितवादी ी पशपु ितनाथ अमालकोट कचहरीको
कायालयबाट िनणय भई उ ज गा िनजको नाउँमा
कानूनस मत तवरले नामसारी भई गएको देिखएको हँदा
यी पनु रावेदक वादीले आ नो आमाको अपतु ालीमा
ितवादी च पा लामाको सरह आ नो पिन समान
अिधकार रहेकोले ०-३-२-० ज गा आमाको नामबाट
आ नो नाममा नामसारी तथा हक कायम दता गरी छु ै
दता माण पज
ु ासमेत िदलाई पाउँ भ ने यी पनु रावेदक
वादीको िफराद दाबी पु न नस ने भनी सु काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०६३।१२।०७ मा भएको
फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६६।०५।२८ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखन आएकोले पनु रावेदक वादीको उ पनु रावेदन
िजिकर एवं िनजको तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीको बहस िजिकर तथा यस अदालतबाट
िमित २०६७।१०।०७ मा भएको दोहो याई हेन िन सा
िदँदा आदेशमा िलइएको आधारह सँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, यी पनु रावेदक वादीले आ नो
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आमाको अपतु ालीमा ितवादी च पा लामाको सरह
आ नो पिन समान अिधकार रहेकोले ०-३-२-० ज गा
आमाको नामबाट आ नो नाममा नामसारी तथा हक
कायम दता गरी छु ै दता माण पज
ु ासमेत िदलाई पाउँ
भ नेसमेतको यी पनु रावेदक वादीको िफराद दाबी पु न
नस ने भनी सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६३।१२।७ मा भएको फै सला नै सदर हने गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।५।२८ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७१-WO-०७७८, उ षे ण,
िकरणकुमार भ चन िव. पुनरावेदन अदालत
बुटवलसमेत
हा ो पित / बाबु िच लाल भ चनको
हकभोगको त कालीन िक ा नं. १६ को ज.िव.
४-१७-० म ये ज.िव.०-१६-७ ज गा सरु े वज
मा के लाई िमित २०२४।११।२२ मा, ज.िव. ०-१६७ ज गा िवजय वज मा के लाई, ज.िव.०-१६-१ ज गा
िमित २०२४।१०।२५ मा मोद साद धानलाई
र ज.िव.०-१६-१ ज गा िमित २०२४।१०।२५ मा
भगवती साद धानलाई िब गरी ज मा ज.िव.४०-१७ ज गा हक छाडी िब ग रिदएको र सो िब
भई बाँक रहेको ज.िव.०-१६-३ ज गा हा ो भोगमा
बाँक रही तथा नरबढी भई बाँक हन आउने ज गा सभ
नापी हँदा हामीह को नाउँमा दता गन छुट भएकोमा
िवप ीह ले दूिषत पमा दता गराई िखचोला गरेकाले
सािबक न सा साँधबमोिजमको साँध िसमाना कायम
गराई िवप ीह को दूिषत दतासमेतका काय बदर
गरी हा ो हक कामय गरी क जा खोचोला मेटाई हा ो
नाम दता कायम गरी चलन चलाई पाउँ भनी ियनै रट

िनवेदकले िवप ी प देही िज ला अदालतमा िफराद
दायर गरेको देिखने ।
रट िनवेदकले दायर गरेको उ दूिषत बदर
मु ामा आ नो दाबी मािणत हने अव था त काल
िव मान रहेको भनी सोको पिु हने गरी िनवेदकले
िजिकर िलन सके को अव था देिखँदैन । उ मु ामा
ठहरेबमोिजम फै सला हन स ने नै हँदा उ फै सलाबाट
नै यी रट िनवेदकको हक थािपत हने वा नहने
िवषयको िन य ल हनेमा उ मु ामा रो का रा ने भनी
ग रएको सो आदेश कायम नरहने गरी “फैसला हदँ ाका
अव था ठहरेबमोिजम हने नै भएकोले” फुकुवा
गन भनी भएको उ आदेशले यी रट िनवेदकको
हकमा आघात पु न गएको भनी मा न िम ने अव था
देिखएन । यसबाट िनवेदकको कुनै संवैधािनक र कानूनी
हक हनन् भएको भ न सिकने अव था रहेन । ततु
रट िनवेदन जारी हने अव था िव मान नदेिखएकोले
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-CR-१०४३, मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार, ज रना खातुन िव. नेपाल सरकार
पीिडत सिवना आरख (प रवितत नाम) ले
ितवादीह ज रना खातनु र फाितमा खातनु आपसमा
रकम बाँडफाँटको िवषयमा वादिववाद गदा अधचेतन
अव थामा िबस हजार पैयाँ आ नो भागको रकम
पूरै पाउनपु छ भ ने ज ता कुरा य गरेको कारणबाट
आफू बेिचएक रहेछु भ ने कुराको जानकारी भएको
कुरा अदालतबाट मािणत भएको बयानको सवाल
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५ को जवाफमा सिव तार उ लेख गरेको पाइ छ ।
सोही बयानमा आफू २ त ला मािथबाट जिु लगाएर
सारीको सहायताबाट भइु मँ ा झरेर भा न सफल भएक
र यसरी भा ने ममा आ नो शरीरको िविभ न भागमा
घाउचोट लागेको भनी उ लेख गरेक मा िनज पीिडतको
शारी रक परी ण गदा खु ालगायत शरीरको िविभ न
भागमा चोट लागेको भ ने बेहोरा उ लेख भएकोबाट
िनजको बयान घाउ जाँच के स फारामबाट समिथत
भएको पाइने ।
ितवादी ज रना खातनु ले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा सवाल ७ को जवाफमा
पीिडतलाई बेहोस बनाएर भारत लगेको र भा. .
२०,०००।– मा िब गरी आ नो भागमा भा. .
१०,०००।– परेको भ ने कुरा वीकार गरी आरोिपत
कसरु गरेकोमा सािबत रहेक र िनजको उ सािबती
बयान जाहेरवालीको भनाइसमेतबाट पिु भइरहेको
अव थामा ितवादी ज रना खातनु ले अदालतसम
इ कार रही बयान िदएकै कारणबाट आरोिपत कसरु मा
िनजको संल नता िथएन भ ने कुराको िन कषमा पु न
स ने अव था नरहने ।
ितवादी ज रना खातनु को अनस
ु धान
अिधकारीसम भएको बयान िनजको इ छा िव
गराइएको िथयो भ ने कुराको त ययु
माण
पेस हन नसके को अव थामा िनजको अनस
ु धान
अिधकारीसम को बयानलाई िनजका िव
माणमा
िलन िम ने नै देिखँदा िनजको अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादी ज रना खातनु उपर मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१५(१)(क) र १५(१)(ङ)(१) समेत बमोिजम दाबी
िलएको देिख छ । मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) बमोिजम
हनको लािग िकनेको देखेको हनु पनमा पीिडतालाई

िक ने गरेको देिखने माणको अभाव रहेको
देिख छ । िवदेश भारतको बहराइचस म पु याएको
भ ने पीिडताको कागजबाट देिखएकोले यी पनु रावेदक
ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) बमोिजम
सजाय गरेको िमलेको देिखएन । उ ऐनको दफा
१५(१)(ङ)(१) बमोिजम १० (दस) वष कै द र ५०
हजार ज रवाना हने भई पनु रावेदन अदालत बटु वलको
फै सला सो हदस म के ही उ टी हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ४ गते रोज शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७३-CI-०३११, उ षे ण /
परमादेश, टेकराज िनरौला िव. च बहादरु लामा
िज ला िवकास सिमित का ेपला चोक
र िनवेदक सी.बी. लामा / फड् के वर जे.भी. िबच
आ.व. २०७१/०७२ को लािग पनौती नगरपािलका
े भएर वेश हने खानी उ खननका बालवु ा,
रोडा, िग ी, ढुङ्गा, माटो आिदको िब आयकर
सङ् कलन गन बोलप आ ान गरी िनवेदकले एक
वषको लािग .१,२०,९१,१२६।– िज ला िवकास
सिमितको कायालय का ेपला चोकमा बझ
ु ाउने गरी
िमित २०७१।३।३२ मा कबिु लयतनामा तथा प ा
कागजसमेत गरी िमित २०७१।४।१ देिख कायादेश
ा गरेको कुरामा िववाद नदेिखने ।
कायादेशबमोिजम िनवेदकले
िब
आयकर सङ् कलनको लािग काय आर भ गरेकोमा
मख
ु िज ला अिधकारीको अ य तामा िमित
२०७१।५।१८ मा बसेको बैठकको िनणय नं. १ मा
आ.व. २०७१/०७२ को लािग िज लािभ का ढुङ्गा
खानी, सरलगायत ढुङ्गा, िग ी, बालवु ा सङ् कलन
िब र िनकासी कायसमेत िमित २०७१।४।१ बाट
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ब द भएकोमा मि प रषदक
् ो िमित २०७१।५।१७ को
िनणयबमोिजम सािबक दता भएका ढुङ्गा खानी तथा
सर उ ोग आ.व. २०७१/०७२ को लािग २०७१
पौष मसा तस मको लािग नवीकरण गन िज ला
िवकास सिमितको कायालय र घरेलु तथा साना उ ोग
कायालयलाई िनयमानस
ु ार आव यक कारबाही अगािड
बढाउन िनदशन िदन भनी िनणय भएको देिखने ।
ाकृ ितक ोतको दोहन गदा वषातको
समयमा अथात् असार, ावण र भा मिहनामा
य तो उ खनन गन काय ग रँदा अझ बढी असर पन
देिखएकोले नेपाल सरकार सङ् घीय मािमला तथा
थानीय िवकास म ालयबाट िमित २०७१।३।३२
मा सूचना कािशत गरी वषातको समयमा ढुङ्गा,
िग ी, बालवु ा उ खनन / सङ् कलन नगन नगराउनु
भनी स बि धतलाई िनदशन िदने भनी िनणय भएको
देिख छ । उ िमितको सङ् घीय मािमला तथा
थानीय िवकास म ालयको िनणयबमोिजम उ
अविधमा ढुङ्गा, िग ी, बालवु ा उ खनन र सङ् कलन
काय रोिकन गएको भ ने देिखँदा उ अविध अथात्
असार, ावण र भदौमा उ खनन र सङ् कलनको काय
रोिकन गएकोले िनवेदकले उ िमित २०७१ ावण र
भा मिहनाको ज मा िदन ४९ मा कर सङ् कलन गन
नपाएको कुरामा िववाद नदेिखने ।
िनवेदकले २०७१।४।२० मा नै कर छुट
पाउँ भनी िदएको िनवेदनउपर िज ला िवकास
सिमितले िनणय नगरी लामो समय राखी िमित
२०७२।३।२८ मा मा रकममा छुट िदन निम ने
भनी िनणय गनलाई
यायोिचत मा न िम ने
ु
देिखँदैन । िनवेदकको िनवेदनउपर त काल िनणय
गरी कर छुट पाउने वा नपाउने स ब धमा िनणय गरी
उपचार िदनपु न कत य िज ला िवकास सिमितको
ह छ । िज ला िवकास सिमितले आ नो कत य पूरा
गन नसक लामो समयस म िनवेदनउपर कुनै कारबाही
नै नगरी पिछ मा कारबाही गरी रकम छुट िदन निम ने

भ न िम ने नदेिखने ।
िनवेदक र िवप ी िज ला िवकास सिमितले
कर सङ् कलन गन योजनको लािग ठे का कबिु लयत
गरेको देिख छ । उ ठे का कबिु लयत थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ बमोिजम भए गरेको
देिख छ । सरकारी िनकाय र यि िवशेषिबच कर
सङ् कलन गन िवषयमा कबिु लयत भएको िवषय यि
यि िबच भएको कुनै सेवा वा व तु िलनु िदनु गरी
गरेको करार नभई कानूनले िनिद गरेको प रिधिभ
रही कर सङ् कलन गन िवषयव तु भएकोले य तो
िवषयलाई करारीय दािय वअ तगत मा हेनपछ
ु भनी
भ न िम ने देिखँदैन । कानून ारा िनिद दर रेटमा कर
सङ् कलन गन काय करारको िवषयव तिु भ मा पछ
भनी भ न िम ने देिखँदैन । कर सङ् कलन गन, कर
उठाउने, कर घटाउने, बढाउने िवषयव तु वेि छक
नभई कानूनले तोके को िवषय भएको हँदा कानूनले
तोके भ दा बढी कर उठाउन नपाउने संवैधािनक
यव था हँदा करार भएको अविधमा कर उठाउन
नपाउने गरी नेपाल सरकारबाट भएको िनणयबमोिजम
कर सङ् कलन गन नपाएको अविधको दामासाहीले हने
कर िफता गनु यायोिचत देिखन आउने ।
अक तफ िमित २०७१ ावण र भा
मिहनाको ४९ िदनको कर सङ् कलन गरेको भनी
िज ला िवकास सिमितले माण िदन सके को
देिखँदनै । िनवेदकले उ मिहनाको कर सङ् कलन गन
नपाएको देिखँदादेिखँदै सो अविधको कर दामासाहीले
िमनाहा गनपनमा
सो िम हा गन काम नगरेको कायलाई
ु
कानूनस मत मा न निम ने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र माणह बाट
िनवेदकबाट पूरै वषका लािग िलइएको रकमम ये
नेपाल सरकार सङ् घीय मािमला तथा थानीय
िवकास म ालयको सूचना ारा िनषेिधत ग रएको
असार, ावण र भा मिहनाको िनवेदकले माग गरेको
रकम िफता निदने गरी िज ला िवकास सिमित,
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का ेपला चोकबाट िमित २०७२।३।२८ गते भएको
िनणय कानूनस मत नदेिखँदा उ िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर हने र सङ् कलन गन नपाएको उि लिखत
४९ िदनको रकम दामासाहीले िनवेदकलाई िफता
िदन,ु िदलाउनु भनी िवप ी थानीय िवकास म ालय
र िज ला िवकास सिमित का ेपला चोकको नाममा
परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१०।२० मा भएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पौष ९ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०६७-WO-००२०, उ ेषण
/ परमादेश, ओमिव म शाहसमेत िव. मालपोत
कायालय, काठमाड िड लीबजार
रट िनवेदक ओमिव म शाहसमेत वादी
र िवप ीम येक अ जना शाहका िपता शा तिव म
शाहसमेत िबच गो ारा अब डा घरज गा ब डा ग रपाउँ
भ ने मु ा चली काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०५६।१०।१९ मा फै सला हँदा वादी दाबी नपु ने
ठहर भई फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर िनज
वादी ओमिव म शाहले पनु रावेदन अदालत पाटनमा
पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनले पिन
काठमाड िज ला अदालतको सोही फै सलालाई
मनािसब ठह याई िमित २०५७।१०।२५ मा फै सला
भएकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको उ
फै सलाउपर िच नबझ
ु ी ियनै रट िनवेदक ओमिव म
शाहले यस अदालतमा मु ा दोहो याई हे रपाउँ
भ ने िनवेदन िदई सो िनवेदनमा िन सा दान भई
पनु रावेदनको रोहमा दता भएकोमा यस अदालतबाट
िमित २०६४।०६।१४ फै सला हँदा सु काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी

भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला नै सदर
भई अि तम भई सो फै सला ने.का.प.२०६४, अङ् क
८, िन.नं.७८७३ मा समेत कािशत भएको देिखने ।
मालपोत कायालयको िनणयलाई पनु रावेदन
अदालत पाटनले िमित २०५६।०५।०४ मा सदर
गरेपिछ िवप ी ज गाधनीह शा तिव म शाह, जनु ा
शाह र भवानी शाहले सो मालपोत कायालयबाट भएको
िनणय काया वयनका लािग सो कायालयमा िनवेदन
िदएकोमा िनजह को िनवेदन मागअनस
ु ार िमित
२०५६।०८।२३ मा िक.नं. ७८, ७९, ८०, ८१, ८३
१७६ को पूरै ज गा र िक.नं.६९ को े.फ. ०-१०-०२ म ये ०-१-०-०, िक.नं. १७७ को े.फ.०-२-२-२
म ये े.फ. ०-२-०-३, िक.नं.२५९ े.फ. ०-७-२-१
म ये ०-२-१-०, िक.नं. ९० े.फ. १-०-२-१ म ये
०-३-०-३ र िक.नं. १६९ े.फ. ०-१-३-१ म ये
०-१-०-० हाल िक.नं. १७५ को े.फ. ०-३-३-३ को
ज गा शा तिव म शाहसमेतको नाममा हालसािबक गरी
े ता अ याविधक ग रिदने गरी मालपोत कायालय
िड लीबजार काठमाड बाट िनणय काया वयनसमेत
भइसके को देिख छ । यसरी अदालतको अि तम
फै सलाबमोिजम काया वयन भइसके को िनणय बदर
हनस ने अव था देिखन नआउने ।
सव च अदालतबाट िमित २०६४।०६।१४
मा पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला सदर हने ठहरी
फै सला भएको िवषयलाई यी िनवेदकले सािबक िक.नं.
९० बाट िक ाकाट हँदै आएको ५९२ को ज गाको
स ब धमा मालपोत कायालय िड लीबजारबाट िमित
२०६७।०१।३० मा िनवेदक ओमिव म शाहसमेतको
नाममा दता हने भनी गरेको िनणय आफै ँ ले संशोधन
गरी िमित २०६७।०२।१४ मा िनणय काया वयन
नगन र कामकाज गन ना.स.ु देवनारायण मि लकलाई
सचेत गराउने भनी गरेको िनणयलाई अ यथा गरेको र
सनु वु ाइको मौका दान नगरी िनणय गरेको भनी भ न
िम ने देिखन नआउने ।
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मालपोत कायालय काठमाड ले िमित
२०५४।११।२५ मा गरेको िनणयउपर ियनै रट
िनवेदकले गो ारा अब डा घरज गा ब डा ग रपाउँ र
सािबकअनस
ु ार हाल नापीको ज गाधनी माणपज
ु ा
पाउँ भ ने मु ाह यस अदालतमा दायर गरेकोमा
मालपोत कायालय, िड लीबजार काठमाड बाट उ
िमितमा भएको िनणयलाई नै यस अदालतबाट सदर
भइरहेको देिखन आयो । सोही ज गाको िवषयमा तहतह
अदालतबाट फै सला भई अि तम भएको िवषयलाई
यस अदालतको असाधारण े ािधकार हण गरी
आउन िम ने देिखँदनै । रट े ािधकारअ तगत वेश
गरेको िवषयमा यसको यो यित हक िह सा ज गा पछ
भनी माण बझ
ु ी पनु रावेदन सनु ेज तो गरी हेन िम ने
पिन नहने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण एवम्
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल काि क १९ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-०१६३, लागु औषध
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. िदपे साहसमेत
ितवादीम येका िदपे साह बरामद भएको
लागु औषध आफूले बोक याएमा अनस
ु धानको
ममा तथा अदालतमा बयान गदा सािबत रहेका
छन् । बरामद भएको पदाथ लागु औषध िहरोइन नै
भएको कुरा परी ण ितवेदनबाट थािपत भएको
देिख छ । अिभयोग दाबी लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(छ)(२) अनस
ु ार िनजह सँग
२५ ामभ दा बढी लागु औषध बरामद भएको कुरामा
ितवादी दवु ै ठाउँमा सािबत छन् । ितवादी िदपे
साहले िनजले आफूबाट दवु ै पोका लागु औषध बरामद

भएको हो भनी बयान गरे तापिन अिभयोजन प ले
िनजको साथबाट १०० ामभ दा कम नै बरामद
भएको हो भनी अिभयोग लगाएबाट दवु ै पोका िदपे
साहबाट बरामद भएको हो भ ने कथन सवथा झु ा
रहेको देिखने ।
बरामदी मचु ु कामा ितवादी लालबाबु
साहको पाइ टको दािहने ख तीबाट लागु औषध
बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु का देिख छ ।
अनस
ु धानमा बिु झएका संजयकुमार यादव, सवु ोध
म डल, िकसन यादव, दज
ु वा यादव र जानक राउत
सबै यि ह ले ितवादी लालबाबु साहसमेतबाट
लागु औषध िहरोइन बरामद भएको हो भनी िकटानी
पमा लेखाई िदएका छन् । अदालतमा उपि थत भई
बकप गन ितवेदक . ना. िन. नरे कुमार मोरवेता
तथा बरामदी मचु ु कामा बसी काम तामेल गन .स.िन.
सज
ृ न खितवडा तथा . ह. तेजीलाल साहलेसमेत
लागु औषध ितवादी लालबाबु साहसमेतबाट बरामद
भएको हो भनी िकटानी बकप ग रिदएको देिख छ ।
हरी ितवेदन तथा बरामदी मचु ु का िनजह को
अदालतमा भएको बकप समेतको आधारबाट दवु ै
ितवादीह को साथसमेतबाट मौकामा ९५/९५
ामको १/१ पोका हेरोइन बरामद भएको पिु भइरहेको
देिखने ।
ितवादी लालबाबु साह तेलीलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ) (च)
को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(छ) (२) बमोिजम
१० वष कै द र ७५,०००- (पचह र हजार पैयाँ)
ज रवाना गरेको देिखयो । लागु औषध िहरोइन दवु ै
ितवादीबाट एक एक पोका बरामद भएकोमा सो साँचो
कुरा य नगरी ितवादी िदपे साहले दवु ै पोका लागु
औषध िहरोइन आफै ँ बाट बरामद भएको भनी लालबाबु
साहलाई सफाइ िदलाउने दरु ाशय राखेको देिखएकोले
िनज िदपे साहलाई लालबाबु साहलाई भ दा २
वष बढी कै द र २५ हजार पैयाँ बढी ज रवाना गन
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गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट सोही ऐनको
उि लिखत दफाबमोिजम १२ वष कै द तथा .
१,००,०००।– (एक लाख पैयाँ) ज रवानासमेत हने
ठह याई फै सला भएको देिखँदा सो पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०६८।९।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : जयराम े
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-१६००, ०७४CR-००९२, अपहरण तथा शरीर ब धक, जगत गु ा
भुजुवा िव. नेपाल सरकार, रामवरण गु ा भुजुवा िव.
नेपाल सरकार
पीिडत बालकले अनस
ु धानका ममा
गरेको कागजमा लाला अंकल, जगत अंकलसमेत
भई माछा पोखरीमा लगेको, अिल अगािड जाउँ भनी
लगेपिछ जगत अंकल मोटरसाइकलबाट उि ए र
लाला अंकल र अक एकजनाले घु न जाउँ भनी
मलाई लगेका हन् भनी घटनालाई जीव त, िकिसमले
वणन गरी पनु रावेदकह लाई पोल गरी कागज
गरेका छन् भने सोहीबमोिजम बकप समेत गरेको
अव था छ । घटना िववरण कागज गन यि ह ले
िकटानीसाथ पनु रावेदकह उपर पोल गरी कागज
गरेको र अदालतसम बकप गरेको देिख छ ।
पनु रावेदकह ले अनस
ु धानका ममा बयान गदा
अिभयोग दाबीलाई पूण पमा वीकार गरी घटना
मलाई िव ततृ पमा लेखाएको र सो बेहोरा अ य
वत माणह बाट समिथत भइरहेको देिखने ।
िनशा भ ने पनु म सनु ारले अदालतमा गरेको
बयानमा म उि लिखत स पूण ितवादीह लाई
िच दछु । उ िमित २०६८।०१।०७ मा मेरो िनजह

चारै जनासँग भेटघाट भएको हो । उ िमित िमित
२०६८।०१।०७ मा म नेपालग ज ना ता खाइरहेको
अव थामा लाला भ नेले मलाई फोन गरी तपाइँ
पैिडहा आई िदनपु यो भनी भ दा के ही काम होला भनी
म पैिडयातफ जाँदा िनज मलाई िलन चौिलकास म
आएका िथए । यहाँ भेट भएपिछ म िनजसँग पेिडहा
जाँदा िनजले मलाई सोझै रेल टेसनमा पु याएर एउटा
ब चा िज मा लगाए । मैले को ब चा हो भ दा मेरो
छोरा हो दय रोगको िबरामी छ । यसलाई औषधी
गन लैजानपु न हो भ दा मैले यो ब चा त पहाडीको
ज तो छ भ दा मेरै ब चा हो भने मैले यसको आमा
खोई त भ दा आमासँग झगडा परेको छ भनी ब चा
मलाई िज मा िदए म र जगत गु ा भई बहराइचमा
ल य र मि जतमा रा य । लाला भ ने रामवरण गु ा
पैिडहाबाट पैसा खो न जा छु भोली आउँछु भनी
फक नेपालग ज आएका हन् । बहराइचमा ब चा
लगेपिछ जगत भज
ु वाले यो ब चा हामीले अपहरण गरी
याएको ब चा हो । िफरौती माग भनेर मलाई फोन
िदँदै मैले म य तो काम गदन भ दा मेरो कपडासमेत
याित िदएँ तँलाइसमेत मारी िद छौ ँ भ यो । ब चाको
बाबल
ु ाई फोन लगाय । मैले िनज ब चाको बबु ालाई
१० लाख पैयाँ िफरौती िदनपु यो भनी फोन गरेक
हँ भनी िनशा भ ने पनु म सनु ारले अदालतमा गरेको
बयानसमेतबाट ितवादीह ले कसरु गरेको मािणत
भएको देिख छ । पनु रावेदकह ले अदालतसम
इ कारी बयान गरे पिन िमिसल संल न अ य माण
कागजह बाट िनजह उपरको अिभयोग पिु भएको
देिखने ।
तसथ, ितवादीह लाला भ ने रामवरण
गु ा (भज
ु वु ा), जगत गु ा (भज
ु वु ा), चाँद भ ने मोह मद
हसेन शेष, भगवानिदन वमा र िनशा भ ने पनु म
सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १ र ३ नं. बमोिजमको कसरु मा जनही
१५ वष कै द सजाय भई ऐजन महलको ७ र ९ नं.
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बमोिजम जनही २।२ वष थप कै द भई १९ वष कै द र
.५,०००।- पीिडतलाई ितपूित िदनपु न साथै ऐनको
३ नं. बमोिजम .५०,०००।- ज रवाना हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला
अ यथा नदेिखने ।
अतः पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको िमित२०७१।८।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७२-CR-१०२१, कत य
यान, नरबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी तथा
अदालतसम बयान गदासमेत कसरु मा सािबती भई
आफूलाई मतृ क िललानाथ गौतमले मादक पदाथ
सेवन गरी गाली गलौज गरी झगडा गरेकोले आफूले
टेकेको लौरोले २ पटक हार गरेको हो । मैले यान
मान नै उ े यले मतृ कलाई हार गरेको होइन । िनजले
गाली गलौज गरी मेरो गालामा ३ झापट िहकाएकोले
मृतकलाई लौरोले कुटिपट गरेको कुरामा सािबत रही
बयान गरेको देिख छ । मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा
Blunt force injury to the head भ ने शव परी ण
ितवेदनबाट देिख छ । ितवादीले हार गरेको
लाठीसमेत बरामद भएको देिखँदा िनज ितवादीले
मतृ कलाई हार गरेको ल ीको चोटका कारण मृ यु
भएको त य थािपत भएको देिखने ।
आ नो मौकाको िकटानी जाहेरीलाई समथन
र पिु गद जाहेरवालाले अदालतमा बकप समेत गरेको
र मौकामा कागज गन पृ वी िवलास गौतमले पिन ियनै
ितवादीको कुटिपटबाट मतृ कको मृ यु भएको भनी

लेखाई िदएको त यगत आधार माणबाट मतृ कको
मृ यु ितवादी नरबहादरु काक को कत यबाट नै
भएको त यमा िववाद नरहने ।
मतृ क र ितवादीको िचनजानसमेत नभएको,
कुनै रसइवी भई मानपन
ु कारणसमेत नभएको जोिखमी
हितयारसमेत योग नभएको त काल उठे को रसले
ितवादीले आफूले बोक रहेको लौरोले मतृ कलाई
हानेको अव थाको िव मानता र घटना घटेको
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं. को
कानूनी यव था हेदा यान मानाका मनसाय रहेनछ,
यान िलनुपनस मको इवी पिन रहेनछ, लुक
चो रकन हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठे को
कुनै कुरामा रस था न नसक जोिखमी हितयारले
हानेको वा िवष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा,
ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट
पीरले ऐनका यादिभ यानमरेमा दस वष कै द
गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था भएको देिख छ । घटना
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं. को कानूनी
यव थाअनु प रहे भएको देिखँदा ितवादी नरबहादरु
काक लाई कै द वष १० (दस) हने ठहराई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट सु
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।३२
मा भएको फै सला सदर गन गरी भएको िमित
२०७१।१२।२४ मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । आवेश
े रत ह याका कसरु मा सजाय गन गरी भएको फै सला
सो हदस म बदर ग रपाउँ भ ने ितवादी नरबहादरु
काक को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज शभु म् ।
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इजलास नं.५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०८७८, लागु
औषध (चरेश), नेपाल सरकार िव. लिलतकुमार
अ वालसमेत
लागु औषध बरामद हँदाका अव थामा
सो कमा यी ितवादी हषबहादरु गोपाली पिन
िथए भनी कुनै ितवादीले भ न लेखाउन सके को
देिखँदैन । बरामदी मचु ु कामा समेत िनज ितवादीको
नाम उ लेख छै न । ितवेदक .स.िन.मेघराज िघिमरेले
अदालतमा बकप गदा हषबहादरु गोपाली भ ने मैले
िचि दन, सो बखत प ाउ परेका ितवादीह ले
सामान मेरै हो भनी भनेका िथए भनी बकप ग रिदएको
देिखने ।
कका चालक तथा सहचालकले उ लागु
औषध गाडीमा लोड गन ममा र सोको भाडाबापतको
रकमका बारेमा यी ितवादीसँग कुराकानी भएको
िथयो भनी भ न लेखाउन सके को देिखँदैन ।
"सहअिभयु को पोल मालाकार पमा मािणत भई
वत माणबाट पिु नभएको अव थामा यसलाई
माणमा िलन निम ने" भनी ने.का.प.२०६३ अङ् क
६, पृ ७५२ मा िस ा त ितपादन भएको देिख छ ।
िनज ितवादी हषबहादरु गोपालीले सोमबहादरु बलले
लागु औषध चरेश याएको र नपगु . २०,०००।ितवादी माइला बललाई लागु औषध कारोबार
गन िदएको त यमा सािबती भएको देिख छ । उ
सािबती बयानलाई सह ितवादी िवरबहादरु बलको
अनस
ु धान अिधकारीसम को र अदालतमा भएको
बयानसमेतबाट पिु भएको देिख छ । यसबाट िनज
ितवादीले नपगु रकम िदई उ आपरािधक काय गन

दु साहन िदएको पाइने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १७ मा अपराध गन षड् य गन, उ ोग गन,
दु साहन गन र मितयार हनेलाई सजायअ तगत
"यस ऐनअ तगत सजाय हने, अपराध गन,
षड् य वा उ ोग गन, य तो अपराध गन
अ लाई दु साहन गन वा य तो अपराध गनमा
मितयार हने यि लाई सोही अपराध गरेबापत
हने सजायको आधी सजाय हने छ" भ ने उ लेख
गरेको पाइ छ । उि लिखत कानूनी आधार, माणह
तथा ितपािदत निजरसमेतबाट िनज ितवादीले
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
१७ मा उि लिखत कसरु गरेको हँदा यी ितवादी
हषबहादरु गोपालीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १७ बमोिजम १ वष ६ मिहना कै द
र . २५०००।- ज रवाना हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७१।५।३ को फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने ।
अतः िनज ितवादी हषबहादरु गोपालीलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क)
को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १४ (१) (घ)
(५) अनस
ु ार सजाय गन गरी भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा सो हदस मको सु मकवानपरु िज ला
अदालतको िमित २०७०।२।२८ को फै सला के ही
उ टी भई ितवादी हषबहादरु गोपालीलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम
१ वष ६ मिहना कै द र . २५,०००।- ज रवाना हने
तथा ितवादी लिलतकुमार अ वालको क जफत
गन गरेको सु िज ला अदालतको फै सला उ टी
भई सो क जफत नहने तथा ितवादी लिलतकुमार
अ वाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने सु
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।५।३ को फै सला िमलेकै
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देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CI-०३१७, उ ेषण
/ परमादेश, गभनर डा. युवराज खितवडासमेत िव.
ल मणकुमार यादवसमेत
पनु रावेदक राज व अनस
ु धान िवभागलाई
राज व चहु ावटस ब धीका मु ामा अनस
ु धान गन
पाउने अिधकार राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा
िनय ण) ऐन, २०५२ ले दान गरेको कुरामा दईु मत
छै न । उ ऐनको दफा ९ को यव था हेदा अनस
ु धान
तथा तहिककातस ब धी िवभागको अिधकार योग
गरी राज व अनस
ु धान िवभागलाई अनस
ु धानको
दायरामा परेका यि लाई अनस
ु धानको िसलिसलामा
थुनामा रा न स ने, धरौटी मा न स ने, कागजप
पेस गन लगाउन स ने बयान िलन स नेलगायतको
अनस
ु धानको ममा आव यक पन स पूण अिधकार
दान गरेको देिख छ । यथ क पनीका तफबाट
अनस
ु धानका लािग तोिकएको समय र थानमा
उपि थत भई माग भएका आव यक कागजात तथा
िववरणह समयमै उपल ध गराइएको देिखँदा ततु
मु ामा अनस
ु धान गनमा यथ बाट कही ँकतै
बाधा यवधान भए गरेको अव थासमेत िमिसल
कागजातह बाट नदेिखने ।
राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण)
ऐन, २०५२ को दफा ८ बमोिजमको यादिभ
अनस
ु धान स प न गन नसके को भए तापिन राज व
अनस
ु धान िवभागलाई मू य अिभविृ कर ऐन,
२०५२ भ सार ऐन, २०६४ तथा िवदेशी िविनमय
िनयिमत गन ऐन, २०१९ ले समेत अनस
ु धानको
ममा कसैको बक खाता स पि रो का रा न पाउने

अिधकार रहने भएको हनाले राज व चहु ावट ऐन,
२०५२ लाई ि गत गरी गरेको िनणय निमलेको भ ने
पनु रावेदन िजिकर छ सो स ब धमा हेदा पनु रावेदक
राज व अनस
ु धान िवभागले यथ व डिलङ् क
क यिु नके स स
ा.िल. र सोका सेयरवाला
स चालकह को खाता रो का गन स ब धमा नेपाल
रा बकलाई िमित २०६९।११।२१ मा लेखेको
प मा अ य कुनै ऐनले िदएको अिधकारको उ लेख
नगरी राज व चहु ावट अनस
ु धान तथा िनय ण
ऐन, २०५२ को दफा ११ को ख ड १ (छ) को मा
उ लेख ग रएको हनाले खाता रो का गदा आधार
िलइएको ऐनभ दा पथृ क अ य ऐनको अिधकारसमेत
योग गरी खाता रो काको कारबाही गरेको भ ने कुरा
यायोिचत देिखएन । अनस
ु धानको िसलिसलामा
खाता रो का रा दा आधार िलइएको ऐनको आधारमा
नै यथ क पनी र सोका स चालकह को खाता
रो का ग रएको अव थामा पिछ आएर अ य ऐनको
समेत आधारमा खाता रो का गन सिकने भ ने िजिकर
यायोिचत नदेिखने ।
यसरी कानून ारा द अिधकारिभ रही
अनस
ु धान गरी ऐनले तोके को यादिभ ै अनस
ु धान
तहिककात पूरा गरी कारबाही गरी स नपु नमा
पनु रावेदक राज व अनस
ु धान िवभागबाट िमित
२०६९।९।४ मा यथ क पनीउपर राज व चहु ावट
स ब धमा अनस
ु धान सु गरी िनवेदन दायर
हँदास म पिन अनस
ु धान समा गरेको भ ने कुरा
िमिसल माणबाट देिखन नआउने ।
ऐनमा, अनस
ु धानस ब धी समयाविध
तोिकनक
ु ो के ही िवशेष योजन रहेको ह छ । राज व
अनस
ु धान ऐनमा राज वको अनस
ु धान गन िनि त
अविध तो नक
ु ो पछािड पिन यापा रक े को
िववादको अनस
ु धान ि या अिनि तकालस म जारी
रहने नभई िनि त समयाविधिभ टुङ्गोमा पु याउनु
पदछ भ ने नै हो । यापा रक योजनका लािग खडा
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भएको िवप ी क पनीले या डवीथ िवदेशी क पनीबाट
ख रद गरी वदेशमा याई िब गन कृ ितको
यापार गन गरेको देिख छ । उ क पनीले िवदेशबाट
या डवीथ ख रद गनका लािग समयसमयमा रकम
भु ानी गनपन
ु देिख छ । समयमै रकम भु ानी गन
नसके को अव थामा क पनीले दान गन सेवासमेत
भािवत हन जाने भ ने कुरा Nepsin (AP) Pt. Ltd
ले व ड िलङ् क क यिु नके स स ा.िल. लाई समयमै
रकम भु ानी नगरेको ख डमा इ टरनेट सेवा भािवत
हनस ने भ ने बेहोरा उ लेख गरी लेखेको िमिसल
संल न प बाट देिख छ । सवसाधारणलाई Internet
सेवा दान गन क पनीको खाताबाट रकम िझ न
निम ने गरी रो का रा दा यथ क पनीबाट सेवा
िलइरहेका सवसाधारणलगायत Internet को सेवाबाट
वि चत हने अव थासमेत आउन स ने देिख छ । य तो
संवेदनशील काय कृित रहेको यथ क पनीउपरको
राज व चहु ावटस ब धी िववादको राज व चहु ावट
तथा िनय ण ऐनले िनधारण गरेको समयाविधिभ
अनस
ु धानको टुङ्गो ला नपु न यव थाको पालन
हनपु न ।
राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण)
ऐन, २०५२ को दफा ८ ले तोके को अविधिभ
अनस
ु धान गरी दफा २० को अविधिभ मु ा दायर
गरी कारबाही चलाएको अव था िव मान नदेिखएको
र अनस
ु धानको नाउँमा अनस
ु धानमा परेका यि
वा सं थाको स पि कारोबार नै ब द हने गरी
अिनि त कालस म रो का रा न कानूनसङ् गत
नहने हँदा िनवेदनमा उि लिखत राज व अनस
ु धान
िवभागको च.नं. १९८५ िमित २०६९।११।२१ को
प र च.नं. १९८८ िमित २०६९।११।२१ को प
तथा च.नं. २००२ िमित २०६९।११।२२ को प र
नेपाल बकबाट जारी भएको िमित २०६९।११।२३
को प.सं. बै, िव.िन.िव आ.- ./ग. २२० को प , िमित
२०६९।११।२४ को प.सं. बै, िव.िन.िव. आ. ./ग./

२२१ प , िमित २०६९।११।२३ को प.सं.िव.आ. .
१२/१७ को प तथा राज व अनस
ु धान िवभागले
िमित २०६९।११।२२ च.नं. २००३ को नेपाल
दूरस चार ािधकरणलाई लेखेको प र सोही प को
आधारमा नेपाल दूरस चार ािधकरणले लेखेको
िमित २०७०।२।१६ को च.नं. ४५५१ को प समेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदक क पनीको
बक तथा िव ीय सं थामा रहेका खाताह समेत फुकुवा
ग रिदनु भनी परमादेशको आदेश जारी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।२।२७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १० रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०५२७, कत य
यान, र ताबहादुर राई िव. नेपाल सरकार
मतृ कका दाजु जीवन िल बूको जाहेरी
दरखा तबाट उठान भएको ततु मु ामा ितवादी र
मतृ किबच वादिववाद भई ितवादीले कुटिपट गरेको
कारण िनजक ीमतीको मृ यु भएको कुरा वीकार गरी
िनजले मौका तथा अदालतमा गरेको बयान बेहोरालाई
िभ ी अङ् गह मा लागेका चोटबाट र ाव भई मृ यु
भएको (Intraperitoneal hemorrhage due to
blunt force injury of multiple visceral organs)
भ नेसमेत बेहोराको मतृ क शाि त राईको शव परी ण
ितवेदनबाट समिथत भइरहेको देिखँदा मतृ कको मृ यु
वाभािवक पमा नभई कत यबाट नै भएकोमा िववाद
देिखएन । अब यी ितवादीको उ घटना वारदातमा
के कुन कारको संल नता रहेको छ भ ने स ब धमा
िवचार गदा पनु रावेदक ितवादी र मृतकिबच ीमान्
ीमतीको नाता स ब ध रहेको र िनजह का िबच
झगडा वादिववाद भएको र आ नो ीमती धमीनी
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भएको र िनजले आफूलाई कुटिपट गरेकोले रस उठी
आफूले पिन ीमतीलाई कुटिपट गरी मारेको कसरु मा
ितवादी मौका र अदालतमा सािबत भई बयान गरेको
देिख छ । ितवादीक छोरी रतु राईले गरेको घटना
िववरण कागजमा आ नो बबु ाले आमालाई कुटिपट
गरी िहँडेको कुरा लेखाएको पाइ छ भने जाहेरी, घटना
िववरण कागज तथा व तुि थित मचु ु का लेखाइिदने
यि ह ले ितवादीका िव
प
पमा
िकटानीका साथ घटनाबारे लेखाइिदएको देिख छ ।
मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा कुटिपट भई शरीरका िभ ी
अङ् गह मा लागेको चोटबाट र ाव भई भएको भनी
मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको
बेहोरा ितवादी वयंको बयानबाट पिु भइरहेको
अव थामा िनजको कसरु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीतको देिखएको र उ कसरु को
कृित मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं.मा उि लिखत त रकाअनु प नै भएको अव थामा
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
धनकुटाको फै सला िमलेकै देिखने ।
सु के री भएको अव थामा सु के रीको याहार
चाकर नपगु ी सो अव थामा जथाभावी तवरले मतृ क
धेरै िदन का दा र ाव भई मृ यु भएको हो वा मैले
रसको आवेग था न नसक सामा य कुटिपट गदा नै
िनजको मृ यु भएको हो सो प नभएकोले शंकाको
सिु वधा पाउनपु न तथा निचताएको घटना घटेको
कारण १८८ नं. योग गरी कम सजाय हनपु न भ ने
पनु रावेदन िजिकर रहेतफ हेदा िमित २०७२/०५/३१
गते बेलक
ु ाको खाना खाएपिछ तीनजना छोरीह
िभ सिु तरहेका िथए । म र मेरो ीमती शा ती राई
बािहर िसकुवामा बिसरहेको अव थामा ीमती शाि त
राई का दै मलाई कुटिपट गन थािलन्, मैले पिन
िनजलाई कुट् दै िथएँ । एकै चोटी मलाई के सरु चढी
िनजलाई िनघात कुटिपट गन थाले ँ । मैले िनजको घाँटी

िथ नक
ु ा साथै औ ंलाले िनजको आँखा घोची योिनमा
नारीस म हात िछराउँदा योिनबाट रगतको भल बगेको
िथयो भनी ितवादी र ताबहादरु राईले गरेको बयान
बेहोरा समिथत हने गरी घटनाक य दश मतृ क र
ितवादीक छोरी रतु राईले गरी िदएको घटना िववरण
कागजसमेतबाट मतृ कको मृ यु सु के री अव थामा
धेरै कामेर भएको र ावका कारण भएको नभई
ितवादीको कुटिपट तथा िनजले मृतकको योिनमा
नारीस म हात घस
ु ाई रगतको भल बगेको कारण
भएको त य िनिववाद पिु भइरहेको अव थामा िनजले
गरेको कसरु को कृ ित ू रतापूण देिखँदा अ.बं. १८८
नं. योग गरी सजाय घटाई पाउँ भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत त य, आधार र
कारणह समेतबाट ितवादी र ताबहादरु राईलाई
यानस ब धी महलको १ र १३ (३) नं. को कसरु मा
ऐजनको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठह याई भएको सु धनकुटा िज ला अदालतको
िमित २०७२।९।५ को फै सला सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७३।३।२६
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल ावण २७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सु मालता
माथेमा, ०७२-CR-०२७१, जालसाजी, काल वज
िल बूसमेत िव. यामबहादुर राईसमेत
ितवादी शकु तला िल बूले आ नो नाममा
दता रहेका िक.नं.२४११, २४१३ र २४१५ का
ज गाह नयनमायासँगको अंश मु ाको रोहमा रो का
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रहेकोमा नयनमायाको ९ भागको १ भाग अंशहक हने
िह सा रो का राखी बाँक ज गा घर यवहार चलाउन
किठनाइ उ प न भएको कारण देखाई फुकुवाको लािग
झापा िज ला अदालतमा िनवेदन िदई अदालतको
आदेशबमोिजम फुकुवा गराएको देिखन आएको छ ।
यसरी आ नोसमेत अंश हक भएको र आ नै नाममा
दता रहेको उ ज गा ितवादी शकु तला िल बूले
ितवादी गणेशकुमार े लाई िमित २०६४।३।२६
को र.नं.३९७१(ख) बाट राजीनामा पास गरी
हक ह ता तरण गरेको देिख छ । उ काय गन
िसलिसलामा ितवादीह ले कुनै नगरे नभएको झु ा
कुरा भएको भनी वा कुनै िमित अङ् क वा बेहोरा फरक
पारी सहीछाप गरी गराई कागज बनाएकोले यो यसरी
जालसाजीपूण काय भएको छ भनी यी पनु रावेदकले
माणबाट पिु गन सके को पाइएन । अदालतबाट
नयनमायाको अंश हक ठहरे जित ज गा अलग गरी
रो का नै छािडएको तथा बाँक ज गा घर यवहार गन
किठनाइ परेको आधार र कारण देखाई झापा िज ला
अदालतमा िनवेदन िदई अदालतको आदेशबाट फुकुवा
गराई ज गा रिज ेसन पा रत गन सािधकार िनकायमा
गई हक ह ता तरण गरेको काय स पूण पमा पारदश
र कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी स प न भएको
देिखने ।
िववािदत स पि ह
यथ ितवादी
शकु तला िल बूका नाममा ख रद गरी िनजका नाममा
दता कायम भएबाट िनजको आ नो पालाको आजन
देिखएको र िनज घरको मूलीकै हैिसयतले यवहार
चलाई आएकोसमेत अव थामा अंशब डाको १९(१)
नं. बमोिजम अ अंिशयारह को म जरु ी नभए पिन
िनजले गरेको यवहार सदर कायम रहने हँदा वादी दाबी
पु न नस ने ठहराएको सु झापा िज ला अदालतको
फै सला सदर हने गरी िव तृत िववेचनासिहत त कालीन
पनु रावेदन अदालत इलामबाट भएको फै सला यायको

रोहमा मनािसब नै देिखँदा ितवादी शकु तला िल बूले
आ नो हकै नपु ने स पि िब गरेको भनी यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७२।४।७
मा दोहो याई हेन िन सा दान गदा उ लेख गरेको
बदुँ ासँग यस इजलास सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र कारणसमेतबाट
सु झापा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।५
मा भएको फै सला सदर गरी त कालीन पनु रावेदन
अदालत इलामबाट िमित २०६९।११।९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: भगवती शमा ढुंगाना
क यटु र: हक माया राई
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १० गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CI-०३७६, िलखत
दता बदर दता कायम चलन, काल वज
िल बू िव. यामबहादरु राई भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सु मालता
माथेमा, ०७२-CR-०२७२, जालसाजी, काल वज
िल बूसमेत िव. वीरे साद रजालसमेत
ितवादी शकु तला िल बूले आ नो नाममा
दता रहेका िक.नं.१८५१ मा रहेको घर २०६०
सालको दे.दा.नं. ७४४ को अंश मु ामा सनु सरी
िज ला अदालतको २०६१।८।७ को फै सलाबमोिजम
यी पनु रावेदकह समेतको अंश भाग ला ने भ ने
देिखए पिन उ िक.नं.१८५१ को ज गा भने ितवादी
शकु तला िल बूको िनजी आजनको ठहर भएको
अव था छ । ितवादी शकु तला िल बूले घर यवहार
चलाउन किठनाइ उ प न भएको कारण देखाई घर
ज गा फुकुवाका लािग झापा िज ला अदालतमा
िनवेदन िदई वादी नयनमायाका अंश भागमा परेको
घरको िह साबापतमा हन आउने रकम झापा िज ला
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अदालतको २०६३।४।२१ को आदेशबमोिजम धरौटी
राखी घर फुकुवा गराएको देिख छ । यसरी ितवादी
शकु तला िल बूले अदालतको फै सलाअनस
ु ार आ नो
िनजी आजनको ठहर भएको िक.नं.१८५१ र सोमा
बनेको घरसमेत ितवादी िमनबहादरु के .सी. लाई र.नं.
४८२ बाट िमित २०६५।२।३० मा र ितवादीह िबच
िमित र.नं. ६२३०८ बाट २०६६।२।२८ मा र
र.नं.१७३४(ख) बाट िमित २०६६।७।२६ मा
गरी तहतह हक ह ता तरण गरी िलनु िदनु गरेको
देिख छ । उ काय गन िसलिसलामा ितवादीह ले
कुनै नगरे नभएको झठु ा कुरा भएको भनी वा कुनै
िमित अङ् क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई
कागज बनाएकोले यो यसरी जालसाजीपूण काय
भएको छ भनी यी पनु रावेदकले माणबाट पिु गन
सके को पाइएन । अदालतबाट नयनमायाको अंश हक
ठहरे घरको िह साबापतको मू य रकम अदालतमा
धरौटी राखी घर यवहार गन किठनाइ परेको आधार
र कारण देखाई झापा िज ला अदालतमा िनवेदन िदई
अदालतको आदेशबाट फुकुवा गराई ज गा रिज ेसन
पा रत गन सािधकार िनकायमा गई हक ह ता तरण
गरेको काय स पूण पमा पारदश र कानूनबमोिजमको
ि या परू ा गरी स प न भएको देिखँदा य तो
कायलाई ितवादीह ले अपरािधक मनसाय राखी
जालसाजीपूवक गरेका रहेछन् भनी मा न िम ने
आधार पिन देिखँदैन । यसैले वादी दाबी पु न नस ने
ठहराएको सु झापा िज ला अदालतको फै सला सदर
हने गरी िव ततृ िववेचनासिहत त कालीन पनु रावेदन
अदालत इलामबाट भएको फै सला यायको रोहमा
मनािसब नै देिखँदा पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट सु झापा िज ला अदालतबाट िमित
२०६८।३।५ मा भएको फै सला सदर गरी त कालीन
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०६९।११।९

मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: भगवती शमा ढुंगाना
क यटु र: हक माया राई
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १० गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CI-०३७७, िलखत
दता बदर दता कायम चलन, काल वज
िल बूसमेत िव. वीरे साद रजालसमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७४-CR-१८०६, कत य यान, िच बहादुर
भ ने सि दप तुि सङ मगर िव. नेपाल सरकार
िकटानी जाहेरी दरखा त, जाहेरवालाले
अदालतमा गरेको बकप , ितवादीले होलीको रङ
लगाउने िवषयमा झगडा भई मतृ कलाई हात, मु का,
लातले कुटिपट गरी गि भर घाइते बनाएको वीकार
गरी अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान,
मौकामा हरीमा कागज गरी अदालतमा बकप गन
सा ीह को भनाइ, मृतकको टाउको तथा शरीरको
िविभ न भागमा िनलडाम तथा घाउ चोट रहेको भ ने
लास जाँच मचु ु का, धार नभएको व तबु ाट टाउकोमा
लागेको चोटको कारण मृतकको मृ यु भएको हो
भ ने शव परी ण ितवदेन र सोलाई समथन हने
गरी शव परी ण गन िचिक सकको बकप समेतका
िमिसल संल न कागज माणह बाट यी ितवादी
र मतृ किबच होलीमा रङ हा ने िवषयमा झगडा भई
ितवादी िच बहादरु भ ने सि दप तिु सङ मगरले
िमित २०७३।११।२९ मा कुटिपट गरेकोले मृतक
पबहादरु आले मगरको टाउकोमा ग भीर चोट ला न
गई सोही चोटको कारण िनजको उपचारको ममा
िमित २०७३।१२।०१ मा मृ यु भएको पिु ट हने ।
िववेिचत आधार माणह बाट होलीमा रङ
लगाउने िवषयमा झगडा भई ितवादी िच बहादरु

24

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - २
भ ने सि दप तिु सङ मगरले मतृ क पबहादरु आले
मगरलाई िमित २०७३।११।२९ मा कुटिपट गरेको
र सोही चोट िपरको कारण ऐनको यादिभ िमित
२०७३।१२।०१ मा िनजको मृ यु भएको देिखएकोले
ितवादी िच बहादरु भ ने सि दप तिु सङ मगरलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम ज मकै दको सजाय हने
ठहर गरेको सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको उ च अदालत पाटनको फै सला
कानूनस मत देिखँदा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अब ितवादी िच बहादरु भ ने सि दप
तिु सङ मगरलाई ठहर भएको ज मकै दको सजाय चक
प यो िक भनी िवचार गदा, उ च अदालत पाटनबाट
समेत यी ितवादीलाई ज मकै दको सजाय ठहर गरी
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द
सजाय गन राय य गरेको पाइयो । सो स ब धमा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. ले सव वसिहत ज मकै द
वा ज मकै दको सजाय ठहर भएको मु ामा भिवत य हो
िक भ नेस मको शंकाले वा अपराध गदाको अव था
िवचार गदा कसरु दारलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा
चक हने भई घटी सजाय हनपु न भ ने यायकताको
िच ले देखेमा घटी सजाय गन स ने विववेक य
अिधकार यायकतालाई िदएकै देिखने ।
ितवादीले अ य फौजदारी मु ामा सजाय
पाएकोसमेत नदेिखएको, ितवादी र मृतकिबच
पूव रसइवी पिन नदेिखएको, मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
कारण पिन नदेिखएको, ितवादीको मतृ कलाई
मान पूवयोजना तथा तयारीसमेत नदेिखएको,
कुनै हितयारको योग भएकोसमेत नदेिखएको र
होलीमा रङ हा ने िवषयमा झगडा भई ितवादीले
मृतकलाई कुटिपट गदा मृतकको टाउकोमा समेत
चोट ला न गई मतृ कको मृ यु भएकोसमेतका घटना
हँदाको अव थासमेतलाई िवचार गदा ितवादीलाई

ठहरेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखई
िनजलाई १० (दस) वष कै द सजाय गदासमेत यायको
मकसद पूरा हने देिखँदा ितवादी िच बहादरु भ ने
सि दप तिु सङ मगरलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
ज मकै दको सजाय हने ठह याई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम १० (दस) वष कै द सजाय गन राय
य गरी सु का ेपला चोक िज ला अदालतबाट
िमित २०७४।०४।२४ मा भएको फै सला सदर गरेको
उ च अदालत पाटनको िमित २०७४।११।१४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका, मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७५-CR-०५३९, खोटा चलन, नेपाल
सरकार िव. माया तामाङ भ ने देसीमाया तामाङ
ितवादी देसीमाया तामाङले कसरु मा
पूण पले इ कार रही अदालतमा बयान गरेको,
सह ितवादी ीकृ ण े ठले अदालतको बयानमा
यी ितवादीलाई आरोिपत कसरु गरेकोमा पोल
गन नसके को अव था, यी ितवादीबाट न कली
नोटसिहत कुनै दशी माण बरामद हन नसके को
अव था तथा यी ितवादी देसीमाया तामाङले बरामद
भएको न कली नोट अका ितवादी ीकृ ण े ठलाई
िदएको य दे ने सा ी (direct evidence) वादी
नेपाल सरकार तफबाट पेस गन नसके को अव था
र ितवादीका सा ी सीता घलेले यी ितवादीले
अदालतमा गरेको इ कारी बयानलाई समथन हने
गरी गरेको बकप समेतका िमिसल संल न कागज
माणह बाट सह ितवादी ीकृ ण े ठबाट बरामद
भएको न कली नोट यी ितवादी देसीमाया तामाङले
बजारमा चलाउन िनजलाई िदई आरोिपत कसरु गरेक
हन् भ ने वादी दाबी पिु ट हन सके को नदेिखँदा यी
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ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः ितवादी देसीमाया तामाङले आरोिपत
कसरु गरेका हन् भनी वादी नेपाल सरकारको तफबाट
त ययु माण पेस गरी पिु ट गन सके को नेदिे खँदा
िबना आधार माण यी ितवादीलाई खोटा चलन
ज तो ग भीर फौजदारी कसरु मा कसरु दार ठहर
गरी सजाय गन िम ने नदेिखँदा ितवादी देसीमाया
तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलनको महलको ४(१)
नं. को कसरु मा सोही महलको ४(१) नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी पु न नस ने
ठहर गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७३।०३।१३ मा भएको फै सला सदर गरेको उ च
अदालत पाटनको िमित २०७४।०७।२४ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभु म् ।

नै िववेचना भइसके को छ । ितवादीको िज मेवारी
लेखातफको मा भएको र सवारी चालक अनमु ित
प को लािग आवेदन िलने र अनमु ितप दान गन
काय िनज ितवादीको नभएको भ ने कुरा पिन मािथ नै
िववेचना भइसके को छ । उजरु ी िनवेदकह को कामसँग
कुनै सरोकार नभएका यि ले अ कमचारीसँगको
िमलेमतोिबना िनजह सँग घस
ु / रसवत माग गरे
होलान् भ ने कुरा िव ासलायक देिखँदैन । ितवादी
भूपे कटुवालले तारा साद पोखरेलसँग गरेको
भिनएको वातालापको िलिपब ग रएको बेहोरामा
पिन यो योजनको लािग यित रकम िलने िदने प
बेहोरा उ लेख भएको पाइएन । य यको िलिपब
बेहोरामा “मलाई तारा साद पोखरेलले जबरज ती
पैसा गोजीमा हािलिदई फसाएको हो” भ ने बेहोरा
रहेको हँदा ितवादीले घस
ु / रसवत माग गरेको र
वे छाले रकम िलएको भ ने कुरा थािपत हन सके को
पाइएन । पिहलेदेिख नै साथीको पमा यवहार गद
आएका तारा साद पोखरेलसँग कुनै काम िवशेषबापत
यित रकम िलने भ ने नभई सामा य पमा य
भएको िवषयलाई िलएर ितवादीको साथबाट बरामद
भएको रकम घस
ु / रसवत माग गरेको भ ने अथ गन
िम ने नदेिखने ।
ितवादीले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु
गरेको ठहछ वा ठहदन भ ने स ब धमा िवचार गदा,
ितवादी आरोिपत कसरु मा इ कार रहेर अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट याइएको रकम
तारा साद पोखरेलले जबरज ती आ नो पके टमा
रािखिदएको भ ने बेहोरा लेखाएको पाइ छ ।
उजरु कताह र तारा साद पोखरेल ितवादीले
गनपन
ु कामसँग सरोकार भएका सेवा ाही नभएका र
िनजह सँग ितवादीले रकम माग गरेको भ ने कुरा
पिन थािपत हन नसके को अव था र तारा साद
पोखरेल र ितवादीका िबचमा लामो समयदेिख
साथीभाइको पमा स पक रहेको त यलाई ि गत

इजलास नं.७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७५-CR-२६२२, घुस / रसवत िलई
ाचार गरेको, नेपाल सरकार िव. भुपे कटुवाल
ितवादीले सेवा ाहीसँग घस
ु / रसवत
माग गरेको भ ने कुरा थािपत हन सके को छ वा
छै न भ ने स ब धमा िवचार गदा, उजरु ीकताह
दवु ैजना सेवा ाही भएको पाइएन । ितवादीलाई
घस
ु / रसवतबापतको रकम िदएका भिनएका
यि तारा साद पोखरेल पिन सेवा ाही नभएका र
ितवादीले ग रिदनपु न कामसँग सरोकार र स ब ध
नभएका संिद ध यि रहेको भ ने कुरा पिन मािथ
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गदा िनज तारा साद पोखरेलले ितवादीले भनेकै
रोह रीतसँग िनज ितवादीको सहमितिबना िनजको
पके टमा रकम रािखिदन स ने वा तिवकतालाई
नकान सिकने अव था छै न । िनजह साथी साथी
रहेका यि ह को िबचमा के िवषयमा कुरा िमलेन
भ ने कुरा िमिसल संल न माणबाट खु दैन तर पिन
ितवादीलाई फसाइिदने िवचार तारा साद पोखरेलमा
सोची बझ
ु ीकन उि जएको देिख छ । उजरु ी िनवेदनमा
उ लेख गरेज तो िनज उजरु ीकताह सँग ितवादीले
घस
ु / रसवत माग गरेर वे छाले िलएको भ ने
कुरा थािपत हन सके को पाइएन । पीिडतह आफै ँ
सेवा ाही पिन नभएको र ितवादीले गरे भनेको काय
िनजको आ नो फाँटिभ को काय पिन नदेिखएको
र शंकारिहत तवरबाट ठोस त ययु आधारसिहत
ितवादीले नै सो कसरु गरेको भ ने कुरा िववादरिहत
तवरबाट माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
पिु मािणत हन आएको नदेिखने ।
तसथ, िववेचना ग रएज तो ितवादी भूपे
कटुवालले सेवा ाहीसँग घस
ु / रसवतबापतको रकम
माग गरेको नदेिखएको, िनज ितवादीले आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको पाइएको, यातायात
यव था कायालय, सवारी चालक अनमु ितप , कोशी
सनु सरीका सेवा ाही हँ भनेर िदपक थापा र भूपे
कटुवालले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
िनवेदन िदएका तर ितवादीलाई घस
ु / रसवतबापतको
रकम भनी तारा साद पोखरेलले िदएको देिखएको
र िनज तारा साद पोखरेल उजरु ी िनवेदकह को
कामसँग सरोकार भएका यि नदेिखएको, दवु ैजना
उजरु कताह ले यस अदालतसम बकप गदा
आफूह लाई तारा साद पोखरेलले उ साएर उजरु ी
िनवेदनमा सहीछाप गन लगाएका हन् भनी आ नो
उजरु ी िनवेदनमा उ लेख भएको बेहोरालाई ख डन
गरेर बकप गरेको अव थामा ितवादीले आरोप
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ ने कुरा थािपत हन

नसके को हँदा आरोप दाबी पु न स ै न । ितवादी
भूपे कटुवालले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ
भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०७५।१२।८ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७४-RB-०१३४, सनु चोरी पैठारी,
मनालाल वमा िव. नेपाल सरकार
कानूनले िदएको अि तयारी यायोिजत
अिधकारबमोिजम भ सार अिधकृत वा भ सार जाँचपास
अिधकारी वा राज व अनस
ु धान अिधकारीम ये कुनै
एकले भ सार चोरी पैठारीको कसरु लाई िनयमन र
कारबाही तथा आव यकताअनस
ु ार सजायसमेत गन
स ने नै देिखयो । यस स दभमा ितवादीको साथबाट
अवैध सनु तथा सनु का गरगहना बरामद भएको, सो
सनु र सनु का गरगहना आ नो भएको भनी ितवादीले
वीकार गरी बयान गरेको र बरामद मालव तक
ु ो
कानूनबमोिजम ला ने भ सार महसल
ु बझ
ु ाएको
रिसद वा ख रद गरेको िबलिबजकसमेत पेस भएको
देिखँदनै । य तो अव थामा अवैध सामानह
बरामद हनु नै भ सार चोरीमा कारबाहीको
लािग पया मािन छ । आ नो साथबाट बरामद
भएका समानह को िनयमानुसार भ सार ितरेको
िबलिबजक नभएपिछ ती सामानह चोरी पैठारी
गरी याएको मा नपु न भ ने ने.का.प. २०६७, अङ् क
१०, िन.नं. ८५१४ मा िस ा तसमेत ितपािदत
भएको देिख छ । य तो अव थामा भ सार ितनपन
ु
भ ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको भ ने िजिकर
िनजले सफाइ पाउने आधार ब न स ने नदेिखने ।
अब पनु रावेदकले उठाएको व छ सनु वु ाइको
िस ा त अवल बन नगरी कारबाही ग रएको भ ने
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िजिकरका स ब धमा िवचार गदा व छ सनु वु ाइको
आधारभूत मा यता एवं फौजदारी मु ामा अवल बन
ग रने कायिविधका चरणह मा के ि त हनपु न
ह छ । कुनै फौजदारी कसरु को आरोप लागेको
यि ले आफूउपर लागेको आरोपको जानकारी,
यसको उिचत ितर ा गन अवसर, स म अदालत
वा याियक िनकायबाट सनु वु ाइ र कारणसिहतको
िनणयलाई व छ सनु वु ाइको आधारभूत मा यताको
पमा िलइने ।
मूलतः राज व र भ सारस ब धी िवषयका
मु ामा कारबाही र िकनारा गन अि तयारी अध याियक
कृितको े ािधकार हो । यसमा आरोपीको सूचनाको
हकको स मान, ितवादीको उिचत अवसर, आधार
र कारणसिहतको िनणय भए नभएको िवषय नै मख
ु
पमा हेनपन
ु ह छ । अध याियक िनकायको िनणयमा
आधारभूत कायिविधको पालना र यायका आधारभूत
मा यतालाई अवल बन गरे नगरेको भ ने िवषय नै
मख
ु पमा हेनपन
ु ।
ततु मु ाको स दभमा व छ सनु वु ाइको
मा यतालाई आ मसाथ गरे नगरेकोतफ िवचार गदा
पनु रावेदक ितवादी काठमाड बाट वीरग जतफ
जाँदै गदा प ाउ परेको, प ाउपिछ खानतलासी
तथा बरामदस ब धी काय गरेको, थुनवु ा पज
ु
िदइएको, सवाल जवाफ गरी बयान िलइएको अव था
देिख छ । बयान गराउँदा ितवादीले दोभाषे सिु वधाको
माग गरेको नदेिखएको र भाषागत अनिभ ता कट
नगरेको अव थामा पनु रावेदनको रोहमा दोभाषेको
िनयिु नगरी सनु वु ाइ गरेको भ ने िजिकर िलँदैमा
व छ सनु वाइको मा यताको िवपरीत भएको मानी
कानूनबमोिजम थािपत अध याियक िनकायले
व छ सनु वु ाइका मापद डको पालना गरी भएका काम
कारबाहीलाई बदर गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अतः ितवादी मनालाल वमा सनु तथा सनु का
गरगहनासिहत प ाउ परेको, सोको बरामदी मचु ु का

रहेको, उ बरामद सनु तथा सनु का गहना आ नै
हो भनी सािबती बयान गरेको, बरामद सनु को िबल
िबजक वा वैधािनक ोत खल
ु ाउन नसके को, बरामद
सनु को मू य िनधारण गदा सनु चाँदी यवसायीबाट ा
मू य कायम भएको, बयान गराउँदा दोभाषे सिु वधा
माग गरेको नदेिखएको अव थालाई म यनजर गरी
ितवादी मनालाल वमालाई २ वष कै द िबगोबमोिजम
.२८,२८४६७।– ज रवाना गन गरी गरेको राज व
अनस
ु धान िवभाग, म यमा चल े ीय कायालयको
िमित २०७३।७।२९ को फै सला सदर गरेको राज व
यायािधकरण, काठमाड को िमित २०७३।१२।४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : तीथराज भ राई
इित संवत् २०७५ साल चै ११ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७५-WO-०६३७, उ ेषण
/ परमादेश, परमान द यादव िव. उ च अदालत
जनकपुरसमेत
यसै िववादसँग स बि धत रो का ज गा
फुकुवा गराई पाउँ भनी परेको शैल झाको रट िनवेदन
(नं. ०७०-WO-०३९०) मा िमित २०७३।५।६ मा
ज गा फु का गन गरी आदेश भएको तथा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०७०।५।२५ मा जारी
परमादेशको आदेश उ टी भई िनवेदन खारेज गन
गरी िमित २०७५।०२।०९ मा भएको आदेशसमेतको
प र े यमा ज गा रो का राखी रा न निम ने भई
ज गा फुकुवा गन गरी तहिसलदारबाट भएको आदेश
बदर ग रिदएको सलाही िज ला अदालतको िमित
२०७३।११।६ को आदेश बदर ग रिदई स मािनत
सव च अदालतको आदेशअनस
भनी
ु ार गनहोला
ु
तथा पनु रावेदन अदालतबाट जारी भएको परमादेशको
िनवेदन नै खारेज गरी सव च अदालतबाट
२०७५।२।९ मा फै सला भइसके को देिखँदा िनवेदन
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मागबमोिजम कुनै आदेश जारी गनु परेन भनी उ च
अदालत जनकपरु बाट िमित २०७५।९।१९ मा भएको
आदेश सव च अदालतका उि लिखत फै सलाह
काया वयन गन आ नो संवैधािनक तथा कानूनी
दािय वअनु प नै भएको हँदा उ आदेशमा कुनै
कानूनी िु ट िव मान रहेको देिखएन ।
सव च अदालतबाट ०७०-CI-१०१५ मा
२०७५।२।९ मा भएको फै सला र ०७०-WO-०३९०
मा िमित २०७३।५।६ मा भएका फै सलाउपर यी
िनवेदकले दायर गरेको पनु रावलोकन िनवेदन नं. ०७५RV-०२५३ र नं. ०७३-RV-०१२१ मा अनमु ित
नहने गरी २०७६।४।३० मा पूण इजलासबाट आदेश
भई अि तम भएर रहेको छ । िनवेदकले ऋण रकम
बझ
ु ाउन पाउने याद थप हने गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको आदेश सव च अदालतबाट िु टपूण ठहर
गरी िनवेदन खारेज ग रिदइसके को प र े यमा सोही
माग राखी पन आएको ततु रट िनवेदनको औिच य
समा भइसके को देिखने ।
सव च अदालतबाट भएका आदेश पालना
गनु सबैको लािग बा यकारी ह छ । अझ यसको
भावकारी काया वयनमा मातहत अदालत मा
नभई मु ाका सरोकारवाला प ह सबैले अ सरता
िलनपु दछ तब मा मल
ु क
ु मा याियक सशु ासन कायम
गन आम ल य ाि मा सघाउ पु दछ । सलाही िज ला
अदालतको तहिसलदारबाट रो का ज गा फुकुवा
गन गरी िमित २०७३।०९।२५ मा भएको आदेशमा
रो का रहेको ज गा फु का ग रिदएको सव च
अदालतको २०७३।५।६ को आदेशलाई गो य राखी
पुनरावेदन अदालतको फै सलाको ितिलिप मा
पेस गरी पुन: रो काको माग गरी गराएको भ नेसमेत
उ लेख भएको देिखँदा यी िनवेदकले आ नो ितकूल
भएका अदालतको आदेश काया वयनमा अनदेखा र
असहयोग गन मनसाय राखेको देिखने ।
अत: सव च अदालतबाट यी िनवेदकले

ऋण चु ा गनको लािग अन तकालस म समय
नपाउने भनी ०७०-CI-१०१५ मा तथा मु ा च दाको
अव थामा रो का रहेकोमा अब मु ा अि तम भई
काया वयन हन नसके को हँदा फै सलाबमोिजम नगन
प को हकमा रो का रािखरहन िम ने देिखएन भनी
०७०-WO-०३९० मा फै सला भइसके को र पूण
इजलासबाट पनु रावलोकनको अनमु ित नहने भनी
अि तम भएको देिखँदा अब यी िनवेदकको रकम बझ
ु ी
मु ासँग स बि धत उि लिखत ज गाह िनवेदकको
नाममा दा.खा. दता नामसारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन
िजिकरअनु प हन स ने अव था देिखन नआउने ।
तसथ, मािथ िववेचना ग रएका िमिसल
संल न कागज, माणसमेतका आधारमा रट िनवेदनमा
बदर माग ग रएको उ च अदालत जनकपरु को िमित
२०७५।०९।१९ को आदेश अि तम भएर रहेका सव च
अदालतको आदेश / फै सलाह को काया वयन गन
गराउने संवैधािनक तथा कानूनी कत य एवं दािय वको
प रपालनातफ नै लि त हँदा कानूनस मत नै भएको
देिख छ । िनवेदकले ऋण चु ा गन िनिववाद दािय व
समयमा पूरा नगरेको र अि तम भएर रहेका अदालतका
आदेशह को काया वयन नगरी लामो समयस म
िनि य रहने र िवप ीह ले ा ग रसके को हक
अिधकारको चलनमा समेत बाधा यवधान खडा गन
गरी सोही कृितको अक िनवेदन िलई पनु : अदालत
वेश गन गरेबाट िवप ीह लाई हैरानी मा िदन
खोजेकोसमेत देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी गन िमलेन । रट खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल भदौ २९ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७२-CR-०५२६, सरकारी छाप द तखत
िकत, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर तामाङसमेत
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ततु मु ाका ितवादी रामबहादरु
तामाङको अदालतको बयान तथा ितवेदकलगायतका
यि ले गरेको समिथत बकप र ितवादी रामबहादरु
तामाङको अदालतको बयानमा कागजह म ये लबु क
ु
तथा सवारी दता िकताबसमेत आफूले बनाएको नभई
पैयाँ िदई उनाउ यि माफत बनाउन लगाएको
भनेको देिख छ । ितवादी राजकुमार लामाले बरामदी
लबु क
ु रामबहादरु तामाङको योगको लािग भीम
सापकोटामाफत बनाउन लगाएको भनी कसरु मा
अ य संल नता वीकार गरेको पाइ छ । बरामदी
सवारी चालक अनमु ितप को न बरमा अक यि
सौरभ मु मीको नाममा जारी भएको र बा.२७.प.
७४७३ नं. को सवारी साधनको फाइल फे ला नपरेको
भनी यातायात यव था कायालयबाट लेखी आएकोले
ती कागजातह िकत भएकोमा िववाद देिखएन ।
िमिसल संल न सवारी दता िकताब तथा
सवारी चालक अनमु ितप बरामद भएको भ ने बरामदी
मचु ु का, ितवादी रामबहादरु तामाङको अदालतको
बयान तथा ितवेदकलगायतका यि ले गरेको
समिथत बकप र ितवादी रामबहादरु तामाङको
अदालतको बयान हेदा ती कागजातह िकत भएको
देिखए तापिन ती कागजह ितवादी रामबहादरु
तामाङ वयंले द तखतसमेत गरी िकत तयार गरेको
भ ने देिखने माण वादी प बाट पेस हन आएको
पाइएन । यी ितवादीले पैसा अजनु भ ने यि लाई
िदई उ कागजात बनाउन लगाएकोले िकत तयार
गनमा अ य यि लाई सहयोग गरी मितयारस मको
कसरु गरेको भ नेस म देिखन आउँछ । िकत कागज
बनाउन लगाउने यि लाई पिन िकत कागजको १२
नं. बमोिजम सजाय हने भनी भ न यायको रोहबाट
िम ने नदेिखने । मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको महलको
११ नं. ले “ यान िलनाका मतलबले बाहेक अ
कुरामा िकत गन गन लगाउनेलाई िकत गन ठहरेका
मािनसलाई हनेबमोिजम र अ मितयारलाई

यसैको आधी सजाय गनपछ”
भ ने यव था
ु
गरेको ।
तसथ, उि लिखत आधार माणबाट ततु
मु ाका ितवादी रामबहादरु तामाङ साथबाट न कली
सरकारी छाप र द तखत लागेको सवारी चालक
अनमु ितप समेतका कागजात बरामद भएको भए पिन
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारबाट उ िकत सरकारी
छाप र द तखतसमेत लागेको अनमु ितप समेतका
कागजात ततु मु ाका ितवादीह ले नै बनाएको
हो भ ने िजिकर पिु हने कुनै व तिु न माण पेस
हन सके को देिखँदैन । व तिु न माणको अभावमा
आरोप लगाइएको आधारमा मा कसैलाई फौजदारी
कसरु को कसरु दार मा न िम दैन । कुनै अपराधमा
आरोिपत यि को संल नता माणले जनु तहस म
पिु गदछ सोही तहस मको कानूनले तोके को सजाय
कसरु दारले भो नपु न ह छ । िकत कागज बनाउन
लगाउने र बनाउनेलाई एकै कसरु मा न िम दैन ।
ितवादीह वयंले िकत कागज नबनाई पैयाँ िदई
िकत कागज तयार गनमा अ य यि लाई सहयोग गरी
मितयारस मको कसरु गरेको देिखँदा िकत कागजको
महलको ९, १२ नं. बमोिजम हने सजायलाई आधार
मानी ऐ.को ११ नं. बमोिजम आधा अथात् ज रवाना
.२५।- (पि चस) तथा थप कै द मिहना ६ समेत जनही
सजाय हने ठहरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र : रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल काितक २१ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७६-WH-००४६, ब दी य ीकरण,
ज मदेव जैसी िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
अभ यवहारको आवरणमा अ य कुनै
कारणबाट प ाउ गरेको हो भनी सहजै अनमु ान गन
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सिकने देिख छ । यसरी Extraneous Ground
(अ य कुनै कारणबाट) यि लाई प ाउ गन तर
अक कुनै कानूनको आधारमा मु ा चलाउनका लािग
कसरु को िसजना गन कायलाई कानूनको सही पमा
योग भएको भ ने मा न सिकँ दैन । कानूनी राजमा
य ता काय वीकाय हँदैन । य ता कायलाई अदालतले
कानूनअनु पको कायको सं ा िदन नस ने ।
कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको उिचत
ि या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि क वत तामा
अङ् कुश लगाउन वा अपहरण गन पाइँदनै । संिवधानले
कानूनी औिच य पिु हन नस ने कृ ितका थनु ा,
िगर तारी तथा गैरकानूनी पमा शि को योग
गनबाट िनषेध गरेको छ । वैयि क वत ताको
अिधकारबाट वि चत गदा कानूनले तोके को उिचत
ि याको अिनवाय पमा अनशु रण गनपन
ु हछ ।
कानूनको उिचत ि याको अनशु रण नगरी वैयि क
वत तामािथ लगाइएको अङ् कुशले याियक वैधता
ा गन स दैन । रा यका हरेक िनकायका काम
कारबाही संिवधान, कानून एवम् याियक मू य मा यता
अनक
ु ू ल हनु पदछ । रा यले कुनै नाग रक ित वृ
धारणा राखेर यवहार गनु हँदैन । लोकताि क मू य
मा यता, याियक अवधारणा, कानूनको शासन तथा
संिवधान एवम् कानून ारा याभूत हक अिधकारको
संर ण गनसमेत कुनै ि ले हेदा पिन वृ धारणा
राखेर ग रएको यवहारलाई उिचत ठा न सिकँ दैन ।
कुनै यि लाई गैरकानूनी पमा वा कानूनको उिचत
ि या पूरा नगरी वृ धारणा राखेर ब दी बनाइएको
अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
थुनामु गनु अदालतको समेत कत य ब ने ।
नेपालको संिवधानको धारा १७ ले
कानूनबमोिजमबाहेक कुनै पिन यि लाई वैयि क
वत ताबाट वि चत ग रने छै न भनी मौिलक
हक दान गरेको देिख छ । मािनसका आधारभूत
हक अिधकार हरहालतमा संर ण हनु पदछ भ ने

मा यतालाई मानव अिधकारस ब धी अ तराि य
द ताबेजह ले समेत आ मसात् गरेका छन् । मानव
अिधकारको िविभ न अ तरव तमु ये वैयि क
वत ता (personal liberty) को िवषय सवािधक
मह वको िवषय हो । यो यादै संवेदनशील िवषयसमेत
हो । नाग रकको मौिलक हकको हनन भएमा नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) (३) बमोिजम सव च
अदालतले असाधारण े ािधकार हण गरी उपयु
आदेश जारी गरी नाग रकको मौिलक हकको चलन
गराउनु पदछ । कुनै फौजदारी कानून ितकूल काय
(फौजदारी कसरु ज य काय) भएको अव थामा
आव यक अनस
ु धान, छानिबन गरी दोषीलाई
कानूनको दायरामा याउनु स ब िनकायह को
कानूनी कत य ह छ भ ने कुरामा िववाद छै न । अपराध
िनय ण गरी समाजमा शाि त, यव था र अमनचैन
कायम गनु सरकारको एउटा मह वपूण दािय व पिन
हो । यसका लािग याियक ि या अपनाउनु र
अिभयु लाई िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन
ि या अगािड बढाउनु आव यक पिन ह छ । तर यसरी
याियक ि या स चालन गदा भने कानूनबमोिजमको
उिचत ि याको समिु चत अनशु रण गनु अिनवाय
ह छ । कुनै कसरु ज य काय भएको छ भ दैमा कानूनी
ि या पूरा नगरी वृ धारणा राखी कसैलाई ब दी
बनाउन निम ने ।
अतः िवप ी यथ को यी िनवेदकलाई
प ाउ गरी अनस
ु धानका लािग िहरासतमा रा नपु न
काय औिच यपूण आधारमा पिु भएको नदेिखएबाट
थनु ा कानूनी रहेको भ न िम ने देिखन आएन । यी
िनवेदकउपर भएको अनस
ु धान र लगाएको आरोपको
आधार र कारण िव वािसलो र भरपद नदेिखएको
कारणबाट िनवेदकलाई ने.क.पा. (िव लव) समूहको
कायकता भएको कारणले थनु ामा रा ने वृ भावना
राखी िनवेदकलाई थनु ामा रा ने काय गरेको मा नपु न
देिखयो । यस कारको थुनालाई कानूनस मत मा न
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िम ने नदेिखँदा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
एवं सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
३७(१) बमोिजम िनवेदक खेमराज थपिलयालाई
थुनामु गनु भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल भा ९ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७६-RC-००५७, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. तारा घत
िमिसल संल न मतृ कको आ नै छोरा
उमेश घत को िकटानी जाहेरी, घटना थल मचु ु का,
ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम मेरा पित
मतृ क खड् कबहादरु घत ले बािहरबाट अ यिधक
मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई कराउँदै घरिभ
पसी मलाई ए कासी टाउकोमा समाती याकली
कपाल तानी कुईयाई पछािडबाट ला ाले मेरो
कोखामा हानेकोले मैले रस था न नसक य लाई
नमारी छाड् िदन भ दै निजकै रहेको (बे चा) साबेलले
४ (चार) पटकस म पित खड् कबहादरु घत को िनधार,
आँखा, याप,ु नाक, अनहु ारसमेतको भागमा हार गरी
कत य गरी मारेको हँ भनी गरेको सािबती बयान कागज
तथा अदालतसम बयान गदासमेत उ बयानलाई
समिथत हने गरी गरेको सािबती बयान कागज, मौकामा
घटना िववरण कागज गन मतृ ककै छोरी दगु ा घत
र व तिु थित मचु ु काका सरु शे फगामीको भनाइ,
िमिसल संल न रहेको घटना थल लासजाँच मचु ु का,
Cause of death is blunt force injury to head
and face भ ने बेहोराको शव परी ण ितवेदन,
रगत लागेको फलामको बे चा (साबेल) समेत हरीले
बरामद गरी लगेको भ नेसमेतका िमिसल संल न
माणबाट ितवादी तारा घत ले रस था न नसक

(बे चा) साबेलले पित खड् कबहादरु घत लाई हार
गरी कत य गरी यान मान कसरु अपराध गरेको पिु ट
हन आएको देिखने ।
ततु मु ाका ितवादी र मतृ क पित प नी
नाता स ब धका यि ह भएको, मानस मको मनसाय
राखी िलई पूवयोजना बनाई ह या गरेको नदेिखएको,
अदालत तथा अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गदासमेत आ नो पितको आ नो कत यबाट मृ यु
भएको भनी वीकार गरी बयान गरेको, मतृ क पितले
मादक पदाथ सेवन गरी वारदातअिघसमेत पटकपटक
झगडा गन गरेका तथा वारदातको िदनसमेत अ यिधक
मा ामा र सी सेवन गरी घरमा आई ितवादीको
टाउकोमा समाती याकली, कपाल तानी कुइयाई,
पछािडबाट ला ाले ितवादीको कोखमा हानेको कारण
उ पीिडत मिहला मानिसकता (Battered Women
Syndrome) ले पिन आफूलाई उठेको रस था न
नसके र घटना थलमै भएको साबेल (बे चा) ले हार
गरेको देिखएको तथा मतृ कको उ ेिजत यवहारको
कारण नै पितलाई कत य गरी मारेको देिखन आयो ।
यसरी ितवादीले आ नो लो नेलाई मान पन कारण
पिन देिखन नआएको, मानका लािग मनसाय एवं
योजना पिन देिखन नआएको, के वल घटनाका समयमा
मृतकले ितवादीउपर गरेको दु यवहार सहन नसक
त काल उठेको रसको आवेगमा आफूनिजक रहेको
फलामको (बे चा) साबेलले मतृ कको टाउको िनधार
अनहु ारसमेतमा हार गरी मारेको देिखन आएको र
िनजले अपराधको अनस
ु धान कायमा सहयोगसमेत
गरी आएको देिखँदा िनज ितवादी तारा घत लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गदा चक हने भनी
सु या दी िज ला अदालतबाट सािबक मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार १०(दस) वष कै द सजाय
हन य गरेको राय मनािसब देिखने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको उ च अदालत पोखरा, बागलङ
ु इजलासबाट
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िमित २०७५।१०।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखएकोले अ यथा भ न नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी तारा घत लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द हने गरी या दी िज ला अदालतबाट िमित
२०७५।१।१९।४ मा भएको फै सला मल
ु क
ु अपराध
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ४०(२) नं. बमोिजम
के ही उ टी भई ितवादीलाई ज मकै द हने ठहछ र
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दस) वष कै द
सजाय गन उपयु हने भनी य गरेको राय मनािसब
देिखने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत
पोखरा, बागलङ
ु इजलासबाट िमित २०७५।१०।२७
मा भएको फै सला साधकको रोहबाट जाँच गदा िमलेकै
देिखएकोले साधक सदर हने ठहन ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-०१४३, अ ाकृितक
मैथुन, नेपाल सरकार िव. प रवितत नाम सङ् के त
नं.६६ सानो ी िटसन ग
पीिडत नाम प रवितत संकेत नं.६६ सानो ी
िटसन "ख" ले अनस
ु धान अिधकृतसम गरेको
घटना िववरण कागज हेदा बबु ाले मलाई बोलाई मेरो
खु ा र योिनमा तेल लगाई िदएका हन् यसपिछ म
खे न भनी िन क गएक हँ, मेरो बबु ाले मेरो िपसाब
फे न ठाउँमा तेल लगाई सु न खो नु भएको भनी बेहोरा
लेखाएको देिख छ । पीिडत उमेर ज मा ६ वषको मा
देिख छ । िनजको बेहोराबाट बबु ाले आ नै छोरीलाई
खु ा तथा योिनसमेतमा तेल लगाई िदई खे न पठाई
आफूचािहँ सु न खोजेको हो िक भ नेसमेत अथ िदने
खालको बेहोरा देिख छ । बालबािलकालाई तेल घसी

िदने सामािजक चलन भएको र यसरी तेल लगाउँदा
गु ताङ् गमा समेत तेल लगाइिदने ग रने भएकाले
सो बेहोरा अ य माणह बाट समिथत नभएस म
ितवादीका िव
माणमा िलन िम ने देिखँदैन ।
िनज पीिडत सङ् के त नं.६६ सानो ी िटसन "ख" ले
अदालतसम उपि थत भई बकप गदा मेरो बबु ाले
मेरो शरीरको संवेदनशील अङ् गमा के ही पिन गरेको
होइन, हरीमा के -के बेहोरा लेखेर मलाई सहीछाप गन
लगाए, मैले छापस म लगाई िदएको हो बेहोरा मेरो होइन
भनी बकप गरी िदएको देिख छ । पीिडतको वा य
परी ण ितवेदन हेदा Child not Cooperative.
No any Genital Examination done. भ ने
उ लेख भएको देिख छ । अ य शारी रक अव थाह
सामा य रहेको भ ने देिखएबाट समेत िनजले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान िव ास द
देिखन नआउने ।
पीिडत बािलकालाई यौनाङ् गमा कुनै
कारको असहजता भएको भए उपचारमा असहयोग
गनपन
ु अव था नहने र बािलकाले सहयोग नगरे पिन
बािलकाको यौनाङ् गलगायतको कुनै भागमा घाउ चोट
वा अ य के ही असहजता भए उपचार गनु गराउनपु नमा
नेपालग ज मेिडकल कलेज िश ण अ पतालमा
पीिडतको जाँच गराउँदा No Bruises, Erosion,
Swelling Discharge भ ने उ लेख भई अ य सबै
शारी रक अव था सामा य रहेको भ ने िमिसल संल न
रहेको Patient Record Book बाट देिख छ ।
उपयु बमोिजमको पीिडतको बकप एवं वा य
परी ण ितवेदनबाट पीिडत िव
जबरज ती
करणीको काय भए गरेको भ न िम ने अव था
नदेिखने ।
ितवादीले अदालतसम बयान गदा
आरोिपत कसरु मा पूण पमा इ कार रही बयान
गरेको देिख छ । अनस
ु धान अिधकृतसम िनजले
गरेको बयान बेहोरामा उि लिखत कायह भए
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गरेको हो भ ने पीिडतको वा य परी ण ितवेदन,
पीिडतको अदालतसम भएको बकप जाहेरवालीको
बकप समेतबाट पिु ट हन आएको देिखएन । िमिसल
संल न अ य कुनै माणह ले पिु ट नगरेको िनजको
मौकाको बेहोरा माणमा िलन िम ने देिखएन ।
वारदातको त कालै पीिडतलाई वारदातबारे सोधखोज
गन यि को हो ? कसलाई पीिडतले के भनेको हो ?
र कसले जाहेरवालीलाई वारदातको बारेमा बताएकोले
जाहेरवालीलाई थाहा हन आएको हो ? पीिडतले भ दा
सु ने यि को हन् ? भ नेसमेत अनस
ु धानबाट
खु न नआएको हँदा य तो ह ला शंका अनमु ानको
आधारमा ितवादीले आरोिपत कसरु गरेका हन् भनी
मा न निम ने ।
उपयु िववेिचत आधार, माण र कारण
एवं िमिसल संल न माणह बाट यी ितवादीउपरको
अिभयोग दाबी पिु ट हन आएको नदेिखँदा ितवादीलाई
आरोिपत कसरु मा कसदु ार ठह याउन िम ने
देिखँदैन । यसथ, प रवितत नाम सङ् के त ६६ सानो ी
िटसन "ग" उपरको अिभयोग दाबी पिु ट हन आएको
नदेिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको ३(१) बमोिजम १०(दस) वष कै द, ऐ. महलको
९(क) नं. बमोिजम थप १(एक) वष कै द र ऐ. हाडनाता
करणीको महलको १ नं. बमोिजम १०(दस) वषसमेत
गरी ज मा २१ (ए काइस) वष कै दको सजायसमेत
हने ठह याई सु बिदया िज ला अदालतबाट िमित
२०७२/०८/१४ मा भएको फै सला निमलेको भनी
उ टी ग रिदई िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठह याई उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासबाट िमित २०७४।३।५ मा भएको
फै सला यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७७ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं.८
१
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-WO-०८५४, परमादेश,
िशवभ धानाङ् ग िव. कृ णगोपाल बखु छे
िववािदत भ परु िज ला, कटु जे गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ८(ख) िक.नं. १३१ को े.फ.
२-०-२-० ज गा आ नो र िवप ीह को संयु नाउँ
दतामा रहेको हकभोग चलन गरी आएको त यलाई यी
िनवेदकले आ नो िनवेदनमा वीकार गरेको पाइयो ।
उ ज गा भ परु िज लाअ तगत रहेको र िनवेदक
र िवप ीह भ परु िज लाअ तगतकै भएकोले उ
दता फारी मु ासमेत मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २९ नं. ले सु
भ परु िज ला अदालतमै ला ने र सोही अदालतले
कारबाही िकनारा गन पाउने अव थाको देिखने ।
िशरमा ी भ परु िज ला अदालत हनपु नमा
िफराद लेखाइमा क यटु र टाइपको सामा य िु ट भई
काठमाड िज ला अदालत उ लेख हन गई िज ला
फरक परेकोले सो िु ट संशोधन ग रपाउँ भनी परेको
िनवेदनमा सु अदालतले कानूनबमोिजम संशोधन
गरेको र सो संशोधन बे रतको भनी िदएको िनवेदनमा
त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनले उ आदेश
बे रत नभएको भनी आदेश ग रसके को अव था
देिखने ।
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ५२ र १७ दवु ै संशोधन गन कायको लािग
यु हने कानूनी यव था रहेको छ । सु िज ला
अदालतबाट िफराद संशोधन ग रपाउँ भनी परेको
िनवेदनअनस
ु ार संशोधन आदेश गदा िनयम १७
बमोिजम संशोधन ग रिदएको छ भ नपु नमा भल
ु वश
िनयम ५२ लेिखन पगु ेकोस म देिखएको र आदेशबाट
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िनवेदकको मौिलक हकमा कुनै कारको अवरोध
पगु ेको नदेिखने ।
दता फारीस ब धी िवचाराधीन मु ाबाट नै
कानूनबमोिजम िनकासा हने नै हँदा िनयमको न बर
भल
ु वश लेिखन गएको कायलाई अब गैरकानूनी भनी
बदर गनको
योजनसमेत नभएकोबाट ततु रट
ु
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-WO-०४७२, परमादेश,
िशवभ धानाङ् ग िव. कृ णगोपाल बखु छे
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१६२७, हातहितयार
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. अजुन ब नेतसमेत
ितवादीम येका अजनु ब नेतबाट एक
थान कटुवा पे तोल बरामद भएको भ ने कुरा बरामदी
मचु ु काबाट देिखएको छ । सो त यलाई ितवादीह ले
अदालतसम समेत वीकार गरी बकप गरेका छन् ।
ितवादी अजनु ब नेतबाट बरामद भएको सो पे तोल
आफूले रा न, बो न इजाजत वा अनमु ित िलएको
भ ने ितवादीको भनाइ छै न । िनज ितवादीह ले
कुनै आपरािधक कायमा योग गन योजनका लािग
सो पे तोल बोके को भ ने त य खल
ु ेको देिखँदैन ।
उ कटुवा पे तोलमा गोली लोड नग रएको अव था
देिखएबाट भारतबाट सामान िकनी फकने ममा रात
पन स ने भई सरु ाको लािग पे तोल बोके को भ ने
िनज ितवादी अजनु ब नेतको मौकाको भनाइ छ ।
यसरी ितवादी अजनु ब नेतले लाइसे स निलई
बरामद भएको कटुवा पे तोल आ नो साथमा राखी
िहँडेको हदस मको कसरु गरेको ।

हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
२०(२) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने दाबी छ । िमित
२०७२/११/२३ मा माणीकरण भएको के ही नेपाल
संशोधन गन ऐन, २०७२ ले उ ऐनलाई संशोधन
गरी दफा २०(२) मा सािबकको सजाय “३ वषदेिख ५
वषस म” को ठाउँमा “६ मिहनादेिख १ वषस म” भनी
सजाय कायम गरेको छ । यसरी सो संशोिधत कानूनी
यव था हेदा उ ऐनको दफा २०(२) बमोिजम
कै दको हकमा ६ मिहनादेिख १ वषस म सजाय हने
देिखयो । ितवादी अजनु ब नेत थनु ामा परेको िमित
२०७०।५।३ देिख छ । िनज पनु रावेदन अदालतको
फै सलाबाट िमित २०७१।११।१३ मा थुनाबाट मु
भएको देिखँदा १ वषभ दा बढी िनज ितवादी अजनु
थनु ामा रहेको पाइयो । उ कानूनी यव थाले कै द वा
ज रवानाम ये कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय गन स ने
तजिबजी अिधकार यायकतालाई सु पेको छ । वादीले
दाबी गरेको कसरु ठह ररहेको र कानूनले अिधकतम
सजाय हने कै दभ दा बढी अविध िनज ितवादी अजनु
ब नेत थुनामा बिससके को ि थितमा अब बढी सजाय
हन स ने अव था रहेन । अतः िनज ितवादीलाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२)
र ५ को कसरु मा िनजको कसरु को मा ाअनस
ु ार
८०,०००/- ज रवाना गन गरी पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
अका ितवादी िदनेश िव वकमाको
हकमा िवचार गदा िनज ितवादी स.१प. ३६५४
नं. को मोटरसाइकलका चालक रहेको भए तापिन
िनजको साथबाट नभई सो मोटरसाइकलको पछािड
बसेका ितवादी अजनु ब नेतको साथबाट पे तोल
बरामद भएको अव था देिख छ । अजनु ब नेतको
साथमा उ पे तोल रहेको भ ने कुराको जानकारी
यी ितवादी िदनेश िव वकमालाई भएको भ ने
देिखँदनै । कुनै आपरािधक काय गनको लािग ितवादी
िदनेश िव कमासमेत साथै गएको भ ने त य खु न
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आएको छै न । िनज ितवादीले दाबीको कसरु गरेको
पिु हने माण छै न । अतः िनज ितवादी िदनेश
ब नेतलाई अिभयोग दाबीको कसरु दार ठहर ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादीह अजनु ब नेत र िदनेश िव वकमालाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९को दफा ३(२),
५ को कसरु अपराधमा ऐ.को २०(२) बमोिजम अजनु
ब नेतलाई ४ वष ६ मिहना कै द र . ८०,०००।ज रवाना हने र ितवादी िदनेश िव कमालाई ३ वष
६ मिहना कै द र .६५,०००।- ज रवाना हने ठहर
गरेको सु िज ला शासन कायालय स रीको
फै सला के ही उ टी गरी ितवादी अजनु ब नेतलाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२)
बमोिजम .८०,०००।- ज रवाना हने र ितवादी
िदनेश िव वकमाले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०७१।११।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः क याण खड् का
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-०७८४, राि य
वनको वन पैदावर (साल जातको ख काटी हटाएको),
नेपाल सरकार िव. कालीराम ब नेतसमेत
वन कायालयले टाँचा लगाइिदएको भ ने
अिभयोजन प को भनाइ देिखँदनै । यसरी वन
ािविधकले वै ािनक नाप जाँचबाट ख छुट्याई
िदएको भ ने नदेिखएको र वन सामदु ाियक उपभो ा
सिमितले अनमु ािनत पमा ख छुट्याई िदएको
आधारमा बरामद भएको ख कािटएको रहेछ भ ने
देिख छ । यो यस कारणले ितवादीह ले आ नो िनजी

लाभका लािग अनमु ितभ दा बढी ख काटेका हन्
भ ने अिभयोजन प को भनाइ देिखँदैन । ख काट् न
खटाइएका ितवादीह भीमबहादरु चौधरीसमेतको
भनाइबाट ख काट् न अ ाउने ितवादी टेकबहादरु
वलीले यो यसरी अनमु ितभ दा बढी काठ काट् न
े रत गरेको अथात् लोभन देखाएको िथयो भ ने
देिखँदनै । एकभ दा बढी ख काटेको भ ने देिखँदनै
भने य तो गन मनसाय यी ितवादीह को िथयो
भ ने अिभयोजन प ले उ लेख गरेकै पाइँदैन ।
उ
ख काट् न छुट्याइिदने मािनस खको नाप
जोखस ब धी ािविधक ान भएका मािनसह
हन् भ ने भनाइ पिन अिभयोजन प को देिखँदनै ।
यसि थितमा ितवादीह ले िमलेमतो गरी गैरकानूनी
तवरले गैरकानूनी लाभ िलने िनयतवश अनमु ितभ दा
बढी य.ु िफट आउने ख काट् न लगाएको र काटेको
भ ने त यतः पिु हन आएको देिखँदैन । अनमु ित
िदइएकोभ दा बढी काठ आउने ख काटेको
देिखएको भ ने आधारमा नै अिभयोग दाबी मतु ािबक
ितवादीह ले चिलत कानूनिवपरीत वन े बाट वन
पैदावर हटाएको भनी मा न िम ने देिखन नआउने ।
फौजदारी मु ामा के वल अिभयोजन गरेर
मा हँदनै । कानून ारा िनिद ट ि या अवल बन गरी
आफूले लगाएको अिभयोजनलाई मािणत गराउने
य तथा व तिु न माणसमेत पेस गरी अिभयोग
दाबी पिु गराउनु पदछ । साथै अिभयोग दाबी पिु
गराउने भारसमेत अिभयोजन लगाउने प को नै हो ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मु ामा
अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादीको हने छ
भ ने कानूनी यव थासमेत भएको प र े यमा ततु
मु ामा ितवादीह ले िमलेमतोबाट नै कानूनी ि या
नै पूरा नगरी अनमु ित िलएकोभ दा बढी काठ काटी
राि य वनबाट वन पैदावर हटाउने, ओसारपसार तथा
िब िवतरण गन काय गरेको भ ने कुराको ठोस माण
वादी प ले पेस गरी पिु गराउन सके को नपाइएकाले
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ितवादीह लाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार नै सजाय
हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
मनािसब मा न नसिकने ।
अब, बरामदी काठ तथा औजारह जफत
हनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ एवं अिभयोग
दाबी स ब धमा हेदा मािथ उ लेख भएअनस
ु ार वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने
ठहरेको भए पिन िज ला वन कायालयले िशवपरु
सामदु ाियक वन उपभो ा सिमित हापरु -६ वगाले
दाङलाई लेखेको च.नं.२६१९ िमित २०६९।१२।०८
को प मा आगलागी पीिडतलाई २० य.ु िफट काठ
उपल ध गराउने भिनएकोमा सु िमिसल संल न िमित
२०७०।२।२ को बरामदी मचु ु काबाट ५९.१४ य.ु
िफट काठ बरामद भएको देिखयो जसबाट ३९.१४
य.ु िफट काठ इजाजतभ दा बढी काठ कटान गरेको
पाइएकाले सो इजाजतभ दा बढी कटान ग रएको काठ
कानूनतः बरामद हने नै देिखएकाले घटना थलबाट
बरामद भएको काठ दाङ नारायणपरु रे जपो का वन
र क यमलाल पा डेले िमित २०७०।२।५ मा बझ
ु ी
िलई भरपाई ग रिदएको र सो बरामिदत काठ वन
कायालयले िज मा िलइसके को देिखयो । सो काठ
िललाम गरी राज वमा दािखला गनपन
ु देिखएको
हँदा सो योजनको लािग जफत ग रनपु न देिखयो ।
र इजाजतभ दा बढी कटान गरेको काठ जफत हने
र ितवादीह ले कसरु बाट सफाइ पाउने ठहरेकाले
काठ कटानमा योग भएका हितयार िनजह ले िफता
पाउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याएको सु फै सला सदर गन गरेको त कालीन
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित २०७१।८।१७
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
इित संवत् २०७६ साल भा २० गते रोज ६ शभु म् ।

४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-१३३६, उ ेषण /
परमादेश, रिवका त अ वाल िव. उ च अदालत पाटन‚
लिलतपुरसमेत
िबगो भ रभराउने कारबाहीको ममा
के क तो अव थामा आसामीलाई थनु ामा रा न
सिकने भ ने स ब धमा द ड सजायको ४२ नं. मा
जायजातबाट पूरा िबगो पगु ेन भने नपगु जितमा लेनदेन
यवहारको महलको १९ नं. बमोिजम कै द गराउन
पाउनेमा कै द गराइपाउँ भनी कै दमा बसु याल
खानलाई कै दी थुनवु ाले पाउनेसरहको िसधा खचसमेत
दािखला गरी अिघ जायजातबाट भरी पाएको सात
िदनिभ दरखा त िदनपु छ र य तो दरखा त गन
आयो भने सो कुराको पचा खडा गरी कै द गरी िदनपु छ
भ नेसमेतको यव था रहेको पाइ छ । य तै लेनदेन
यवहारको महलको १९ (२) नं. मा जायजात गरी
भराउँदा नपगु भए जितमा कै दमा राखी पाउँ भनी
साहले द ड सजायको ४२ नं. बमोिजम दरखा त
िदयो भने एकिदनको पि चस पैयाँको दरले बढीमा
एक वषस म कै द गरी िदनपु छ भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । यो कानूनी यव थाअनस
ु ार सव थम
आसामी वा ॠणीको जायजेथाबाट िबगो भराउनपु न
र यसरी भराउँदा नपगु भए नपगु जितमा मा कै दमा
रा न पाउने यव था रहेको पाइने ।
िवप ी बलबहादरु पनु बाट यी िनवेदक
िहमालयन हेिलक टर ा.िल. ले करार मु ामा
अदालतबाट ठहरेबमोिजमको िबगो भराई िलन पाउने
कुरामा िववाद छै न । आफूले वादीलाई बझ
ु ाउनपु न
िबगो आ नो नाममा रहेको जायजेथाबाट िबगो
असल
ु उपर ग रपाउँ भनी िबगोको कारबाहीको ममा
ितवादी आफै ँ ले िनवेदन िदएकोसमेत देिखयो । करार
मु ामा सव च अदालतबाट अि तम फै सला नहँदैको
अव थामा ितवादीको नाउँमा रहेको स पि सोबखत
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अ य मु ाको कारण रो का रहेकोले िबगो असल
ु उपर
हन स ने ि थित नदेिखई ितवादीलाई थुनामा रा ने
आदेश भएको देिखने ।
फै सला काया वयन कारबाहीयु अव थामा
रहेकै अव थामा िक.नं. १३२९ (सािबक १०२१)
र िक.नं. १७४ ज गाह िज ला शासन कायालय
बागलङ
ु को च.नं. २७५४ िमित २०७३।११।०१ को
प ले फुकुवा भई आएको भ ने मालपोत कायालय
बागलङ
ु बाट ा प एवं उ ज गाको ज गाधनी
े तापज
ु ाबाट खल
ु ेको छ । िवप ी ितवादीले समेत
िबगो असल
ु उपर हने जेथा देखाई िबगोको कारबाही
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिख छ । यसरी सव च
अदालतबाट अि तम फै सला हँदा िबगो भ रभराउ
गनपन
ु जेथाको िवषयमा प रवतन हन गएको देिखने ।
िवप ीको नाउँमा सािबकज तै कुनै जेथा
नभएको अव था भए िनजलाई थुनामा रा ने
गरी भएको आदेश ि याशील हन जाने अव था
रह यो । तर अव थामा प रवतन हन आई वादीको
िबगो ितवादीको जायजेथाबाट भ रभराउन सिकने
अव था रहेकोले मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४२
नं. अनस
ु ार िबगो भ रभराउको कारबाही ार भ हन
जाने नै ह छ । यसअिघ ितवादीको नाउँमा रहेका
पैतक
ृ ज गाह अ य मु ाको कारण रो का रहेको र
ततु मु ाको िबगो असल
ु उपर हन नस ने अव था
रहेको कारण िनज ितवादीलाई थनु ामा रा नेसमेतको
आदेश भएको िथयो । तर अब ितवादीको नाउँका
उ जायजेथा फुकुवा भएको देिखयो । ततु मु ाको
िबगोको कारबाही चिलसके पिछ उ ज गाह ख रद
गरेको भ ने पिन देिखएन । यसैले जेथा नै नभएको
ि थितमा थुनामा रा ने गरी ार भ भएको कारबाही
अब आकिषत हने देिखएन । सो जेथाबाट िबगो
असल
ु उपरस ब धी कारबाही ार भ गरी सो जेथाबाट
िबगो भराउने ममा पूरा िबगो भराउन,ु नपगु ेको
अव थामा नपगु जितमा थुनामा रा ने गरी पूविमितमा

भएको आदेश सि य भई िवप ी ितवादीलाई थनु ामा
रा ने कारबाही वतः ार भ हने भएकोले िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनपु न औिच य
नदेिखने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
िवप ीले ितनपन
ु िबगोको हकमा अि तम फै सला
भएपिछ िवप ीले अिहले देखाएको जेथाबाट असल
ु उपर
गनको लािग द ड सजायको ४२ नं. को ि या ार भ
नै नगरी मु ाको अि तम िकनारा नहँदै थनु ामा रा ने
गरी भएको पूवआदेशानस
ु ार ितवादीलाई थनु ामा
रा ने गरी भएको िज ला अदालत काठमाड को िमित
२०७३।०९।०८ मा भएको बदर गरी पेस भएको
जेथाबाट वादीको िबगो असल
ु गन कारबाही सु गनु
भनी उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।०२।२५
मा भएको आदेश गैरकानूनी देिखन आएन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः क याण खड् का
इित संवत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CI-०९१५, दा.खा.नामसारी दता बदर
हक कायम, कृ णबहादुर िसंह राठौरसमेत िव. अ ण
काश िसंह राठौर
िज ला शासन कायालय बिदयाको
प.सं.०५१/५२ िमित २०५१।१०।२६ को नाता
मािणतस ब धी िवषयको प बाट दलबहादरु िसंह
राठौरको ीमती िदलकुमारी िसंह राठौर र छोराह मा
भ काश िसंह राठौर र अ ण काश िसंह राठौर
भएको भनी नाता मािणत ग रएको बेहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । अ.बं.८० नं. बमोिजम पनु रावेदन
अदालत नेपालग जमा वादी अ ण काश िसंहले
गरेको नातातफको बयानमा वादी अ ण काश
िसंह व.दलबहादरु को छोरा नाताको भ ने देिख छ ।
ितवादी गजे भ ने िनमलबहादरु ले गरेको बयानमा

38

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - २
समेत वादी अ ण काश िसंह व. दलबहादरु को
छोरा भनी वीकार गरेको पाइ छ । साथै िनज गजे ले
आ नो बाजे च बहादरु िसंह हो र िपता कृ णबहादरु
िसंह राठौर हो भनी खल
ु ाई बयान गरेको देिख छ ।
सो बयानबाट िनज गजे च बहादरु को नाित भ ने
देिखएकाले व. दलबहादरु को आ नै नाती हो भ ने
देिखँदैन । तसथ, वादीह िदलकुमारी र अ ण
काश िसंह राठौर दलबहादरु िसंह राठौरको ीमती
तथा छोरा रहेको देिखएको हँदा िनज व. दलबहादरु
िसंहको सबैभ दा िनजकको हकवाला रहेको भ ने पिु
हन आउने ।
ितवादीह ले गलत त य राखी पेस
गरेको िसफा रसका आधारमा भएको िववािदत
ज गाको नामसारी दा.खा. का स ब धमा वादीह को
जानकारी एवम् म जरु ी वा वीकृित रहेको पिु हने
कुनै माण िमिसल सामेल रहेको देिखँदैन । व ततु :
िववािदत नामसारी दताको िनणय गदा वादीह ले
सनु वु ाइको अवसर नै ा गरेको देिखँदैन । वा तिवक
हकवालालाई सूचना जानकारी नगराई िबचिबचैमा अ
यि ले गपु चपु प रप च िमलाई गरेको दता दिू षत दता
ह छ । य तो दूिषत दताबाट हकवालाको िववािदत
स पि मा हक अिधकार जान स दैन । ाकृितक
यायको िस ा तअनस
ु ार सनु वु ाइको अवसर नै ा
नभई भएको िनणयले कानूनी मा यता पाउनसमेत
नस ने ।
मूलत: व. दलबहादरु का निजकको
हकदार भएकाले वादीह लाई िनजको नाउँ दताको
ज गा नामसारी दा.खा. गराउन पाउने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ र कुनै िनि त हद याद तोक
नामसारी दा.खा. गराउन नपाउने भनी कानूनले रोक
लगाएकोसमेत देिखँदैन । यस ि थितमा वादीह ले
दा.खा. नामसारी नगराएको भ ने आधारमा मा उ
स पि मा िनजह ले अिधकारको याग (Waiver)
गरेको मा नु कानूनिवपरीत हने देिख छ । हकवालाले

कानूनबमोिजम तोिकएको ि या अवल बन गरी
कुनै स पि मा वािम व थािपत गन गराउन स ने
अव था हँदाहँदै अिधकार याग गरेको या या गन
िम दैन । िववािदत ज गा ितवादीको नाउँमा दा.खा.
नामसारी गदा सािबक दतावाला दलबहादरु को
निजकका हकवाला ीमती तथा छोराह रहे भएको
त यलाई लक
ु ाई िनवेदन िदएको देिखन आएको
छ । सोही आधारमा व. दलबहादरु को हकवाला
ीमती तथा छोराह हँदाहँदै िबना आधार माण
आफू हकवाला भएको भनी पनु रावेदक ितवादीले
िमित २०३८।३।१७ मा नाउँसारी गरी दता गराएको
पाइ छ । ज गाको वािम व हकवाला यि मा वत:
सद जाने वा रीतपूवक हक ह ता तरणको मा यमबाट
वािम व Transfer हने हा ो कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । िववािदत ज गाबाट रतपूवक वादीह को हक
टुटाई ितवादीले िलएको भ ने वा व. दलबहादरु को
हकवाला भएको भ ने त य पिु हने कुनै माण
ितवादी गजे बहादरु ले पेस गन सके को पिन
नपाइने ।
यसरी हकवाला नै नभएको यि ले
हकवाला हँ भनी नाउँसारी गराए तापिन सो नामसारी
िनणयलगायतका काय दूिषत प रणामबाट नै हने
हँदा हद याद आकिषत हँदनै । सव च अदालतबाट
ने.का.प. २०६६, अङ् क ७, िन.नं. ८१९० मा
कािशत याियक िस ा तमा याियक या या भएको
पाइ छ । उ याियक िस ा तसमेतबाट दूिषत दता
बदर गराउन हद याद नला ने हँदा वादीलाई िफराद
गरी दाबीबमोिजम दता बदर गराउन हद याद बाधक
रहेको भनी मा न िम दैन । तसथ ितवादीह ले
व. दलबहादरु को वा तिवक हकवाला ीमती तथा
छोरा छँदाछँदै िनज दलबहादरु को सबैभ दा निजकको
हकदार गजे बहादरु रहेको भ ने गलत बेहोराले
दा.खा. नामसारी गराई िलएको िनणय थम ि मा नै
दूिषत देिखएकाले चारजना संयु दतावालाम येका
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ितवादी िनमलबहादरु िसंह राठौरले गराएको दिू षत
नाउँसारी दता बदर भई चार भागको एक भागमा
वादीको हक कायम हने ठहर गरी त कालीन पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला अ यथा
नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र याियक
िस ा तसमेतबाट हद याद नभएको भ ने आधारमा
िफराद खारेज हने अव थाको भई वादी दाबी नपु ने
भनी सु बिदया िज ला अदालतबाट भएको फै सला
उ टी गरी चारजना संयु दतावालाम येका ितवादी
िनमलबहादरु िसंह राठौरले गराएको दूिषत नाउँसारी
दता बदर भई चार भागको एक भागमा वादीको हक
कायम हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
िमित २०७०।१२।१० मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६८-CI-१४९८, अंश, रामावती
सोनार िव. कृ णावती सोनारसमेत
िक.नं. २४६ को ०-७-४ ज गा ितवादीका
पित िपता सहजरामको नाउँमा दता रहेको र सो ज गा
िब गरी अंशबापत भनी पैयाँ एक लाख पाँच हजार
( .१,०५,०००/-) नगदे वादीका पित जगदेवले बझ
ु ी
कागज ग रिदएको देिख छ । साथै सो िलखतमा अब
सहजरामसँग के ही ज गा िलन बाँक छै न भ ने पिन
बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । वादी र ितवादीह को
मूल पख
ृ स पि
ु ा भारतीय रहेको र िनजह को पैतक
नेपालमा नरहेको भ ने देिखन आएको ि थितमा उ
िमित २०५७।०२।११ को िलखतको बेहोरालाई
वादीले अ यथा भ न नसके को ि थितमा अंशबापत नै
उ रकम बझ
ु ेको देिखने ।

सहजराम सोनारले भु लु सोनारको छोरा
भैरव साद सोनारलाई पिन िक.नं. २४७ को ०-१४१८ म ये िक ाकाट गरी दि णतफको िक.नं. २७६
को ०-१-२१/४ ज गा िमित २०६१।११।३० मा
राजीनामा गरी िदएको देिख छ । साथै, िनज भैरव साद
सोनारले सोही िक. नं. २७६ को ०-१-२१/४ ज गा
िमित २०६४।१०।९ मा ितवादी सहजराम सोनारका
छोरा िकशोरबाबु सोनारलाई राजीनामा पा रत गरी
िब गरेको त य िमिसल संल न माणह बाट
समेत देिखँदा यी वादी ितवादीह को हाँगामा एकअकाका साथ ज गा ख रद-िब गरी लेनदेन यवहार
गरेको देिख छ । एकासगोलमा बसेको भए यसरी
एक अक लाई ज गा ख रद िब गनपन
ु अव था
रहँदैन । साथै भु लु सोनारको हाँगाका भैरव साद
सोनारले आ नै दाजु वादी रामावती सोनारका पित
जगदेव सोनारलाई र वयं आफूलाई स पि बाट
वि चत हने गरी िपताकै पालामा छु ी िभ न भएको भनी
ितउ र िदनपु न कुनै कारणसमेत देिखन नआउने ।
७२ वषक रामावती सोनारले हालस म
अंशब डा नभएको भनी अलग-अलग हाँगाका
यि ह लाई ततु मु ा िदएको देिख छ । पित
जीिवत छँदै अंश स ब धमा दाबी िलन सके को पिन
छै न । यवहार माणबाट लामो अविधदेिख नै
अलग-अलग छु ीिभ न भई आ-आ नो खित उपती
गद आएको भ ने वादीकै सा ीको बकप बाट
देिख छ । पैतक
ृ स पि मा सबै अंिशयारह को समान
हक हने ह छ । पैतक
ृ स पि नभए तापिन एकै साथ
सगोलमा बसी वा अलग-अलग थानमा बसेपिन
मताअनस
ु ारको लगानी मेहनत गरी स पि सगोलमा
आजन भएको ि थितमा सगोलको स पि मा सबैको
अंश हक हने ह छ । पैतक
ृ स पि नभएको र लामो
अविध ३०/४० वषदेिख आ-आ नो खित उपती
गरी अलग-अलग बसी यवहार गरी आएकोमा कुनै
अंिशयारले आ नो छु ै यवसाय प र मबाट आजन
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गरेको स पि लाई न त पैतक
ृ स पि मा न िम दछ
न त सगोलकै लगानी प र म िमहेनतबाट आजन
गरेको भनी मा न िम ने ह छ । वादीका पित जगदेवका
िपता भु लु सोनारकै पालामा संयु लगानी, यास,
मेहनत, यवसायबाट यो-य तो स पि आजन
भएको र ितवादीको नाउँमा दता हन गएको भ ने
माण वादीले पेस दािखल गन सके को छै न । पैतक
ृ
स पि वा पैतक
ृ स पि को लगानीबाट आजन भएको
स पि तथा सगोलको आजनबाट ा स पि बाट
नै अंिशयारह ले अंश पाउने अंशब डाको महलको
भावना हो । वादीका पितले के ही ज गाबाट अंश
पाइसके को र बाँक यो-य तो सगोलको स पि बाट
अंश पाउनपु न बाँक रहेको छ भनी सबदु माणबाट
वादीले पिु गन सके को नदेिखने ।
ततु मु ामा वयं वादी रामावती सोनारका
सा ी रामखेलावान गोिडयाले बकप गदा वादी
र ितवादीह को पु य ली स पि नभएको र
िनजह ३५/४० वष पिहला नै अलग िभ न भएको
भनी बकप को सवाल जवाफ १३ नं. मा उ लेख
गरेकोसमेतबाट यी वादी ितवादीह िनजह को पित
िपताको अिघ लो हाँगामा छु ाछु ै बसी अलग-अलग
यवहार गरी आएको पिु ह छ । मल
ु क
ु ऐन सात
संशोधनभ दा पिहला नै घर यवहारबाट िभ न बसी
आएकोमा ब डाप पा रत नभए पिन ब डा भएको
मा नपु न कानूनी यव था रहेको देिखने ।
ततु मु ामा पिन सहजराम सोनारले िक.नं.
२७६ को ०-१-२१/४ ज गा राजीनामा गरी भैरव साद
सोनारलाई िब गरेको देिख छ । िनज भैरव साद
सोनारले सोही िक.नं. २७६ को ज गा ितवादी
सहजराम सोनारका छोरा िकशोरबाबु सोनारलाई
राजीनामा पा रत गरी िब गरेको देिखँदा िनजह िबच
यावहा रक पमा अंशब डा भएको पिु हने ।
िववेिचत त य, माण, कानूनी यव था
र याियक िस ा तसमेतको आधार कारणबाट

पनु रावेदक वादी र यथ ितवादीह को पैतक
ृ
स पि नभएको, वादीका पितले ितवादीका पित
िपतासँग अंशबापत नगदे रकम बिु झिलएको र अब
िलन बाँक ज गा छै न भनी कागजसमेत गरी िविभ न
समयमा एक आपसमा ज गा ख रद िब तथा लेनदेन
यवहार हँदै आएको देिखँदा िनजह िबच अिघ लै
पु तामा अंशब डा भई आ-आ नो खित उपित
गरी अलग अलग बसेको पिु ह छ । यसरी वादी
ितवादीह िबचको यवहार माणबाट िनजह को
िबचमा यसअिघ नै ब डा भई अलग-अलग भएको र
वादीको अंशहक िब गरी नगदै बझ
ु ी िलएको देिखँदा
अब वादीले ितवादीह बाट पनु ः अंश पाउँ भ ने दाबी
मनािसब देिखन नआउने ।
अतः स पूण स पि लाई दईु भाग गरी
यसम येको एक भागलाई दईु भाग गरी यसम येको
एक भागलाई तीन भाग गरी यसम येको एक भाग वादी
रामावती सोनारले अंश पाउने ठहछ भनी भएको सु
बाँके िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी िफराद
दाबी पु न नस ने ठहराई भएको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा डे
इित संवत् २०७६ साल काितक १८ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.९
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६९-WO-०९५७, उ ेषण /
परमादेश, ितलक कुँवर िव. िश ा िवभाग सानोिठमी
भ पुरसमेत
नेपाल सरकार, िश ा म ालय, िश ा
िवभागले Kathmandu University, School of
Education को २००९ शैि क वषका लािग NOMA
program अ तगत Norwegian University of
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Life Sciences, Oslo University College तथा
The University of Dhaka को सहकायमा स चालन
गरेको M.Ed. in Environment Education
and Sustainable Development काय ममा
छा वृि का लािग छनौट भई िनवेदक ितलक कुँवर
िमित २०६६/०४/१५ देिख िमित २०६८/०४/१४
स म ज मा दईु वषको लािग अ ययन िबदा वीकृत
गराई अ ययन गन गएको त यमा कुनै िववाद
देिखँदैन । िवप ी िज ला िश ा कायलय, अछामको
च.नं. ५३१ िमित २०६७/९/८ को प बाट समेत सो
त य समिथत भएको देिख छ । िनवेदकलाई अ ययन
िवदामा बसेको २ वषको अविधम ये ८ मिहनाको
मा तलब भ ा भु ानी ग रएको र बाँक १ वष ४
मिहनाको तलब भ ा भु ानी गन िवप ीह ले इ कार
गरेको कुरामा समेत कुनै िववाद नदेिखने ।
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०६
मा िश कले पाउने िबदाका स ब धमा यव था
गरेको छ । िनयम १०६(१) को देहाय (छ) अनस
ु ार
अ ययन िबदा नोकरीको तमाम अविधमा एकै पटक
वा पटकपटक गरी बढीमा तीन वषस म पाउन स ने
देिख छ । सोही िनयमावलीको िनयम १०६ को
उपिनयम (१०) मा अ ययन िबदामा ब ने िश कले
पूरा तलब पाउने ट र िकटानी ावधान रहेको
देिख छ । यसरी िनयमावलीमा नै िकटानी ावधान
रहेको अव थामा सो कुरालाई अ देखा गरेर छा विृ
ा गरेको भ ने ज ता असङ् गत तक गरेर िश कले
पाउने कानूनबमोिजमको सिु वधा दान गन इ कार
गनु उिचत र िववेकपूण हँदैन । रीतपूवक अ ययन
िबदा वीकृ त गराई छा वृि ा गरी अ ययन गरेका
िश कलाई अ ययन िबदा अविधको तलब, भ ा
भु ानी िदनु नै पदछ । यस कारका िवषयमा कानूनी
ावधान ितकूल यावहा रकताको आडमा ग रएका
तक वा िजिकर वीकाय नहने ।
अतः िश ा िनयमावली, २०६९ को िनयम

१०६ को उपिनयम (१०) मा अ ययन िबदामा ब ने
िश कले पूरा तलब पाउने यव था रहेको हँदा िनवेदक
ितलक कुँवरले अ ययन िबदामा रहेको अविधको तलब
भ ा भु ानी पाउने नै देिखयो । तलब भ ा भु ानी
नगन गरी भएको िश ा िवभागको िमित २०६६/८/२९
को िनणय, सो स ब धमा भए ग रएका अ य काम
कारबाही, प ाचारसमेत उ ेषणको आदेशले बदर
ह छ । िनवेदक ितलक कँु वरलाई अ ययन िबदामा
रहेको अविधको भु ानी गन बाँक तलब, भ ाको
रकम भु ानी िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : अि बका साद दाहाल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल असार १६ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-WO-०९५८, उ षे ण
/ परमादेश, के शवराज िघिमरेसमेत िव. िश ा
िवभाग सानोिठमी भ पुरसमेत मु ामा यसै
कारको फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०८५५, वैदेिशक
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. िवजय मोहन
साहसमेत
ितवादीह सिमर साह, गोकुल कँ डेल,
रामच िघिमरे र सरोज फुयाललाई सफाइ िदएउपर
िच नबझ
ु ाई नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेको
पाइयो । नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा जाहेरवालाह ले सु मा वैदेिशक रोजगार
िवभागमा िमित २०६८।३।८ मा िदएको जाहेरी
दरखा तमा ितवादी िवजयमोहन साह र धनराज
िततङ
ु उपर मा जाहेरी परेको, तर नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरमा उि लिखत सिमर साह, गोकुल
कँ डेल, रामच िघिमरे र सरोज फुयालउपर सु
जाहेरी दरखा त परेको देिखँदैन । ितवादीह
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धनराज िततङ
ु र िवजयमोहन साहले अनस
ु धान
अिधकृ तसम गरेको पोलको आधारमा मा यी
ितवादीह उपर अिभयोजन भएको पाइयो । ततु
पनु रावेदन िजिकरमा उि लिखत ितवादीह उपर
यो यो ितवादीह ले यो यसरी रकम िलनु खानु
गरेका हन् भनी कोही कसैको उजरु नपरेको र यी
ितवादीह उ वारदातमा संल न भई अपराध
जिनत काय गरेको कुरालाई मािणत हने गरी कुनै
वत व तिु न माणह बाट मािणत हन आएको
देिखँदैन । यी ितवादीह गोकुल कं डेल, रामच
िघिमरे, सिमर साह र सरोज फुयाल अनस
ु धानको
समयमा प ाउ परेकोसमेत देिखँदनै भने वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणमा समेत उपि थत भई बयान
गरेको अव थासमेत नदेिखने ।
सहअिभयु को पोलको आधारमा मा
िनजह उपर अिभयोजन भएको देिख छ । यसमा
रामशरण महतसमेत िव
नेपाल सरकार भएको
(ने.का.प. २०६३, अङ् क ८, िन.नं. ७७४९ को
कत य यान मु ामा "मितयार सा ीको पमा िलन
सहअिभयु लाई सजायबाट छुट िदई वा अिभयोग
नलगाई सरकारी प को गवाह (Approver) को
पमा ततु ग रएको हनपु न देिख छ । अ यथा
एकसाथ अिभयोग लगाइएको सहअिभयु लाई स म
सा ीको पमा रा न र माणमा िलन नसिकने
ह छ । सहअिभयु को पोल आफै ँ मा सारभूत माण
होइन, यो त के वल याय िन य ल गन वा कुनै मािणत
त यलाई पनु ः पिु गन वा अझ बल दान गन एउटा
थप आधार मा हो । सहअिभयु को परी ण नगदमा
याय िन पादनमा सारभूत पमा फरक नपन हनाले
पिन माण कानूनस ब धी िस ा त र यवहारमा यसले
अ यौल िसजना गन भ ने देिखन आउँदैन र मानव
अिधकारस ब धी अ तराि य मा यता र िस ा तको
ितकूल मा न पिन निम ने ह छ । सहअिभयु को
पोललाई माणमा िलने स ब धमा िकटानी कानूनी

यव थाको अभाव रहे पिन हा ो याय णालीले
िमिसल कागजातबाट खु न आएका त य र बेहोरालाई
कुनै न कुनै मपा हण गन वा वीकार गन गरी
आएको प र े यमा सहअिभयु को पोललाई माणको
पमा हण गन सिकने मा यतालाई वीकार ग रएको
पाइ छ । व ततु ः यायलाई बढी िनि तता र व तगु त
धरातलमा उ याई भरपद र िव सनीय बनाउन
िमिसल कागजातबाट देिखन आएका र उपल ध
भएका कुनै पिन सबदु माण जसले य वा अ य
पमा धेरथोर िववाद सिु नि त गन काश पादछ ती
सबैको सार (िनचोड) बाट नै याियक िन कष िनका नु
वा छनीय ह छ र यो व तपु रक पिन ह छ । कुनै पिन
कुराले यायलाई सिु नि त दान गन म त वा बल
दान गछ भने यसलाई उ लेख नगरी थप आधार
निलनु उपयु नहने । सहअिभयु को पोललाई माण
िलने वा लगाउने स ब धमा िन नबमोिजमको अव था
र प रि थितको मू याङ् कन गरी िवचार गनु उपयु
एवं वा छनीय देिखने ।
· एकै साथ सहअिभयु ह मु ामा पपु
ग रएको अव था हनपु न, (A statement
made by one of two co–accused
should not be used against the
other, where later on their cases are
trialed separately.)
· कसरु मा सािबत भई अ लाई सोही कसरु मा
पोल गरेको हनपु न, (The expression as
same offence” means the identical
offence and not an offence of the
same kind. It means offences falling
within the same definition and
arising out of the same transaction.)
· एउटा कसरु मा सािबत हनेले अक कसरु मा
अ लाई पोल गरेको निम ने,
· आफू कसरु मा इ कार भई एक अकालाई
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पोल गरेको हन नहने,
पोल गन सहअिभयु को मृ यु भएकोमा पिन
िनजको भनाइलाई िवचार गन सिकने,
सहअिभयु को पोललाई आधारभूत एवं
सारभूत (Substantive) माणको पमा
िलन निम ने, मु ाको जग (Foundation)
अथात् यसकै आडमा कसरु मािणत भएको
मा न निम ने,
अ य आधारभूत वत
माणह बाट
वारदात वा कसरु कायम हन स ने ि थितमा
मा ै सहअिभयु को पोललाई थप िन यका
लािग माणमा िलन सिकने ह छ,
एउटा सहअिभयु को पोलले अक
सहअिभयु को
पोललाई
समथन
(Corroborate) गरेको मा न निम ने,
कसरु वा वारदात कायम गदा सहअिभयु को
पोललाई अ य माणले समथन गरेको भ ने
आधारमा हैन िक अ य िन या मक माणको
आधारमा वारदात वा कसरु कायम हन स ने
अव था भए मा सहअिभयु को पोललाई
िवचार ग रने,
सहअिभयु को पोललाई समथनको
(Supportive) पमा मा िलनपु न,
अकालाई पोल गन सहअिभयु को
गैर याियक ( हरीमा भएको) सािबतीलाई
िनजका िव
माणमा िलए निलएको
आधारमा मा ै िनजको पोललाई िवचार
गनपन,
ु
गैर याियक सािबती र याियक िनकायसम
भएको सािबतीको पोललाई सोही अनपु ातमा
ामािणक मू यलाई फरक राखी हेनपन"
ु
भनी यस अदालतबाट या यासमेत भएको
पाइने ।

ततु मु ामा अनस
ु धान अिधकारीसम
मा पोल गरेको र सो पोललाई समिथत हने कुनै माण
पेस हनसमेत नआएको, पोल ग रएका ितवादीह
याियक ि यामा उपि थत भई अनस
ु धानको
ममा भएको पोललाई समथनसमेत नगरेको हँदा
अनस
ु धानको ममा भएको पोललाई मा माणको
पमा हण गरी कसरु दार ठहर गनु उपयु हने
नदेिखने ।
अत: ितवादीह गोकुल कँ डेल, सिमर साह,
रामच िघिमरे र सरोज फुयाल अनस
ु धानको ममा
र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम उपि थत भई
बयान गरेको नदेिखएको, यी ितवादीह उपर जाहेरी
दरखा त नपरेको, सहअिभयु को अनस
ु धानको
ममा गरेको पोलको आधारमा मा अिभयोजन
भएको, सो पोललाई समिथत हने कुनै ठोस त ययु
आधार माणबाट पिु मािणत हन आएको नदेिखँदा
नेपाल सरकारले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
जाहेरवाला रामहरी सवु ेदीले िदएको
जाहेरीअनस
ु ारको कसरु को स ब धमा यायािधकरणले
सफाइ िदएउपरको नेपाल सरकारको पनु रावेदनतफ
िवचार गदा, ितवादी िवजय मोहन साहले जाहेरवालाका
वाई ं डाकुरनाथ अिधकारीलाई वैदिे शक रोजगारमा
जिजया पठाएको होइन । अ ययनको लािग पठाएको
हो भनी बयान गरेको पाइ छ । िनज ितवादीले
डाकुरनाथ अिधकारीलाई ग रिदएको कागजमा
वैदेिशक रोजगारको लािग भ ने बेहोरा उ लेख नभई
जिजया अ ययनका लािग पठाएबापत भनी उ लेख
गरेको पाइयो । जाहेरवालाह लाई रोजगारीका लािग
नभई अ ययनका लािग िवदेश पठाएको भ ने कुरा
जाहेरवाला रामहरी सवु ेदी र भूपे िल बूसमेतको
जाहेरी बेहोरा र ितवादीह िवजयमोहन साह र
धनराज िततङ
ु को बयान र जाहेरवाला रामहरी सवु ेदी
र पीिडत भिनएका जाहेरवालाका वाई ं डाकुरनाथ
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अिधकारीसमेतको बकप बाट देिखयो । तसथ,
जाहेरवाला रामहरी सवु ेदीका वाइँ डाकुरनाथ
अिधकारीलाई ितवादीले वैदेिशक रोजगारका लािग
जिजया पठाएको नभई अ ययनको लािग पठाएको भ ने
देिख छ । तर वैदेिशक रोजगारीको लािग पठाएको कुरा
त यगत माणह बाट समिथत हन आएको नदेिखँदा
अ ययनको लािग पठाएको कुरालाई वैदिे शक रोजगार
ऐनअनस
ु ारको कसरु को प रभाषािभ पन स ने देिखन
आएन । अत: अ ययनको लािग िवदेश पठाएको
कुरालाई वैदेिशक रोजगारको कसरु गरेको भनी भ न
सिकने अव था देिखन आएन । अ ययनको लािग
पठाइएको भ ने डाकुरनाथ अिधकारीलाई ितवादी
िवजय मोहन साहले ग रिदएको कागजसमेतबाट देिखन
आएकोले ितवादीले वैदेिशक रोजगार कसरु गरेको
भ ने माण वादीले पेस गरी मािणत गनसमेत सके को
नपाइएको र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
जाहेरवाला रामहरी सवु ेदीले िदएको जाहेरीसमेतको
अिभयोगको हकमा भएको फै सला मनािसबै देिखँदा
नेपाल सरकारले िलएको पनु रावेदन िजकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
मेरो जाहेरवालालाई ठगी गन उ े य नभएको
र ठगी गन उ े यले रकम िलएको नभई लेनदेन
कारोबारको ममा रकम िलएको र सो रकम मेरो
ीमतीले जाहेरवालालाई िफता बझ
ु ाइसके को हँदा
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी धनराज
िततङ
ु को पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा,
धनराज िततङ
ु को ीमती क पना लोन िततङ
ु ले
ीमान्ले वैदेिशक रोजगारको लािग मौ रसस पठाउने
सतमा सरु ज ता ाकार, मिनकुमार तामाङ, भूपे
िल बूसगँ िलएको रकमम ये जनही .१,००,०००।का दरले .३,००,०००।- बिु झिलई बाँक
.३,००,०००।- ४५ िदनिभ बझ
ु ाउने सतमा िमित
२०६८।३।३१ मा कागजसमेत ग रिदएको देिखने ।

पीिडत भिनएका जाहेरवाला मिनकुमार
तामाङ, सरु ज ता ाकार, भूपे िल बूले दता नं.
३८ मा तथा रामहरी सवु ेदीले दता नं. ३९ र िमित
२०६८।४।१ मा वैदेिशक रोजगार िवभागमा उजरु ी
िफता िलन म जरु गरी िनवेदन दता गरेको र सो
िनवेदनमा सनाखतसमेत गरेको देिखने ।
जाहेरवालाह लाई रोजगारीका लािग नभई
अ ययनका लािग िवदेश पठाएको भ ने कुरा जाहेरवाला
रामहरी सवु ेदी र भूपे िल बूसमेतको जाहेरी बेहोरा र
ितवादीह िवजयमोहन साह र धनराज िततङ
ु को
बयान र जाहेरवाला रामहरी सवु ेदी र पीिडत भिनएका
जाहेरवालाका वाइँ डाकुरनाथ अिधकारीसमेतको
बकप बाट देिखने ।
ितवादी िवजयमोहन साहले जाहेरवालाको
वाइँ डाकुरनाथ अिधकारीलाई जिजयामा सु मा
अ ययनको लािग यसप चात् काममा लगाइिदने भनी
१९ नोभे बर २०१० मा .१,१६,०००।- (अ पी
एक लाख सो हजार) बझ
ु ेको र पिछ २५०० डलर
कलेजमा बझ
ु ाउने भनी रकम बझ
ु ी स पकिवहीन
भएको हँदा ितवादी िवजय मोहन साहलाई कारबाही
ग रपाउँ भनी जाहेरवाला रामहरी सवु ेदीले िवजयमोहन
साहउपरस म उजरु ी गरेको पाइयो । यी पनु रावेदक
धनराज िततङ
ु उपर उजरु ीसमेत गरेको नदेिखएको हँदा
िनजलाई दोषी ठहर गनु मनािसब हने नदेिखने ।
जाहेरवाला रामहरी सवु ेदी र पीिडत
डाकुरनाथ अिधकारीले सु
यायािधकरणमा
बकप गदा िवजयमोहन साहले जाहेरवालाको वाइँ
डाकुरनाथ अिधकारीलाई िवदेश (जिजया) सु मा
अ ययनका लािग र यसपिछ काममा लगाइिदने
भनी एकपटक .१,१६,०००।- (एक लाख सो
हजार) र पिछ कलेजमा बझ
ु ाउने भनी २५०० डलर
बिु झिलई स पकिवहीन भएको भनी सु को रामहरी
सवु ेदीको जाहेरी बेहोरालाई समथन हने गरी बकप
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ग रिदएको पाइयो । सो बकप गदा यी पनु रावेदक
धनराज िततङ
ु को नाम उ लेख गरी पोल गरेकोसमेत
देिखएन । ततु वैदेिशक रोजगार ठगीको स पूण
काम िवजयमोहन साहले गरेको हो भनी उ लेख गरेको
पाइयो । अ य जाहेरवालाह भूपे िल बू, सरु ज
ता ाकार र मिनकुमार तामाङले सु यायािधकरणमा
उपि थत भई बकप समेत गरी जाहेरी बेहोरालाई
मािणत गराउन सके को पाइएन । तसथ जाहेरवाला
रामहरी सवु ेदी र पीिडत डाकुरनाथ अिधकारीको
बकप समेतबाट ितवादी धनराज िततङ
ु को
कसरु मा संल नता रहेको कुरा िववादरिहत वत
माणह बाट पिु मािणत हन आएको नदेिखने ।
अत: जाहेरवालाह ले २०६८।४।१ मा
उजरु ी िफता िलन म जरु गरेको िनवेदन वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणमा दता गरेको र सो िनवेदनमा
सनाखतसमेत ग रिदएको, जाहेरवालाह लाई वैदेिशक
रोजगारीका लािग नभई अ ययनका लािग िवदेश
पठाएको देिखएको, जाहेरवाला रामहरी सवु ेदी र पीिडत
डाकुरनाथ अिधकारीले िवजयमोहन साहउपर पोल
गरी िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरी बेहोरालाई
समिथत हने गरी बकप समेत ग रिदएको, अ य
जाहेरवाला बकप को लािग उपि थत नभएको र वादी
नेपाल सरकारले ितवादी धनराज िततङ
ु को कसरु मा
संल नता रहेको पिु हने भरपद माण पेस गनसमेत
नसके बाट पनु रावेदक ितवादी धनराज िततङ
ु लाई
कसरु दार ठहर गनु यायोिचत हने नदिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी धनराज िततङ
ु को हकमा स म सबतु
माणको अभावमा िनजले कसरु गरेको नदेिखँदा
सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७१।२।२० को फै सला िमलेको नदेिखँदा िनजको
हकमा २०७२।२।२० को फै सला उ टी भई िनज
ितवादी धनराज िततङ
ु ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ

पाउने ठहछ । ितवादीह गोकुल कँ डेल, रामच
िघिमरे, सिमर साह, सरोज फुयालउपरको अिभयोग
दाबी पु न नस ने र ितवादी िवजयमोहन साहको
हकमा िनजले अिभयोग दाबीअनस
ु ार कसरु गरेको
ठहरी िनजलाई ३ (तीन वष) कै द र .३,००,०००।(तीन लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठह याई िबगोको
हकमा जाहेरवालाह को हजानासिहत ज मा िबगो
.१४,८५,०००।- (चौध लाख पचासी हजार पैयाँ)
ितवादीबाट जाहेरवालाह ले भरी पाउने ठह याई
गरेको सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७१।२।२० को फै सला सोहदस म िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः दगु ा साद ब याल
इित संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७६-WH-०२१८,
ब दी य ीकरण, गणेश राई िव. नेपाल सरकार गृह
म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
िनवेदकलाई प ाउ गरी मु ा हेन अिधकारीका
आदेशले धरौट तथा तारखेमा छाड् ने र थनु ामु
हनासाथ प ाउ गरी िनवेदकलाई थनु ामा रा ने काय
पटकपटक गरेको देिखयो । िज ला शासन कायालय
िस धल
ु ीमा प ाउ गरी अभ यवहार मु ा चली मु ा हेन
अिधकारीबाट भएको फै सलाबमोिजमको सजाय िमित
२०७६।८।४ मा भु ान गरेको भ ने देिखयो । सो िदन
थनु ामु भएका िनवेदकलाई छुट्नासाथ त थानबाटै
प ाउ गरी रामेछाप पु याएको कुरा थनु ामु भएकै िदन
रामेछाप म थलीमा हरीलाई अभ यवहार गरेको
भनी प ाउ ग रएको भ ने िज ला शासन कायालय
रामेछापमा पेस भएको अिभयोगप बाट देिखयो ।
िमित २०७६।८।२९ मा िज ला शासन कायालय
रामेछापको आदेशबमोिजम साधारण तारेखमा छुटेका
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िनवेदकलाई त कालै प ाउ गरी सोही िदन दोलखा
पु याई थनु ामा राखेको, िमित २०७६।९।२३ मा
िज ला शासन कायालय दोलखाबाट साधारण
तारेखमा छुटेपिछ त काल प ाउ गरी िस धपु ा चोक
पु याएको देिखएको छ । यसरी िनवेदकलाई िज ला
सार गद एकपिछ अक िज लामा िनर तर थनु ेको
देिखएबाट िस धपु ा चोक, साँगाचोकगढीमा हरीमािथ
अभ यवहार गरेको हँदा प ाउ गरेको भ ने िवप ीको
भनाइ थम ि मै पूवा हपूण देिखने ।
कानूनबमोिजम बाहेक कसैको पिन वैयि क
वत ता अपहरण गन पाइँदैन । मनोमानी ढङ् गबाट
प ाउ पज
ु जारी गन, याद थ ने र िनर तर थुनामा
रा ने विृ लोकत को िखलाप हन जा छ ।
नाग रक हक कुि ठत हने गरी िनयतवश विसिजत
बहानाको आधारमा मािनस प ाउ गनु लोकताि क
रा य यव थाका लािग अशोभनीय विृ हो ।
िनवेदकलाई प ाउ गदा ज री प ाउ पज
ु जारी
ग रएको भिनएकोमा सोको औिच य देिखँदैन । प ाउ
गनपनस
मको उिचत आधार र कारण नदेिखएको
ु
अव था हँदा अभ यवहार गरेको भनी ि यागत
ावधानको अनशु रण गरे ज तो गरी वृ धारणा
राखी िनर तर थनु ामा रा ने विृ देिखन आउने ।
िनवेदकलाई िमित २०७६।२।१० मा
िस धल
ु ीबाट प ाउ गरेपिछ अभ यवहार स ब धमा
मु ा चलाएकोमा सो मु ाबाट मु ा हेन अिधकारीको
आदेश तथा फै सलाले थनु ामु भएपिछ एकपिछ अक
पटक प ाउ गरी रामेछाप, दोलखा र िस धपु ा चोकमा
सोही कृितको आरोप लगाई जे जसरी ह छ थनु ामा
रा ने िकिसमको वृ धारणा राखी ब दी बनाएको
देिखयो । यस कार कुनै यि लाई ब दी बनाउने
काय कानूनअनक
ु ू ल हँदैन । तसथ, वृ धारणा राखी
िनवेदकलाई थुनामा राखेको देिखँदा यस अदालतका
रिज ारको रोहबरमा िनज तीथबहादरु राईलाई
त काल थनु ामु गनु भनी ब दी य ीकरणको

आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त :
साद अयाल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६७-CI-१०२५, हक कायम,
िव राम लेहला िव. का छाकाजी लोहलासमेत
िववािदत िक ाह को नापी न सा,
अदालतबाट भएको न सा मचु ु का, वादी ितवादीले
भोगचलन गरेको अव था र िववािदत घरको
अवि थितसमेतको आधारमा िववादको िन पण
गनपन
ु ह छ । सो स दभमा हेदा, वादीको िववािदत
िक.नं. ५४० र ितवादीको िक.नं.५४२ का घर ज गा
यी वादी ितवादीह का पख
ु ाको िबचमा ब डा भई
ा गरेका घरज गा रहेकोमा िववाद देिखँदैन । नापी
न साको ेस र वादी ितवादीको भोगचलनमा रहेको
घर ज गाको अवि थित र अदालतबाट भई आएको
िमित २०६२।७।७ को न सा मचु ु कासमेतबाट
वादीको याल ितवादीको िक.नं.५४२ को बाटोतफ
खु ने गरेको देिख छ । घरको येक तलामा िववािदत
िकलासमा रहेको दराजमा वादीको िनिववाद भोग
रहेको भ ने देिख छ । सो िकलासमा रहेको दराज
वादीको तफ फकको र सोमा वादीकै भोगचलन रहेको
पाइ छ । नापी न साको आकृित कृित हेदा वादीको
िक.नं.५४० को पूव तथा उ रतफ समाना तर रेखा
रहेको देिखएको छ । न.नं.२३ को ढोका वादीको रहेको
भ ने देिख छ । न.नं.२० को ज गा वादीको िनिववाद
ज गा भ ने देिख छ । सोही न साको समाना तर रहेको
न.नं.२१, २२ को ज गा वादीको ज गा हो भ ने कुरा
वाभािवक पमा देिखन आउँछ । उि लिखत न सा
सभ नापीको न साअनक
ु ू ल नै देिख छ । ितवादीको
िक.नं. ५४२ को ज गाको े फल नापी न सा र दता
े ताअनक
ु ू ल नै देिखएको छ । वादीको िक.नं.५४०
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को न.नं.११क को ज गामा नयाँ प क घरसमेत
िनमाण भइसके को भ ने न सा मचु ु काबाट देिखने ।
वादीले िक.नं.५४० को ज गामा घर बनाउन
न सा पासको लािग नगरपािलकामा दरखा त िदएपिछ
ितवादीले िति या व प आ नो ज गा िखचोला
हने गरी न सा दरखा त िदएको भनी उजरु गरेपिछ
नगरपािलकाबाट हक कायम गरी याउन दवु ै प लाई
सनु ाएकोमा वादी का छाकाजी लोहलासमेतका
तफबाट मा िफराद परेको देिख छ । िव वराम
लोहला तथा लहरमाया लोहलाको िफराद नपरी
ितउ र मा िफराएको अव था देिख छ । आ नो
ज गा िखचोला भएको अव था भएमा िफराद दाबी
गनपन
ु अव था ह छ । सो अव था रहेको देिखँदैन ।
सो समयमा ितदाबीको कानूनी यव था िव मान
रहेको पिन पाइँदनै । वादीको िकलासमा ितवादीको
घरको िनदाल तथा दिलन अड् याएको भएमा सो कायम
रहेस म सािबकबमोिजम भोगचलन गन पाउने भनी
सु र पनु रावेदन तहको फै सलामा उ लेख भएको
देिख छ । वादीको िकलासमा ितवादीको दिलनस म
अिडए पिन िकलासमा वादीको भोग रहेको अव था
हँदा ितवादीको घरको दिलन अिडएकै कारण सो
िकलास ितवादीको हो भ न िम ने नदेिखने ।
अतः वादी दाबीबमोिजम हक कायम हने
ठह याई भएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६६।१०।१० को फै सला
मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी िव वराम
लोहलाको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
इजलास अिधकृ त : ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ३० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-१०२६, हक
कायम, लहरमायाँ लोहला िव. का छाकाजी

लोहलासमेत भएको मु ामा यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
इजलास नं.१०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७२-CR-०४७६, सरकारी छाप
द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. अनुष तामाङसमेत
ितवादीह बाट बरामद भएको िनजह ले
योग गरी आएको सवारी चालक अनमु ित प
आिधका रक कायालय यातायात यव था िवभागबाट
िनजह का नाममा जारी भएको नदेिखएबाट सो
अनमु ित प िकत भएकोमा यहाँ िववाद रहेको
देिखएन । यातायात यव था कायालयको प बाट
ितवादी अनषु तामाङबाट बरामद ग रएको ०६०२५८२४ नं. को सवारी चालक अनमु ित प
िदनेश थापा मगरको नाममा र ितवादी रमेश साद
चौलागाईबाट बरामद ग रएको ०६०-१८५३८० नं.
को अनमु ित प समन के .सी. को नाममा जारी भएको
भ ने यातायात यव था कायालय, सवारी चालक
अनमु ित प , बागमती, एका तकुना, लिलतपरु को
च.नं.८५ िमित २०६६।५।१५ को प बाट देिखने ।
ितवादीम येका अनषु तामाङले आफू
तीन वषदेिख सवारी साधन चलाउँदै आएको र ठुलो
गाडी चलाउनको लािग नाम ठेगाना थाहा नभएको
यि सँग स पक गदा िनजले स पूण काय ग रिदने
गरी .१६,५००।- िलई सवारी चालक अनमु ित
प बनाई याई िदएकोमा हरीको चेकजाँचमा मा
न कली भएको थाहा पाएको भनी मौकामा र मौकाको
बयान िठकै हो, अिभयोगबमोिजम कसरु नगरेको
हँदा सजाय हनपु न होइन भनी अदालतमा बयान
गरेको देिखयो । यसैगरी अका ितवादी रमेश साद
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चौलागाईले िसंहदरबारमा ायल र परी ा िदई सवारी
चालक अनमु ित प िलएको हो, नाम थर थाहा नभएको
यि ले स पूण काम ग रिदने भनी .८,०००।- िलई
सवारी चालक अनमु ित प बनाई िदएका हन्, चेक जाँच
गदा मा उ अनमु ित प न कली भ ने थाहा पाएको
भनी मौकामा बयान गरेका र मौकाको बयान िठकै हो,
लाइसे स बनाउने काम आफूले य नगरेको हँदा
सजाय हनपु न होइन भनी आरोिपत कसरु मा इ कार
रही अदालतमा बयान गरेको देिखयो । न कली सवारी
चालक अनमु ित प ितवादीह बाट बरामद गरेको र
िनजह ले कसरी न कली सवारी चालक अनमु ित प
बनाए थाहा भएन भनी घटना िववरण कागज ग रिदने
मािनसह ले आ नो बेहोरा लेखाएको देिखने ।
ितवादीह अनषु तामाङ र रमेश साद
चौलागाईले आफूह ले नाम ठेगाना थाहा नभएको
मािनसलाई के ही रकम िदई आ नो नाममा सवारी
अनमु ित प बनाउन लगाएकोस ममा वीकार गरेको
तर य पमा जानी-जानी सरकारी छाप द तखत
योग गरी िकत सवारी चालक अनमु ित प तयार
गन काय नगरेको भनी मौका तथा अदालतमा समेत
कसरु मा इ कार रही बयान गरेका छन् भने वादी
नेपाल सरकारले ितवादीह को उ कायमा य
संल नता रहेको भनी कुनै पिन ठोस शंकारिहत
सबदु माण पेस गन सके को अव थासमेत नदेिखँदा
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको
११ नं. बमोिजम मितयारस मको कसरु गरेको ठहराई
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला अ यथा
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीह अनषु तामाङ र रमेश साद चौलागाई
िकत सवारी चालक अनमु ित प तयार गन कायको
मितयारस म देिखई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
महलको ९ र ११ नं. बमोिजम आधा सजाय हने

ठहराएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६६।१०।१८ को फै सला सदर हने ठहराएको
िमित २०७०।१२।३ को पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: क णा े
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-CR-००६८, वैदेिशक
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. न दलाल
तामाङसमेत
हामी जाहेरवालालगायत १२ जनालाई
वैदेिशक रोजगारको लािग यिु ज या ड पठाइिदने भनी
झु याई भारतको नयाँ िद लीमा लगी नयाँ िद लीको
िविभ न होटलमा राखी हामीबाट पटक पटक गरी
.७८,००,०००।– (अठह र लाख) रकम िलई
हामीलाई अलप पारी भनेबमोिजम वैदिे शक रोजगारमा
पठाउन नसके को र िलएको रकमसमेत िफता नगरेको
हँदा ितवादी न दलाल तामाङसमेतलाई वैदेिशक
रोजगार ऐनबमोिजम सजाय गरी हामीह बाट िलएको
रकम िदलाई ितपूितसमेत िदलाई पाउँ भ ने
िवनोद लामा र िजते दास कथविनयाँको जाहेरी
दरखा तबाट ततु मु ाको उठान भएको पाइयो ।
सोही जाहेरीको आधारमा यी ितवादीह उपर वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको
कसरु मा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय गरी
जाहेरवालाह बाट िलए खाएको िबगो र हजानासमेत
िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग दाबी रहेको ततु
मु ामा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणले यी ितवादी
न दलाल तामाङ र आसकुमार तामाङले आरोिपत
कसरु गरेको ठहर गद ितवादीह म येका न दलाल
तामाङको मृ यु भइसके कोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको ३ नं. अनस
ु ार के ही सजाय नगरी अका

49

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - २
ितवादी आसकुमार तामाङलाई ऐ. ऐनको दफा ४३
बमोिजम .२,००,०००।- (दईु लाख) ज रवाना र
२-०-० (दईु वष) कै द सजाय हने र िबगोको हकमा
मतृ कसमेतको हकमा िनजका हकवाला छोरा ितवादी
आसकुमार तामाङबाट अिभयोग मागदाबीबमोिजम
हजानासमेतको िबगो जाहेरवालाह ले पाउने गरी
फै सला गरेको देिखने ।
ितवादी आसकुमार तामाङको पनु रावेदन
परेको अव था नभई ितवादीह लाई अिभयोग
मागदाबीभ दा कम सजाय गनको
ु साथै सफाइसमेत
िदएको भ ने वादी नेपाल सरकारको मु य पनु रावेदन
िजिकर रहेको पाइयो । सोतफ ि गत गदा, वैदेिशक
रोजगार यायािधकरण ऐन, २०६४ को दफा ४३
मा भएको कानूनी यव था भएकोमा वादी नेपाल
सरकारले आ नो पनु रावेदनमा जाहेरवालाको
िबगो र हजाना स ब धमा कुनै िजिकर निलएको
हँदा ितवादीह लाई भएको ज रवाना र कै दको
स ब धमा मा सीिमत रही ततु मु ाको िन पण
हनपु न देिखयो । िमिसल संल न ितवादी न दलाल
तामाङले आसकुमार तामाङको हकमा समेत
आिथक दािय व हने गरी जाहेरवालालगायत १२
जना यि सँग ज मा .७८,००,०००।- (अठह र
लाख) रकम िलई ग रिदएको िलखत कागजको बेहोरा
हेदा जाहेरवालालगायतका यि ह लाई रोजगारीको
लािग यिु ज या ड लैजाने सत रहेको देिख छ । ततु
मु ाको जाहेरी एवं अिभयोग दाबीमा पिन ितवादीह ले
सतबमोिजम वैदेिशक रोजगारीको लािग यिु ज या ड
पठाउन सके को भ ने नदेिखने ।
ितवादीह ले
इजाजतप
निलई
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिदने उ े यले
जाहेरवालासँग िलए खाएको रकम र सोको पचास
ितशतले हने हजाना रकमसमेत कानूनबमोिजम
जाहेरवालालाई भराइिदने गरी िनणय भइरहेको
अव थामा जाहेरवालाह को भारतको नयाँ िद लीमा

भएको खचस म नभराएको अव था देिखयो । ततु
मु ाको अिभयोग मागदाबीमै यी ितवादीह ले
सतबमोिजम जाहेरवालालाई िवदेश यिु ज या ड
पठाउन नसक भारतको नयाँ िद लीस म मा
पु याएको भ ने देिखँदा जाहेरवालालाई ग त य
मल
ु क
ु मा पठाई नसके को अव था देिखयो । उपयु
कानूनी ावधानबमोिजम ग त य मल
ु क
ु मा पठाई
नसके को अव थामा तीन लाख पैयाँदेिख पाँच लाख
पैयाँस म ज रवाना र तीन वषदेिख सात वषस म कै द
सजायको आधा सजाय हने देिख छ र ततु मु ामा
ितवादी आसकुमार तामाङलाई .२,००,०००।(दईु लाख) ज रवाना र दईु वष कै द सजाय हने ठहर
भएको देिखँदा अिभयोग मागदाबीभ दा कम ज रवाना
तथा सजाय गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
ितवादी न दलाल तामाङलाई सफाइ
िदएको भ ने िजिकरतफ हेदा िनज ितवादी
न दलाल तामाङको िमित २०७२।०७।०६ मा म यु
भएको कुरा मृ यु दता माण प बाट देिखएको भ ने
आधारमा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ३ नं.
अनस
ु ार के ही सजाय गनु परेन भनी वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणको फै सलामा उ लेख भएको देिखने ।
अपराधीसँगै अपराधको मृ यु ह छ भ ने
फौजदारी कानूनको मा य िस ा त रहेको र मल
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब तीको महलको १७६ नं. ले
पिन सोही िकिसमको कानूनी यव था गरेको र द ड
सजायको महलको ३ नं. मा पिन सजाय भइसके को तर
असल
ु उपर नहँदै ितवादीको मृ यु भएको अव थामा
सजाय माफ हने कुरा उ लेख भएको देिखयो ।
सोअनस
ु ार मृ यु भइसके को यि ले फौजदारी कसरु
गरेको मािणत भई िनजलाई ज रवाना, कै द वा िबश द
लागेमा यसबाट माफ पाउने अथात् मृ यु भइसके का
यि ले फौजदारी दािय वबाट उ मिु पाउने ह छ ।
मृ यु भइसके को यि लाई लागेको कै द तथा ज रवाना
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िनजको हकवालाबाट असल
ु गराउन िम दैन । देवानी
दािय वको हकमा भने मृ यु भइसके को यि ले िलए
खाएको देिखएको वा िनजले ितनु बझ
ु ाउनपु न रकम
वा िनजबाट भराउनपु न िबगो िनजको अपतु ाली खाने
हकवालाले ितनु बझ
ु ाउनपु न कानूनी यव था रहेको
पाइयो । सोही कानूनी यव थाअनु प िनज ितवादी
न दलाल तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
गरेको ठहर गद िनज ितवादीले जाहेरवालालाई ितनु
बझ
ु ाउनपु न िबगोको हकमा िनजको हक खाने छोरा
ितवादी आसकुमार तामाङबाट हजानासिहतको
रकम भराई पाउने र ज रवाना र कै दको हकमा के ही
ग ररहनु नपन भनी फै सला भएको देिखएको ि थितमा
िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसमेत
कानूनस मत नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत िविभ न आधार
कारणसमेतबाट
सु
वैदिे शक
रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७३/४/३२ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कणबहादरु राई
क यटु र: रेखा भ राई
इित संवत् २०७७ साल जेठ २० गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७६-WO-०३७९, उ ेषण / परमादेश,
राम साद मुिखया िव. उ च अदालत िवराटनगरसमेत
िनवेदक र िवप ी अजनु मिु खयािबच मोरङ
िज ला अदालतमा दे.िम.नं. २२६० को लेनदेन मु ा
परी उ मु ामा यी िनवेदक राम साद मिु खयाले िवप ी
अजनु मिु खयाबाट सावाँ र याजसमेत भरी पाउने ठहरी
िमित २०७४।०५।०७ मा फै सला भएको देिख छ ।
उ फै सला अि तम भएप ात् फै सला काया वयनका
ममा िनवेदकले फै सला काया वयनका लािग िनवेदन
िदई िबगो नं.२७३ को िनवेदनमा िबगो भरी भराउको

कामकारबाही अगािड बढेको दिख छ । सोही ममा
िवप ीको नाउँमा जारी भएको ३५ िदने यादमा िनजले
िबगो बझ
ु ाउन नसक आ नो नाउँ दतामा रहेको मोरङ
िजतवु ा वडा नं.१ (क) िक.नं.६८५२ को ज गाबाट
िबगो असल
ु उपरका ममा िमित २०७५।१२।२८
मा जायजात मचु ु का भएको देिख छ । उ िमित
२०७५।१२।२८ मा भएको जायजात मचु ु का हेदा उ
मु ाका वादी यी िनवेदक राम साद मिु खया रोहवरमा
बसी सहीछापसमेत गरेको देिख छ । मोरङ िज ला
अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०७६।०१।२३
मा प चकृ ते मू याङ् कन गदा जायजात मचु ु का
र रिज ेन योजनको लािग मालपोत कायालय
मोरङबाट भएको मू याङ् कनसमेतलाई ि गत गरी
उ ज गाको प चकृ ते मू याङ् कन ग रएको भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । उ प चकृते मू याङ् कनउपर
यी िनवेदकले िच नबझ
ु ाई मोरङ िज ला अदालतका
यायाधीशसम उजरु ी गरेकोमा उ अदालतबाट
उ मू याङ् कन सदर भएको र उ सदर भएको
आदेशउपर उ च अदालत िवराटनगरमा समेत
िनवेदन िदई उ उ च अदालत िवराटनगरबाट समेत
उ आदेश सदर भएको देिख छ । यसरी प चकृते
मू याङ् कन तहतहबाट सदर भई ि या टुङ्िगएको
देिख छ । मल
ु क
ु देवानी कायिविध संिहता, २०७४
को दफा २४२(६) मा िबगो बझ
ु ाउने प अदालतमा
हािजर नभएमा वा उपि थत भए पिन उपदफा ३
बमोिजमको समयिभ िबगोबापत रकम नबझ
ु ाएमा
उपदफा (५) बमोिजम स पि नदेखाएमा वा यसरी
देखाएको स पि बाट िबगो भराउन स भव नभई िबगो
भराई पाउनेले म जरु नगरेमा िनज िबगो भरी पाउने
प ले िबगो बझ
ु ाउने प को अ य स पि देखाई
य तो स पि बाट िबगो भरी पाउन अदालतसम
िनवेदन िदन स नेछ भ ने कानूनी यव था भएको
देिख छ । यी िनवेदकको िबगो उि लिखत ज गाबाट
असल
ु उपर हन नस ने कारण देखाई िवप ीको अक
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ज गाबाट असल
ु उपर ग रपाउँ भनी यी िनवेदकले
सु अदालतमा िनवेदन िदएको देिखँदनै । िबगोको
कारबाहीमा सहभािगता जनाई िनि त ि या स प न
भएपिछ प चकृते मू याङ् कनलाई चनु ौती िदएको
देिख छ । िवप ीले िबगो असल
ु उपरको लािग देखाएको
उ िक.नं.६८५२ बाट िबगोको कारबाही हन नस ने
भनी सु मा कुनै िवमित जनाएको नपाइने ।
िनवेदकको िबगो बझ
ु ाउनका लािग िवप ी
अजनु मिु खयालाई तोिकएको िमितमा नगद बझ
ु ाउन
नस ने जनाई आ नो नाउँको िक.नं.६८५२ को
िक ा ज गाबाट िबगो भराई पाउँ भनी िनवेदन
िदएकोसमेत देिख छ । िवप ीले उ िनवेदन िदई
सोही िक ा ज गाबाट िबगो असल
ु उपरका लािग
भएको जातजात मचु ु कासमेतमा यी िनवेदकले
सहमित जनाएको िमिसल अ ययनबाट देिख छ ।
उ मु ाका वादी यी िनवेदक राम साद मिु खयाको
िबगो उि लिखत ज गाबाट असल
ु उपर हन नसके को
अव थामा िवप ीको अक ज गाबाट पिन असल
ु उपर
हन स ने कानूनी यव था रहे भएको अव थामा
उ िक.नं.६८५२ बाट िनवेदकको िबगो असल
ु
हन नसके को अव थामा ितवादी िवप ीको अक
ज गाबाट असल
ु हन स दछ । सोका लािग िनवेदकले
िनवेदन िदन स ने प कानूनी यव था रहे भएको
देिख छ । य तो अव थामा सोतफ नलागी यी िनवेदक
रटको बाटोबाट अदालत वेश गरेको देिख छ ।
सामा यत: िनवेदकको िबगो असल
ु उपर नहँदास म
रो का रहेको िवप ीको अ य ज गा फुकुवा गन
िम दैन । अदालतले िनवेदकको िबगो असल
ु उपर
गनतफ िवशेष ि िदने नै ह छ । ततु िनवेदनको
िवषय िनवेदकको िबगो असल
ु उपरसँग स बि धत
हँदा िनवेदकको िबगो असल
ु उपर गराउनेतफ सु
अदालतले पहल गनछ भ ने वाभािवक अपे ा रहने ।
तसथ, मालपोत कायालयको मू याङ् कनलाई
समेत ि गत गरी भएको प चकृते मू याङ् कनलाई

मोरङ िज ला अदालत र उ च अदालत िवराटनगरबाट
समेत हे रएको हँदा रट े बाट ह त ेप गन उिचत र
आव यक देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र: रेखा भ राई
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-WO-०४४१, उ ेषण
/ परमादेश, अन त आचाय िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
रट िनवेदक अन त आचायलाई उमेर
हदका कारण अवकाश हन क रब ८ मिहना
बाँक हँदा नेपाल सरकार, भौितक पूवाधार तथा
यातायात म ालयअ तगत सडक िवभागमा कायरत
रहेको अव थामा सङ् घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालयका माननीय म ी तरको िमित
२०७५।६।९को िनणयबमोिजम सोही िमितको प बाट
भौितक पूवाधार िवकास म ालय, देश नं. २ मा
कामकाज गन खटाइएको र िमित २०७५।७।८मा
रमाना प समेत तयार भएकोमा यस अदालतको िमित
२०७५।७।२६ को अ त रम आदेशले उ िनणय
एवम् प को काया वयन रोिकएको रहेछ । िनज िनवेदक
सािबककै कायालयमा कायरत रहेको अव थामा उमेर
हदका कारण िमित २०७६।३।१६ देिख अिनवाय
अवकाश भएको देिख छ । सो कुरा िनजको रट
िनवेदनमा उ लेख भएको देिखएको र िनजका तफबाट
उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ा र िवप ीह का
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् उप यायािधव ाले
समेत िनज उ िमितदेिख अवकाश भइस नभु एको
भनी बहसको ममा इजलाससम जानकारी गराउनु
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भएकोले िनज रट िनवेदक उमेर हदको कारण अवकाश
भइस नु भएकोमा िववाद देिखएन । रट िनवेदकको
अवकाशसँगै िनजले रट िनवेदनमा उठाएका
िवषयव तक
ु ो औिच यसमेत समा त भइसके को
देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमका िवषयव तिु भ
वेश ग ररहनपु न अव था देिखन आएन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: कुल साद दाहाल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-WO-०४७०, उ ेषण
/ परमादेश / ितषेध, आशाकुमारी भुडेर िव. िश ा,
िव ान तथा िविध म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेिदका आशाकुमारी भडु ेरले िनजको काज
स वा भएकै िवषयमा मु ा नं. ०७५-WO-०१८४
को उ ेषण, परमादेश, िनषेधा ाको िनवेदन िमित
२०७५।७।१३ मा र मु ा नं.०७५-WO-०१९१
को िनषेधा ा मु ा िमित २०७५।७।१५ मा उ च
अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासमा दायर
गरेको भनी िवप ी नगर कायपािलकाको कायालय,
िमचयासमेतको िलिखत जवाफ बेहोराबाट देिखएको
छ । क यटु रबाट उ अदालतको मु ाको ि यागत
िववरणमा उ मु ाह हेदा उि लिखत िमितमा नै
दता भएको देिखएको साथै मु ा नं. ०७५-WO०१८४ को उ ेषण, परमादेश, िनषेधा ा िनवेदनमा
िमित २०७५।७।१४ को पेसीको ि थित (Status) मा
र मु ा नं. ०७५-WO-०१९१ को िनषेधा ा िनवेदनमा
२०७५।७।१६ को पेसीको ि थित (Status) मा
“कारण देखाउ आदेश र अ त रम आदेश जारी
नहने” भनी जनाएको देिखएको र उ दवु ै िनवेदनह
िमित २०७५।८।२८ मा पेसीमा रहेको देिखयो । सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४० मा

िनवेदन िदँदा िनवेदनमा खल
ु ाउनपु न कुराह का बारेमा
उ लेख ग रएको छ । उ खल
ु ाउनपु न कुराह म ये
िनयम ४०(२)(ग) मा “िनवेदकले उठाएको िवषय
यसअिघ अदालतबाट िन पण नभएको वा सो
िवषय अदालतमा िवचाराधीन नरहेको कुरा” समेत
िनवेदनमा खल
ु ाउनपु न भ ने उ लेख भएको देिखने ।
िनवेिदकाले आफूलाई माका परेको िवषयमा
उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासमा
िनवेदन िदएक र सो अदालतबाट आफूले माग
गरेको कुरा अ त रम आदेशबाट नपाएपिछ मा यस
अदालतमा वेश गरेको अव था देिखयो । रट िनवेदन
दता गदा िनवेदनमा खल
ु ाउनपु न कुराह कानूनले
िनि चत गरेको अव थामा ती कुराह अिनवाय
पमा खल
ु ाउनु पदछ । यी िनवेिदकाले जानीजानी
उि लिखत िनयम ४०(२)(ग) का त यलाई लक
ु ाएर
यस अदालतमा िनवेदन िदएको अव था छ । एउटै
प र एउटै िववािदत िवषय भएको िववादमा एक
अदालतमा िनवेदन दता गराई िवचाराधीन रिहरहेको
अव थामा सोबारे यस अदालतलाई झु यानमा पारी
िनवेदन दता गरी आ नोअनक
ु ू ल आदेश गराउन
खो ने विृ लाई ाङ् ग यायको िस ा तले तथा
अदालत वेश गदा सफाहात िलई ततु हनपु न
भ ने मा यताका आधारमा समेत वीकार गदन । यी
िनवेिदकाले त य लक
ु ाई ग भीर कानूनी िु ट गरी रट
िनवेदन दता गराएको देिखयो । िनवेदन नै कानूनको
ग भीर िु ट गरी दता भएको छ भने य तो िनवेदनबाट
माग गरेको उपचार पाउन सिकने भ ने हँदैन । िव ाको
मि दर मािनएको र साना-साना बालबािलकाह लाई
समेत असल एवम् सचेत नाग रक बनाउने िज मेवारी
बोक अ यापन गरी आएक यी िनवेिदकाको यस
कृितको आचरण र यवहारबाट िनजले िव ाथ लाई
देशको याय यव थाउपरको आ था र िव वास तथा
नाग रकको यायमा पहँचको िवषयमा क तो स देश
पु याउँछ भ ने ग भीर िवषयमा समेत यस इजलासको
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यानाकषण भएको छ । अ यापन पेसामा संल न कसैले
पिन देशको संिवधान, कानून तथा यायपािलकासँग
छलकपट गनु हँदनै भ नेबारे सचेत रहनु आव यक
छ । अब यी िनवेिदकाले आफूले काम गरेको अविधको
पा र िमक नपाएको भ नेसमेत िजिकर िलएकोतफ
पिन यस इजलासको यानाकषण भएको छ ।
अदालतको आदेश वा अ य कुनै कानूनसङ् गतको
कारबाही वा आदेशबाट यी िनवेिदकाको स वा
रोिकएको कारण िनजले काय थलमा उपि थत भई
गरेको मबापत पा र िमक नपाउने भ ने हँदैन ।
स बि धत िनकायबाट काम गरेबापतको पा र िमक
स ब धमा संवैधािनक एवम् कानूनी यव थाह को
उपहास गरी कमचारीलाई हािजर रही काम गरेको
तलब नै िदँदैन भनी िव वास ग रहा नपु न कारण
पिन देिखँदनै । कुनै कारणवश यी िनवेिदकाले आफू
कायरत रहेको अविधको कानूनबमोिजम पाउनपु न
पा र िमक नपाएमा छु ै कारबाही चा न स ने नै हँदा
उपयु अव था देिखएको ततु रट िनवेदनबाटै सो
स ब धमा के ही बो न िम ने अव था नदेिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट
िनवेिदकाले माग गरेको उपचार उ च अदालत जनकपरु ,
राजिवराज इजलासमा दता गराएका िनवेदनह बाटै
हने र एकै िवषयमा त य लक
ु ाई यस अदालतमा
समाना तर पमा पन आएको ततु िनवेदन
कानूनस मत देिखन नआई िनवेदन मागअनस
ु ार
उपचार दान गन निम ने हँदा ततु रट िनवेदनको
िवषयव तिु भ वेश ग ररहनपन देिखएन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: कुल साद दाहाल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७२-WO-००५१, उ ेषण, यामबाबु गु ा

िव. भूिम सुधार तथा यव था िवभागसमेत
रट िनवेदक यामबाबु गु ाले भोगचलन
गरेको भनी दाबी गरेको िक.नं. १४४१ को ज गाको
स ब धमा िपपरा िसमरा गा.िव.स.ले सवप ीय बैठक
गरी ऐ. ि थत वडा नं. २ को िक.नं. १४४१ को
ज गा इलाका हरी कायालय िसमराको योजनको
लािग पहल गन भनी िनणय भएको उ बैठकको
िनणयसिहत िनणय काया वयनको लािग िपपरा िसमरा
गा.िव.स.ले िमित २०७०।४।२४ मा िज ला शासन
कायालयमा प ाचार गरेकोमा सरकारी ज गाको
भोगािधकारस ब धी कायनीित, २०६२ बमोिजम .
िज.अ. को अ य तामा बसेको थानीय िसफा रस
सिमितको िमित २०७०।१२।२३ को बैठकले उ
ज गा इलाका हरी कायालय िसमराको नाउँमा भवन
थापनाको लािग ज गाधनी महलमा नेपाल सरकार
जनाई इलाका हरी कायालय िसमराको नाम उ लेख
गरी दता ग रिदन मा.पो.का. बारामा िसफा रस गरी
पठाउने िनणय भएको र सोही िनणयअनस
ु ार मा.पो.
का. बाराले िमित २०७१।१।८ मा उ ज गा इलाका
हरी कायालय िसमराको नाउँमा दता गरेको देिखने ।
िनजले मख
िज ला अिधकारीको
ु
संयोजक वमा बसेको थानीय िसफा रस सिमितको
िनणय के कित कारणले कानूनस मत छै न भनी यथे
माण पेस गन सके को देिखँदनै । साथै उ िक.नं.
१४४१ को ज गा ख रद गरेको वा कुन ोतबाट
ा गरेको भनी मािणत गन पिन सके को देिखँदनै ,
के वल भोगचलन गरेको र आ नो िक.नं.१७२ को
नरबढी ज गा हो भनी िजिकर िलएको देिख छ ।
िनवेदक यामबाबु गु ाका दाजु पंकजकुमार गु ाले
िक ा नं. १४४१ को सावजिनक ज गामा मैले माटो
पनु काम तथा भवन िनमाणको काय गदा भएको
खच सावजिनक ज गा यव थापन सिमितको
िनणयअनस
ु ार सो ज गामा संरचना बनाउँदाका
बखत लागेको खच . ५,००,०००।– ( . पाँच
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लाख मा ) िमित २०६८।५।६ मा बझ
ु ी िलएँ भनी
भरपाई ग रिदएको देिख छ । यसबाट पिन िनवेदकका
दाजल
ु े उ िक.नं. १४४१ को ज गा सावजिनक
ऐलानी ज गा हो भनी समथन गरेको देिख छ । यसै
मागदाबीको स ब धमा िनज िनवेदक यामबाबु गु ाले
नै इलाका हरी कायालय िसमरा बारासमेत िवप ी
भएको रट नं. ०७१-WO-००६० को िनषेधा ा
मु ा बारा िज ला अदालतमा िमित २०७२।१।२७ मा
दता गरेको र उ िनवेदन मागबमोिजम सबतु माण
पेस गरी दाबी मािणत गन असमथ रहेकोले ततु
िनवेदन िफता ग रपाउँ भनी िमित २०७२।३।३१ मा
अदालतमा िनवेदन पेस गरेकोमा सोही िमितमै बारा
िज ला अदालतबाट .१०।– ज रवाना गरी ततु
मु ा िफता ग रिदएको छ भनी मु ा िफता आदेश भएको
देिख छ । यो स पि मा िनवेदकको िनिववाद हक
नरहेको बेहोरा ियनै यवहारह बाट समेत ट भएको
छ । यसबाट िनजले आ नो दाबीबमोिजम सबतु माण
पेस गरी दाबी मािणत गन नस ने भनी अदालतमा
समपण ग रसके को देिख छ । यसरी आफूले दाबी
गरेको मागको स ब धमा दाबी मािणत गन नसके को
तथा एउटै िवषयमा िज ला अदालतमा मु ा दता गरी
दाबी मािणत गन नस ने भनी मु ा िफता िलएको,
ती िबगतका आ नै काम कारबाहीह का स ब धमा
यस अदालतमा वेश गदा त य लक
ु ाई अदालतलाई
झु याई आ नो वाथ िस गन खोजेको र एकपटक
टुङ्गो लािगसके को िवषयलाई िलएर यस अदालतमा
मु ा दायर भएको देिखँदा िनवेदकको माग दाबी र बहस
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन, ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : गेहे राज रे मी
फै सला तयार गन सहयोग गनः गाय ी बा कोटी
इित संवत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं.१२
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-२१४१, जबरज ती
करणी, भपु े साद पटेल िव. नेपाल सरकार
मौकामा भएको पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनबाट पीिडतको दवु ै हातमा खोि एको घाउका
खतह देिखएको भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
पीिडतको वा य परी ण ितवेदनमा देिखएका घा
खतह अ य कुनै कारणले भएको भ ने देिखएको
छै न । यस अव थामा सो घाउका खतह वारदात
हँदाको अव थामा पीिडतले ितकार गदा ला न
गएको मा नपु न देिख छ । साथै मौकामा बरामद भएको
पीिडतको पेिटकोट परी ण गन पठाएकोमा के ीय
हरी िविध िव ान योगशालाको च.नं.२८३ िमित
२०७१।४।१८ को प बाट सो पेिटकोटमा Human
semen फे ला परेको भनी परी ण ितवेदन ा
भएको देिख छ । पेिटकोटमा मानव वीय भेिटएको
ितवेदन र दवु ै हातमा ितकार गदा लागेको खोि एको
घा खतह को िव मानताबाट पीिडतउपर जबरज ती
करणीको कसरु भएको मािणत भएको ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा आफूले
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको होइन,
मौकाको बयान इ छािवपरीतको हो भनी कसरु मा
इ कार रही बयान गरे तापिन िनज ितवादीलाई के
कसरी डर ास िदई इ छािवपरीत बयान गराएको
हो सो कुरा उ लेख गरी सोको पिु हने माण
पेस गन सके को देिखँदैन । साथै िमिसल संल न
माणह बाट जाहेरवालीले हँदै नभएको कुराको
आरोप लगाउनपु नस मको ितवादीसँग कुनै रसइवी
रहे भएकोसमेत देिखँदैन ।
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जाहेरवालीलगायत घटना िववरण कागज
गन र व तिु थित मचु ु काका मािनस भोजे
महतोसमेतले आफूले मौकामा उ लेख गरेको
बेहोरािवपरीत ितकूल सा ी भई बकप गरेको
देिखए तापिन जाहेरवालीलगायत घटना िववरण र
व तिु थित मचु ु काका उि लिखत यि ह लाई
हरीले हँदै नभएको बेहोरा यसै लेखाउनपु नस मको
कुनै कारण देिखँदनै । यी मािनसह ले मौकामा कागज
गदा हरीले लेखी राखेको कागजमा यसै सही गरेको
भ ने भनाइ िव वासलायक देिखँदैन । साथै एउटी
िववािहत मिहलाले आ नै भिव यलाई जोिखममा पन
गरी जबरज ती करणी गरेको भनी आरोप लगाउने
कुरालाई वाभािवक मा न सिकँ दैन । ितकूल बकप
गन भ ने कुरा िविभ न दबाब, डर, धाकध क र
अनिु चत भावको कारणले पिन हन स छ । यसरी
मौकामा कागज गन सबै यि ह को भनाइ वारदात
घटेको हो भ ने भएकोमा अदालतमा एकाएक सबै
यि ह ले सु को भनाइ तथा वा य परी ण
ितवेदनबाट देिखने त यका िवपरीत बकप गरेको
कुरा िव वसनीय देिखन नआउने ।
यस कार पीिडतले आफूलाई जबरज ती
करणी गन यी ितवादी हन् भनी िकटानी जाहेरी
िदएको, िनज ितवादी वारदात थलमै प ाउ
परेको, ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको हो भनी
सािबती बयान गरेको तथा बिु झएका अ य यि ह ले
कागज गदा पिन पीिडतलाई यी ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको हो भनी कागज गरेको देिखएबाट िनज
पीिडतलाई जबरज ती करणी गन कसरु दार यी
ितवादी नै भएको कुरा मािणत भइरहेको अव था
छ । यो ि थितमा सु रौतहट िज ला अदालतबाट यी
ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु दार
ठह याई सजाय गरेको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सलालाई निमलेको

मा न निम ने ।
अतः ितवादी भपु े साद पटेलले
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको पिु हन
आएको हँदा िनज ितवादी भपु े साद पटेललाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
को कसरु मा सोही महलको ३ नं. को देहाय (४)
बमोिजम ५ वष कै दको सजाय तथा पीिडतलाई पन
गएको ित र ितवादीको आिथक अव थासमेतलाई
िवचार गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१० नं. बमोिजम िनज ितवादीबाट जाहेरवालीलाई
.३०,०००।– ितपूित भराइिदनेसमेत ठहर गरी
सु रौतहट िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७२।३।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः गगनदेव महतो
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०६८-CI-०६६५, िलिखत
दता बदर दता, िनलम देवी के शरी िव. न दलाल साह
तेलीसमेत
राजीनामाको िलखतमा घर खचबापत बेहोरा
जनाई थैलीसमेत उ लेख गरेको र सो थैलीमा उ लेख
भएको रकम ितवादी नमी साहले यवहारमा नलगाई
खाई मासेको भ ने वादी दाबी देिखँदनै । घरको मल
ु ी
ितवादी नमी साहले अचलमा आधाभ दा कम ज गा
थैली राखी िब गरेको र िनजले उ थैलीको रकम
खाई मासेको भ नेसमेत नदेिखएको अव थामा उ
थैलीको रकम यवहारमा योग नभएको भ न िम ने
नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं. को देहाय
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(२) मा आ ना पालामा आजको चल अचल सबै एक
वा नी वा एक वा नीप का छोरा अिववािहत
छोरी मा भएकाले वा अ छोरा अिववािहत
छोरी वा नी मरी य तो अव था हन आएकाले
पिन आ नो खुस गन पाउँछ । एकदेिख बढ् ता
वा नी वा एक वा नीदेिख बढ् ता वा नीप को
छोरा अिववािहत छोरी वा एउटा वा नी र अक
वा नीप का छोरा अिववािहत छोरी भएकाले
सो भएका अव थामा भने मन परेका वा नी
छोरा अिववािहता छोरीलाई िदनबाहेक आ नो
खुसी गन पाउँछ । मन परेका कोही वा नी छोरा
अिववािहत छोरीलाई मा बकससमेत के ही बेहोरा
ग रिदन भने हदँ ैन । सबै वा नी छोरा अिववािहत
छोरीलाई ऐनले पाउने भागबमोिजम िदएको भए
मा सदर ह छ भ ने पाइ छ । उि लिखत कानूनी
यव थाले आ नो पालामा आजको स पि मन
परेका वा नी छोरा अिववािहता छोरीलाई िदन
बाहेक आ नो खस
ु ी गन पाउने भ ने देिख छ । यस
अदालतको पूण इजलासबाट िमनबहादरु ब नेत
िव वेदकुमारी ब नेतसमेत भएको बकसप बदर
मु ामा ितवादी तेजबहादरु ले य साद गौतमसँग
२०४१।२।२९ मा राजीनामाबाट ख रद गरेको ज गा
िब गद िक ाकाट हँदै बाँक िक.नं. ३५५ र ३८६
को ज गा िमनबहादरु लाई बकसप गरी िदएकोमा
सोउपर सगोलका अंिशयार प नी तथा छोराह ले
हा ो म जरु ीबेगर िदएको बकसप बदर ग रपाउँ भनी
िदएको मु ामा दान बकसको १ नं. मा यु आ नो
हक पु ने स पि दान वा बकस गरी िदन ह छ ।
आ नो खुस गन पाउनेबाहेक अ मा अंिशयार र
हक हनेह को म जुरीको िलखत निलई वा सा ी
नराखी दान बकस गरी िदन हदँ ैन भ ने श दावलीले
अंशब डाको महलको १८ नं. ले ब डा गन कर
नला ने र १९ नं. को देहाय २ ले आ नो पालामा
आिजत स पि आफूखुस गन पाउने नै देिखने (ने.

का.प.२०५९ अङ् क ५/६ िनणय नं.७०८७) भनी
िस ा त ितपादन भएको पाइ छ । ततु मु ामा
पिन ितवादी नमी साहले भवानीकुमारी कोइ रनसँग
राजीनामाको िलखतबाट ख रद गरी ीमती तथा
छोराह को म जरु ी निलई ितवादी िनलमदेवीलाई
िब गरेकोउपर प नी तथा छोराह ले आ नो हक
जित बदर गरी पाउन िफराद दायर गरेको देिख छ ।
ततु मु ा र उि लिखत िमनबहादरु समेत भएको
बकसप बदर मु ामा आ नो पालामा ख रद गरेको
ज गा हक ह ता तरण गरी अ य यि लाई िदएको
देिखएकोले दवु ै मु ाको कृ ित उ तै कारको
देिख छ । उ मु ामा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको १९ नं. को देहाय २ ले आ नो पालामा
आिजत स पि आफूखस
ु गन पाउने भनी बकसप
बदर भएको नदेिखएको अव थामा सो मु ामा
ितपादन भएको उि लिखत कानूनी िस ा त
ततु मु ामा पिन आकिषत हने नै देिखयो । तसथ,
उि लिखत कानूनी िस ा त तथा अंशब डाको १९ नं.
को देहाय २ बमोिजम िववािदत ज गा ितवादी नमी
साहले आ नो पालामा आजको आफूखस
ु गन पाउने
स पि नै देिखन आयो । य तो स पि िब गदा
वादीह को म जरु ी िलइरहनपु न देिखएन ।
साथै वादी सगु ापतीले िमित २०६३।४।१०
मा अंश बिु झसके पिछ सो िमितपिछ िब भएको
िक.नं. ५५८ को ज गाउपर सगोलको हक ला ने भनी
छोराह सिहत संयु
पमा िफराद दायर गरेको
र छोराह ले पिन आमाले अंश बझ
ु ेको त य लक
ु ाई
आमासिहत संयु
पमा िफराद गरेको देिख छ ।
िलखतमा सा ी ब ने ितवादी राजे साहले पिन
वादी सगु ापतीले अंश बझ
ु ेको त यलाई लक
ु ाई उ
ज गा सबैको हक ला ने भनी वादी दाबीलाई समथन
गरी ितउ र िफराएको र अका ितवादी नमी साहले
ितउ र निफराई बसेको देिख छ । यसरी ज गा
िब गन यि ले ितउ र निफराई बसेको, वादीले
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वा तिवक त य लक
ु ाई िफराद दायर गरेको र सोलाई
समथन गरी ितवादी राजे साहले पिन ितउ र
िफराएको देिखँदा िनजह एकआपसमा िमली ज गा
िब बाट रकम ा गरी यवहारको गज टरेपिछ
पनु ः िब गरेको ज गा िलने खाने िनयतले मु ा दायर
गरेको देिखन आउँछ । घरका प रवारका सद य िमली
यवहार चलाउन स पि िब गन अिन भएको त य
लक
ु ाई स पि बदरका लािग मु ा दायर गद जाने र
य तो यवहारले संर ण पाउँदै जाने हो भने समाजमा
य ता दूिषत काम कारबाहीले य पाउनक
ु ा साथै
नाग रकिबचको यवहारसमेत असरु ि त र जिटल
हनक
ु ो साथै समाजमा कपटपूण यवहारको बोलवाला
हने खतरा भइरहने ।
तसथ, ितवादी नमी साहले आ नो पालामा
आजको ज गा ितवादी िनलमदेवीलाई िब गरेको
देिखएको र सो ज गा आधाभ दा कम रहेको साथै
िलखतमा थैलीसमेत उ लेख गरेको देिखँदा य तो
ज गा िब गदा वादीह को म जरु ी िलई रहनपु न
देिखएन । ितवादी नमी साहले वादीह को म जरु ी
िलन नपन ज गा िब गरेको अव थामा वादी दाबी
नपु ने सु अदालतको फै सला उ टी गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा
कानूनी िस ा तसमेतबाट िववािदत िक.नं. ५५८ को
ज गामा वादी दाबी पु न नस ने ठह याई गरेको सु
बारा िज ला अदालतको िमित २०६७।१।१४ को
फै सला सदर गनपनमा
उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम
ु
६ ख डको ४ ख ड िलखत दता बदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६८।३।२६
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबी
नपु ने ठहर गरेको सु फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः मेघनाथ चापागाइँ
क यटु र : सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल असोज ८ गते रोज ४ शभु म् ।

३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-WO-०६३३, उ ेषण
/ परमादेश, रामबाबु राउत कुम समेत िव. िहमालय
िडि लरी िल. समेत
िनवेदकह िमित २०७३।२।१७ मा बोनस
रकमस ब धी िवषयमा िहमालय िडि लरी िलिमटेडको
प रसरमा हलदङ् गा, तोडफोडसमेतमा संल न रही
सरु ाकम लाई कुटिपट गरी हातसमेत भाँिचिदएको
भनी िकटानी ितवेदन परेप चात् ित ानले िमित
२०७४।१।५ मा प ाचार गरी म ऐन, २०४८ को
दफा ५१(क) बमोिजमको खराब आचरणमा दफा
५२(४) बमोिजम सेवाबाट िकन अवकाश निदने भनी
दफा ५३ बमोिजम िनजह सँग प ीकरण मा दा
आफूह ित ानिभ हलह जत नगरेको, कसैलाई
हातपात तथा गालीगलौजसमेत नगरेको िजिकर िलएको
पाइ छ । तथािप िनजह उपर परेको िकटानी
ितवेदन, सरु ाकम बहादरु खड् काको घा जाँच
ितवेदन, वडा हरी कायालय, ीपरु पसाको िमित
२०७४।१।६ को प बेहोरा, ितवेदक जोगे साद
कुम र िवनोदकुमार े ले यी िनवेदकह ले कुटिपट
गरेको आ नै आँखाले देखेको हँ भनी ितवेदन
बेहोरालाई समिथत हने गरी म अदालतमा ग रिदएको
बकप , य तै िस.िस. यामेराको रेकडबाट उ
िमितमा कामदारह ले जबज ती गेट ब द गरेको,
सरु ाकम मािथ हातपात गरेको र कायालयका
कुस लगायतका सामान िझक तोडफोड गरेको
देिखएको भ नेसमेतका आधारमा यी िनवेदकह लाई
सेवाबाट हटाउने गरी ित ानले िमित २०७४।१।१७
मा गरेको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट देिखएन । यसरी
िहमालय िडि लरी िलिमटेडले िनवेदकह लाई
ितवाद गन मौकासमेत दान गरी म ऐन, २०४८ को
दफा ५२(४) बमोिजम गरेको कानूनस मत िनणयलाई
सदर गन गरी म अदालत, काठमाड बाट िमित
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२०७५।४।२३ मा भएको फै सलाले यी िनवेदकह को
कुनै पिन कारको संवैधािनक एवं कानूनी हकमा
आघात पगु ेको अव था देिखन नआउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत त य, माण
एवम् कानूनको आधारमा िनवेदन मागबमोिजम
िहमालय िडि लरी िलिमटेडले िनवेदकह लाई
सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०७४।१।१७ मा गरेको
िनणयलाई सदर गरेको म अदालत, काठमाड बाट
िमित २०७५।४।२३ मा भएको फै सलालाई उ ेषण
आदेश ारा बदर गरी सेवाबाट हटाएको िमितदेिखको
हालस मको तलब, भ ा, सिु वधा िदलाई पनु : काममा
लगाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशलगायत
जो चािहने उपयु आ ा आदेश पज
ु जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको उ ेषणयु परमादेशको आदेश
जारी हने अव थाको िव मानता देिखएन । अतः
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः गगनदेव महतो
क यटु र : सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.१३
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CI-०९९७, ज गा िखचोला मेटाई चलन
चलाई, किवराज साउदसमेत िव. नारायण साद
सुवेदीसमेत
ज गा िखचोला हनको मु य सत भनेकै
वािम ववालाको म जरु ीबेगर ज गा यापी, िमची,
घस
ु ाई खाएको हनपु दछ । ज गा िम नेको १ नं.को
यव थाअनस
ु ार एकको हकको ज गा अकाले यापी,
िमची, घस
ु ाई खान र सरकारी ितरो नितरी कुनै तवरले
आफूले खान र अ लाई खवु ाउनसमेत हँदनै भ ने
यव था गरेको देिख छ । ितवादीह नारायण साद
सवु ेदी र नारायण साद गजरु ल
े ले वादी किवराज

साउदसमेतको ज गा यापेको, िमचेको र घस
ु ाएको
अव था देिखँदैन । सामा यतः या ने, िम ने र घस
ु ाउने
काय ज गाका सँिधयारह को िबचमा उ प न िववाद
भएको र िव ख डका ितवादीह नारायण साद
गजरु ल
े र वादी पनु रावेदक किवराज साउदिबचको
िववादको कृित सँिधयारको पमा िछमेक को
ज गालाई या ने, िम ने र घस
ु ाउने अव थाको
नदेिखँदा ज गा िमचेको भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
पनु रावेदक वादी किवराज साउदले उपचारको
लािग िज ला कै लाली फुलबारी गाउँ िवकास सिमित
वडा.नं. ४ लट िक ा नं.६८ को ०-१०-० ज गाम ये
ितवादी नारायण साद गजरु ल
े लाई ०-१-१० र
०-२-१० नारायण साद सवु ेदीलाई भोग ब धक
िदई घरायसी राजीनामासमेत गरी नारायण साद
गजरु ल
े बाट .९६,०००।- र नारायण साद सवु ेदीबाट
.१,००,०००।- रकम िलएको देिख छ । यसरी
वादी किवराज साउदले नगद िलएर भोग गन िदएको
ज गालाई ज गा िमचेको भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
पनु रावेदक वादी किवराज साउदले भोग
ब धक बापत िलएको रकमको साँवा याज चु ा
ग रसके को भ ने बेहोरा उ लेख गरे तापिन रकम
ित रसके पिछ िलखत फ ा गन काय गरेको देिखँदनै ।
त काल तमसक
ु िलखत उपल ध नभएमा अक कागज
गरी ब धक को कागजलाई िनि य गन सिकनेमा
सोसमेत गरेको देिखँदैन । यसरी िलए िदएको रकमको
बेहोरा िलखत नभएस म िव सनीय नहने भएकोले
भोग ब धक िदएको ज गाको साँवा याज ितरेको
व तिु न माणसमेत नदेिखने ।
िववािदत ज गाको वािम वको नमा
िववाद भएको नभई भोग गरेको ि यामा िववाद भएको
देिख छ । पनु रावेदक वादीले सहमितको कागज नै गरी
ितवादीह लाई भोगािधकार िदएको अव थालाई
िखचोला भ न नसिकनक
ु ा साथै भोग ब धक को
सतअनु प ज गा उपभोग गरेको अव थामा सु

59

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - २
कै लाली िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी गरी
ज गा िखचोला गरेको नठह याएको पनु रावेदन अदालत
िदपायलको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सु
कै लाली िज ला अदालतबाट वादीको ज गा भौितक
संरचनासिहत भोगचलन गरेको हँदा वादीको ज गा
ितवादीह ले िखचोला गरेको ठह याएको िमित
२०७१।६।२८ को फै सला उ टी गरी ज गा िखचोला
गरेको नहँदा िफराद दाबी पु न नस ने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७१।०८।२२
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : तारादेवी महजन
क यटु र : सर वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१४
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-०६५७, ०९६४,
१३४२, कत य यान, ड बरी कुँवर भ डारी िव.
नेपाल सरकार
जाहेरवालाले आ नो छोरा लालके श
भ डारीलाई िनजक का छी प नी ड बरी कुँवर
भ डारीको संर क वमा छोडी कामको िसलिसलामा
अ य िज लामा गएको अव थामा ितवादी ड बरी
कुँवर भ डारीको यी सह ितवादीसँग अनिु चत यौन
स ब ध रा ने गरेको कुरा मतृ क बालकले थाहा
पाई आ नो पितलाई सो कुरा भनी िदने आशंकामा
सह ितवादी िवषकुमार भाट भ ने िव णक
ु ु मार भाट र
अिलम साईसमेत भई बालक लालके श भ डारीलाई
मान योजनानस
ु ार कत य गरी मारेको त यलाई

वीकार गद यी ितवादी ड बरी कुँवर भ डारीले
वारदातको राित अं. १२ बजे िवषकुमार भाट भ ने
िव णक
ु ु मार भाट र अिलम साईसमेत मेरो डेरामा आई
अिलम साई कोठाबािहर नै बसेको र खाटमा म र छोरा
लालके श भ डारी सतु ेको अव थामा िव णक
ु ु मार
भाट मेरो कोठािभ पसी िनजले मलाई खाटमिु न
झारी सँगै सतु ाई यौन स पक ग ररहेको अव थामा
छोरा लालके श भ डारीले देखेपिछ सो कुरा बबु ालाई
भिनिद छु भनेकाले ितवादी िवषकुमार भाटले
छोरालाई खाटबाट तल झारी भइु मँ ा टाउको ठोकाई
बेहोस पारी कपडाले घाँटी कसी मारेका हन् । िनजलाई
मा रसके पिछ कोठामा रहेको त नाले बाँधी हात खु ा
ड लो बनाई सोही कोठामा रहेको लाि कको सेतो
बोरा मलाई था न लगाई मतृ कलाई हाली कोठाबािहर
लगेका हन् । िवषकुमार भाट र अिलम साई दईु जनाले
लास फालेको हनु पदछ । िवषकुमार भाटसँगको यौन
स पकको िवषय बािहर न याउने उ े यले र इ जतमा
आँच आउने डरका कारण सु अनस
ु धानको बयानमा
उ सबै यथाथ कुराह उ लेख गन नसके क
हँ भनी आ नो तित बा बयानमा उ वारदातका
िववरणह लाई मालाकार पमा उ लेख गरेको
देिखने ।
लास जाँच मचु ु कामा मतृ कको घाँटीमा
मिसनो कपडाले किसएको, िपठ् युँ पछािडको दायाँ
भागमा गिहरो चोट रहेको भ ने कुरा ितवादी ड बरी
कँु वर भ डारीले अनस
ु धानमा गरेको बयान बेहोरासँग
िमलेकै देिख छ । उ च र ावको कारण मृ यु
भएको भ ने शव परी ण ितवेदन रहेको, लास बेरक
े ो
त नाको आधा याितएको भाग ितवादी ड बरी
कुँवर भ डारीको कोठाबाट बरामद भएको उ त ना
लालके श भ डारीलाई मारी फा नमा योग भएको हो
भनी दसीका सामान ड बरी कुँवर भ डारीले सनाखतमा
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आ नै हो भनी वीकार गरेको पाइयो । साथै जाहेरी
बेहोरा र जाहेरी समथन हने गरी भएको बकप , मतृ कक
आमाले गरेको बकप , मौकामा कागज गन पा
काक समेतले गरेको कागज र बकप समेतका िमिसल
संल न माणबाट यी ितवादीह कै संल नतामा
मृतक लालके श भ डारीको कत य गरी यान िलएको
ट देिखरहेको अव थामा अदालतमा भएको इ कारी
बयानबाट अनस
ु धानको बयान तथा माणह वत:
खि डत हन नस ने । कसरु मा इ कारी रही अदालतमा
गरेको बयानलाई मा िनद िषता मािणत गन आधार
मा न नसिकने ।
िववादको िन पण गन मु ाको त य,
ितवादीह को स ब धमा देिखएको िवकिसत
घट् ना म एवं प रि थितज य माणह लाई िनया दा
यी ितवादीह को योजना मतु ािबक ११ वष य
बालक लालके श भ डारीको मृ यु भएको पिु हन
आएको अव थामा कसरु मा इ कारी बयान रहेको,
सहअिभयु ले पोल गरेकै आधारमा कसरु मा संल नता
छै न भ ने आधारमा मा यी ितवादीह िनद ष हन्
भ न िम ने नदेिखएको हँदा ज मकै दको सजाय ठहर
गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको
उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको
फै सला बदर गरी हामी ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउनु पछ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट यी ितवादीह ले नै मृतक लालके श
भ डारीलाई कत य गरी मारेका हन् भ ने पिु हन
आएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर गरी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम यी ितवादीह ड बरी कुँवर भ डारी,

िवषकुमार भाट भ ने िव णक
ु ु मार भाट र अिलम साईलाई
जनही ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु बाँके
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याई उ च
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासबाट िमित
२०७४।३।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १० गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-०८८५, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. रेनु
िल बू भ ने रेणु तामाङ
पीिडत १०५ िवदेश कुवेतमा घरेलु
कामदारको पमा गएको र यहाँबाट फक आएको
त यमा िववाद देिखँदैन । िनजलाई ितवादी रेनु
िल बू भ ने रेणु तामाङले िवदेश पठाई बेचिबखन
ग रन् भ ने पीिडतको आरोप भए पिन ितवादी
आफूले पीिडतलाई िवदेश कुवेतमा पठाई बेचिबखन
गरेको नभई िवदेश पठाउन र जान कागजात बनाउन
सहयोग मा गरेक हँ भ ने त यस म वीकार गरेको
देिख छ । ितवादीको बयानको यो अंशले पीिडत
आफै ँ कामदारको पमा िवदेश जान इ छुक रहेको
र सोमा ितवादीले सहयोगस म गरेको देिखन
आउँछ । पीिडत घरेलु कामदारको पमा कुवेत गई
के ही मिहना काम गरे पिन काम गन घरमा आफूलाई
िकनी याएको भनी यौन शोषण गन खोजेको कारणले
पीिडताले आफूलाई ितवादीले बेचिबखन गरेको
आरोप लगाएको अव था छ भने ितवादीले पीिडताले
िवदेशमा काम गन नस ने भनी बताएपिछ ितवादी
आफै ँ ले नै हवाइजहाजको िटकट काटी पीिडतालाई
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नेपाल याउन म त गरेको भनी बयान गरेक
िछन् । यस कार पीिडताको मौकाको सु को
अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतबाट समेत
मािणत भएको बयान र मौका एवं अदालतसम
ितवादीले कसरु ित इ कार रही गरेको बयानिबचबाट
देिखन आएको त यले पीिडता भारतको बाटो
नभई नेपालबाट आ नै वेइ छाले िवदेश कुवेतमा
घरेलु कामदारको पमा काम गन गएको र िनजको
इ छाअनस
ु ार िवदेश पठाउन कागजप बनाउन मा
यी ितवादीले पीिडतालाई सहयोग गरेको देिखन
आउँछ । पीिडतालाई िवदेश कुवेतमा एउटा कामको
लािग भनी पठाएर अक काममा लगाएको, िनजलाई
सु मा तलब िदने भने पिन भने जित तलब निदएको,
िवदेश कुवेतमा पीिडता बेिचएर िनजउपर यौन
शोषणका घटनाह भएको र सोको लािग िनजलाई
डर, ास, धाकध क िदने काय भएको, घरकोठामा
थुनेर राखेको, ब धक बनाएको, यातना िदइएको र
िनजले पाउने तलबसमेत निदई अ य नेपालीह को
समूहको सहयोगबाट पीिडतालाई काम गरेको घरबाट
उ ार एवं पनु थापना गरी नेपाल फकाइएको अव था
देिखँदैन । घरेलु कामदारको पमा िवदेश गएर िवदेशमा
य तो अव था र प रि थितको सामना गरी नेपाल
फकको अव था नदेिखई सो पिु नभएस म िवदेशमा
पीिडतालाई िब गरी पठाएको र िब गरेको भ न
िम ने नदेिखने ।
यस ि थितमा उि लिखत कानूनी
यव थालाई हेदा उ दफा ३(१) र ४(१)(क) को
कसरु थािपत हनका लािग मािनस िकनबेच गरेको
कुरा पिु हनपु न ह छ । तर यी ितवादी रेनु िल बू
भ ने रेणु तामाङले पीिडत बौ १०५ लाई उि लिखत
आधारमा िकनबेच गरेको पिु हने िव सनीय माणको

पूणतः अभाव रहेको ि थित देिखन आउँछ । यी
ितवादीले रोजगारीका लािग पीिडता वे छाले आफै ँ
िवदेश जाने स दभमा कागजप बनाउन र िवदेश
जान सहयोगस म गरेको देिखन आउँछ । पीिडताले
िवदेश कुवेतमा दःु ख पाई फक आएको भ ने िनजको
अनस
ु धानका ममा अदालतबाट मािणत भएको
बयानमा सो कुरा उ लेख भएको पाइ छ । पीिडताको
सो भनाइ िनज नेपाल फकको अव थास मको त यसँग
मेल खाएको देिखँदैन भने अदालतमा पीिडताको
बकप समेत हन सके को छै न । माण ऐन, २०३१
को दफा १८ बमोिजम पीिडता अदालतमा उपि थत
भई बकप स म गराई कसरु लाई थप मािणत गराउन
नसके को देिखँदा िनज ितवादीले आरोिपत कसरु
गरेको ठह याई सजाय गन कानून एवम् यायसङ् गत
हने देिखन नआउने ।
यसरी ितवादी रेनु िल बू भ ने रेणु
तामाङउपर िकटानी जाहेरी परेको भए पिन
अदालतबाट बकप का लािग पटकपटक उपि थत हन
बोलाइएकोमा पीिडत उपि थत नभई बकप समेत गन
नसके को, ितवादीको अनस
ु धान र अदालतमा गरेको
इ कारी रही बयान गरेको र िनज ितवादीका सा ी
िभमा ने वाङले सो बयानलाई समिथत हने गरी बकप
गरेको, िमिसल संल न कागजह बाट पिन पीिडत
वइ छापूवक िवदेश कुवेत गएको कुरामा िववाद देिखन
नआएकाले यी ितवादी रेनु िल बू भ ने रेणु तामाङले
पीिडत बौ १०५ लाई िब गन लगेको भ ने त य
पिु हन नआई िनज पीिडत आ नै इ छामा कुवेत
गएको भ ने त य पिु भइरहेको देिखँदा ितवादी रेनु
िल बू भ ने रेणु तामाङको हकमा अिभयोग दाबी पु न
नस ने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
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पाटनको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारणह
तथा कानूनी यव थासमेतबाट ितवादी रेनु िल बू
भ ने रेणु तामाङले पीिडत बौ १०५ लाई िब
गन लगेको पिु नभई पीिडत आ नै इ छामा कुवेत
गएको त य पिु भएकाले ितवादी रेनु िल बू भ ने
रेणु तामाङको हकमा अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहर
गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७३।०२।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : िमनबहादरु कुँवर
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २ गते रोज ४ शभु म् ।

ितवेदन, घटना िववरण कागज, यी ितवादीका
नाममा अदालतबाट याद जारी भई अंश रो का भएको
अव थामा समेत यी ितवादी यादमा अदालतमा
उपि थत नभई फरार रही अदालती ि यामा
अदालतलाई सहयोग गरेको नदेिखएको अव था र
सु धनकुटा िज ला अदालतबाट यी ितवादीलाई
पोल गन सहअिभयु अि बका लइु टँ ेल (िघिमरे)
लाई आरोिपत कसरु मा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय हने ठहर भई उ फै सला पनु रावेदन अदालत
धनकुटा तथा सव च अदालतबाट समेत सदर भई
अि तम भएर रहेको देिख छ । िमिसल संल न माण
कागजह बाट यी ितवादी ेमकुमार राउत र अका
सहअिभयु अि बका लइु टँ ेल (िघिमरे) समेतको अवैध
स ब धका कारण य िजउँदै जि मएको नवजात
पु ष िशशल
ु ाई यी ितवादीसमेतको संल नतामा
लाि टकको झोलामा हाली खो सीमा फाली कत य
गरी मारी आरोिपत कसरु गरेको पिु ट भइरहेको देिखँदा
यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१ र १८ नं. को कसरु मा ऐ. महलको १३(३) र १८
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर
गरी सु धनकुटा िज ला अदालतले गरेको िमित
२०७४।७।२० को फै सला सदर गरेको उ च अदालत
िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित २०७५।६।८
को फै सला िमलेकै देिखए तापिन िमित २०७५।५।१
देिख लागु भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ४०(२) बमोिजम यो ऐन ार भ भएपिछ सव व
हनेगरी सजाय गन िम ने नदेिखँदा ितवादी ेमकुमार
राउतलाई ज मकै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं.१५
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-RC-०१२८, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ेमकुमार राउत
आफू र यी ितवादी ेमकुमार राउतसमेतको
पटकपटकको अवैध करणीबाट ज मेको नवजात पु ष
िशशल
ु ाई यी ितवादीसमेतको संल नतामा लाि टकको
झोलामा राखी खो सीमा फाली कत य गरी मारेकोमा
सािबत रही यी ितवादीलाई िकटानीसाथ पोल गरी
सहअिभयु अि बका लइु टँ ेल (िघिमरे) ले गरेको
बयान, औ ंषा परेको अव थामा खो सीमा िशशक
ु ो लास
फे ला परेको भ ने लास जाँच मचु ु का, िशशु िजउँदै
जि मएको भ ने शव परी ण ितवेदन, सहअिभयु
अि बका लइु टँ ेल (िघिमरे) को शारी रक परी ण
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२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-१०३५, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. साङवो भ ने देव दोज
तामाङसमेत
ितवादीह ले गरेको इ कारी बयान, घटना
हँदाको अव थामा घटना थलमा रहेका घटना थल
मचु ु का ग रिदने मोतीलाल े ठसमेतका यि ह ले
अदालतमा गरेको बकप तथा खक
ु ु री रड ज तो
घातक तथा धा रलो हितयार बरामद हन नसके को
अव थाबाट समेत ितवादीह ले पीिडतलाई धा रलो
हितयारले हार गरी घाइते बनाएको नदेिखई ढुङ्गा,
लाठी ज तो साम ीह बाट पीिडतह लाई हार गरेको
भ ने देिखएको र सो बेहोरालाई पीिडतह को घाउ
जाँच के स फारमबाट समिथत भएको हँदा पीिडतह ले
जाहेरीमा उ लेख गरेबमोिजम िनजह लाई धा रलो
जोिखमी हितयारले हार गरेको नदेिखएकोले यसबाट
समेत ितवादीह को पीिडतह लाई मान नै मनसाय
रहेको भ ने नदेिखने ।
िमिसल संल न कागज
माणबाट
ितवादीह ले जाहेरवालाह लाई मानपनस
मको
ु
पूव रसइवीसमेत नदेिखएको,
ितवादीह लाई
मतृ कलाई मान मनसायले खक
ु ु री रड ज तो
धा रलो हितयारले हार गरेकोसमेत नदेिखएको,
ितवादीह ले घाइतेह लाई खक
ु ु री, रड ज तो
धा रलो हितयारले हार गरी मन अव थामा
पु याएकोसमेत घा जाँच के स फारमबाट नदेिखएको
र ते ो प को ह त ेपको कारण घाइतेह को यान
मनबाट जोिगएको भ नेसमेत पिु हन नसक भोटेकोशी
हाइ ो पावरस ब धी छलफल हँदा वादिववाद भई
जाहेरवाला पदमबहादरु े ठ र िव म े ठउपर
कुटिपट भई िनजह घाइते भएकोस म देिखँदा

ततु वारदात यान मान उ ोगको नभई कुटिपटको
महलअ तगतको देिखएकोले
ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम यान मान उ ोगको
कसरु मा सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िववेिचत आधार कारणबाट ितवादीह लाई
यान मान उ ोगको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १५ नं. बमोिजम जनही ५ (पाँच) वष कै द
सजाय हने ठहर गरी सु िस धपु ा चोक िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।०२।०७ मा भएको फै सला
उ टी गरी यी पनु रावेदक ितवादीह साङवो भ ने
देव दोज तामाङ, िछ रङ तामाङ र ितलकलाल भ ने
ितलकबहादरु े ठले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
र ततु मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प रणत हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१२।२३
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-१५५५, जबरज ती
करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. एकबहादुर गु ङ
ततु मु ामा यी ितवादीले पीिडतालाई
जबरज ती करणी गन मनसायले िनजमािथ चढेको,
आ नो िलङ् ग िनजको गु ताङ् गमा िछराउने यास
गरेको, आ नो औ ंला वा अ य कुनै व तु पीिडताको
गु ताङ् गमा पसाउने यास गरेको ज ता कुनै पिन
काय गरेको िमिसल संल न कागजातबाट पिु हन
सके को देिखँदैन भने पीिडताको संवेदनशील अङ् ग हेन
र सु सु याउने उ े यले यी ितवादीले पीिडतालाई
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आ नो घरमा लगी पीिडतले लगाएको सबै लगु ा
फुकाली िनजको संवेदनशील अङ् ग हेन र सु सु याउने
काय गरेकोस म िमिसल संल न कागजातबाट
देिख छ । साथै ते ो प ले ह त ेप गरी जबरज ती
करणीको कसरु हन नपाएको भ ने अव थासमेत
देिखँदैन । अत: िमिसल संल न कागज माणबाट यी
ितवादीले जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु गरेको
नदेिखई आशय करणीको कसरु गरेकोस म देिखँदा यी
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज ती
करणी उ ोगको कसरु गरेकोमा सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
िववेिचत आधार, कारणह बाट ितवादी
एकबहादरु गु ङलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
कसरु गरेको ठहर गरी सजायसमेत गन गरी गोरखा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७३।९।१९ को
फै सला उ टी गरी ततु मु ा आशय करणीमा प रणत
गरी ितवादी एकबहादरु गु ङले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहराई उ च अदालत पोखराबाट िमित
२०७४।०५।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।

िज ला का ेपला चोक, गैरीिवसौना देउपरु
गा.िव.स. वडा नं. ३ िक.नं. ४८ को े फल ८१-३-३३ ज गामा पूवतफको अ दाजी २५-०-०-० ज गा दता
गन छुट भएकाले सो ज गामा आ नो िपता पूखादेिख
भोग रहेकोले आ नो नाममा हक कायम गरी छुट
ज गा दता गरी नामसारीसमेत गराई पाउँ भनी वादीले
दाबी िलएको देिख छ । िववािदत िक.नं. ४८ को
ज गा न.नं. १२ मा जिनई िमित २०६८।३।२ मा सु
का ेपला चोक िज ला अदालतबाट नाप न सा भई
आएको देिख छ । उ न सा मचु ु कामा न.नं. १२ मा
वादीले भोग गरेको २२-१२-०-१ ज गा भनी उ लेख
भएको देखाए तापिन िमिसल संल न िफ डबक
ु
उतारको छाँया ितबाट िक.नं. ४८ को ज गा बटु ेन भनी
प पमा उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी सोही
िफ डबक
ु बाट िक.नं. ४८ को ज गामा ज गाधनीको
नाम, थर वतन भ ने महलमा यी पनु रावेदक वादी
तथा वादीका िपतासमेतको नाम उ लेख नभई खाली
रहेको देिख छ । िमिसल संल न मालपोत कायालय
का ेपला चोकको िमित २०५०।११।१ को िट पणी
आदेशको ितिलिपबाट िक.नं. ४८ को ज गा नेपाल
सरकारको नाममा छुट दता गन भनी िनणयसमेत
भई सो ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता भई सो
ज गाको हक वािम व नेपाल सरकारको रहेको
प पमा देिखयो । यसबाट िक.नं. ४८ को ज गामा
पनु रावेदक वादी तथा िनजका िपताको हकभोग तथा
इजलास नं.१६
वािम व रहेको भ ने त य मािणत हने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को
१
देहाय (ख२) मा "सरकारी ज गा" भ नाले नेपाल
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी कुमार सरकारको हक, वािम व, िनय ण वा अधीनमा
रे मी, ०७२-CI-०५४२, िनणय दता बदर हक रहेको सरकारी घर, भवन वा ज गा, सडक, बाटो
कायमसमेत, काँशीनाथ डोटेल िव. मालपोत कायालय वा रे वे, वन, जङ् गल वा वन जङ् गलमा रहेको
का ेपला चोकसमेत
ख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा
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यसको िडल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पत ज गा,
खिनज वा खिनज पदाथ, िहमाल, िभर, पहरा, डगर,
बगर, सावजिनक बगचा, सावजिनक, सामदु ाियक,
गुठी वा कुनै यि को नाममा रहेको ज गाबाहेकका
अ य ज गा स झनुपछ” भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
उि लिखत कानूनी यव थाबाट बटु ेन जिनएको िक.नं.
४८ को ज गा सरकारी ज गा देिखँदा यी पनु रावेदक
वादीको हक थािपत हने नदेिखने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा
सरकारी, सावजिनक वा सामदु ाियक ज गा यि
िवशेषका नाउँमा दता वा आवाद गन गराउन हदँ ैन
भ ने कानूनी यव था भएको पाइ छ । सोही ऐनको
दफा २४(२) मा कसैले यो दफा ार भ हनभु दा अिघ
वा पिछ सरकारी, सावजिनक वा सामदु ाियक ज गा
यि िवशेषको नाउँमा दता गरी आवाद गरेकोमा
य तो दता वतः बदर हने छ । य तो ज गाको
यि िवशेषका नाउँमा रहेको दता लगतसमेत
मालपोत कायालय वा नेपाल सरकारले तोके को
अिधकारीले क ा गन छ भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । यसबाट िक.नं. ४८ को ज गा वादी दाबीको
दता छुट भएको ज गा रहेछ भनी मा न सिकने कानूनी
आधार नदेिखने ।
यसैगरी वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१)
राि य वनिभ को ज गा कसैले पिन दता गन वा गराउन
हँदनै भ ने र ऐ.दफा १६(३) मा यो ऐन ार भ हनभु दा
अिघ कसैले राि य वनको कुनै भाग नेपाल सरकारको
वीकृ ित बेगर गैरकानूनी पले दता गराएको रहेछ
भने य तो दता पिन यो ऐन ार भ भएपिछ वतः
बदर हने छ र य तो दताको लगत क ा ग रने छ भ ने
कानूनी यव थासमेत रहेको प र े यमा िक.नं. ४८
को ज गा बटु ेन जिनई नाप न सा भई िफ डबक
ु मा
समेत जिनएको देिखयो । िमित २०५०।११।१ को

िनणयबाट िविधवत् पबाट िक. नं. ४८ को ज गा
नेपाल सरकारको नाममा थािपत भइसके को अव था
छ । यसबाट िक.नं. ४८ को ज गामा यी पनु रावेदक
वादीको हक िसजना हने तथा दता िनजको नाममा हन
स ने ि थित नै देिखन नआउने ।
दाबीअनस
ु ार िक.नं. ४८ को २५ रोपनी
ज गा वादीका िपता छिवलाल डोटेलका नाममा दता
गन छुट भएको भनी दाबी िलएको भए तापिन ज गा
नाप जाँच ऐन, २०१९ अनस
ु ार नाप न सा भएको
ज गामा कसैको हक छुट्न गएमा स चाउन स ने
कानूनी यव था छ । तर वादीका िपताले समयमा
नै नै िनवेदन गरी सो दाबीअनस
ु ारको ज गा दता छुट
भएको भनी आ नो नाममा दता गराउन सके कोसमेत
देिखएन । य तो अव थामा िनर तर भोग बसोबास
गरी आएको भ ने आधारमा मा बटु ेन जिनएको नेपाल
सरकारको नामको ज गामा यी वादीको आिधका रक
कानूनी दता े ता, िलखत, माण के ही नभएको
अव थामा िक.नं. ४८ को दाबीअनस
ु ारको ज गा
वादीको हने भनी िन कषमा पु नु िविधस मत हने
देिखएन । तसथः िपता पख
ु ाको पालादेिख नै िनर तर
भोग चलन रहेको हँदा आ नो नाममा दता हनपु नमा
वादी दाबी नै पु न नस ने ठहर गरेको त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला बदर ग रपाउँ
भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
िववादको िक.नं ४८ को पूवतफको न.नं.१२ को
े फल २२-१२-०-१ को ज गा वादीको नाममा हक
कायम गरी छुट ज गा दता नामसारीसमेत ग रिदने ठहर
गरी सु का ेपला चोक िज ला अदालतबाट भएको
िमित २०६८।४।२२ को फै सला उ टी गरी वादीको
दाबी नपु ने ठहर गरी भएको त कालीन पनु रावेदन
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अदालत पाटनको िमित २०७१।९।१३ को फै सला
अ यथा नदेिखई िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दहाल
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी बमकुमार े
र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-WO-०६२६, उ ेषण /
परमादेश, देव साद ि पाठी िव. िश क सेवा आयोग,
सानोिठमी, भ पुरसमेत
िनवेदक २०३३ सालदेिख नै ा.िव.
िश कको पमा िश ण सेवामा वेश गरी िन.मा.िव.
(च. ेणी) मा कायरत रहेको अव थामा िन.मा.िव. (च.
ेणी) को पद िलयनमा राखी िमित २०५२।११।२९
मा मा.िव. (च. ेणी) मा अ थायी िनयिु पाई
कायरत रहँदै आएको र २०६३।८।१७ मा मा यिमक
तहको ततृ ीय ेणीमा थायी िनयिु पाई कायरत
रहनभु एकोमा िश क सेवा आयोगबाट कािशत (िव.नं.
०५।०७०।७१) काय मताको आधारमा िश क बढुवा
िव ापनअनस
ु ार नितजा काशन हँदा िनवेदकको
नाम बढुवा सूचनामा समावेश भएको िमिसल सामेल
िनवेदकको िनयिु प ह तथा गोरखाप मा कािशत
बढुवा सूचनाको ितिलिपबाट देिखने ।
बढुवा िनयिु प नै नबझ
ु ेको िमित
२०६२।९।२९ को िन.मा.िव. ि तीय ेणीको
बढुवालाई आधार मानी २०५२।११।२९ देिखको
मा.िव. तह तृतीय ेणीको अ थायी सेवा अविध
२०६२ माघदेिख टुट्न गएको भनी िवप ी िश क
सेवा आयोगले सो अ थायी सेवा अविध गणना नगरी
मेरो बढुवा बदर गरेको भ ने िनवेदन िजिकरतफ हेदा
िवप ी िज ला िश ा कायालयको िलिखत जवाफमा
िन.मा.िव.ि तीयको बढुवाको िव ापन हँदा वयम्ले

बढुवा फाराम भरेको, सोही आधारमा िनज िश कलाई
बढुवाको िसफा रस गरेको, िनजको नाममा समेत
िन.मा.िव. ि तीयको बढुवा िनयिु को प चलानी
(उि लिखत चलानी िकताबको चलानी नं. ९०१
िमित २०६२।११।८ को पानाको ितिलिप संल न
राखी) भई गएको उ लेख गरेको छ । साथै, िज ला
िश ा कायालय धािदङले िमित २०७२।१।८ मा
िश क सेवा आयोगलाई लेखेको िमिसल सामेल प को
ितिलिपमा िनवेदकले उि लिखत बढुवा िनयिु प
बझ
ु ेको उ लेख भएको देिखँदा िनवेदन िजिकर खि डत
हन जा छ । साथै, िवप ी िश क सेवा आयोगको
२०७२।१०।१० को प तथा िनवेदक देव साद
ि पाठीको कमचारी स चय कोषबाट ा िमिसल
संल न स चय कोष ज मा भएको िववरण अ ययन
गदा २०६२ माघ र फा गणु मिहनामा सािबकभ दा
. ७१०।४० थप स चय कोष रकम ज मा भएको
देिखँदा सो अविधमा िनजको तलबमा विृ भएको
अव था मािणत भएकोले िन.मा.िव. ि तीय ेणीको
बढुवा िनयिु निलएको भ ने िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
िश क सेवा िनयमावली, २०५७ को प र छे द
४ बढुवास ब धी यव थाअ तगत िनयम २९(१) मा
“ ये ताबापत अङ् क दान गदा स बि धत तहमा
थायी िनयुि भई अ यापन गरेको भए येक
वषको २.५ अङ् कका दरले र अ थायी िनयुि भई
अ यापन गरेको भए येक वषको १.२५ अङ् कका
दरले बढीमा ३५ अङ् क दान ग रने छ” भ ने
यव था भएको पाइ छ । िनजले २०५२ सालदेिख नै
मा.िव. ततृ ीय ेणी अ थायी िश कको पमा कायरत
रहँदाकै अव थामा २०६२।९।२९ देिख िन.मा.िव.
ि तीय ेणीको िश कको पमा बढुवा पाई िनयिु प
बझ
ु ी सोहीअनस
ु ार सेवा सिु वधासमेत िलएको मािणत
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - २
भएबाट िनजको २०५२ देिखको मा.िव. ततृ ीय ेणीको
अ थायी सेवा अविध २०६२ माघदेिख टुट्न गएकोले
सो अ थायी सेवा अविध गणना नगन िनणय गरेको
िश क सेवा आयोगको २०७२।१०।०७ को िनणय
िमलेकै देिखने ।
अत:
उपयु
आधार,
माण
कागजातसमेतका आधारमा िनवेदकले मा.िव. अ थायी
तहमा कायरत रहँदाकै अव थामा २०६२।९।२९
मा भएको िन.मा.िव. ि तीय ेणीको बढुवा िनयिु
बझ
ु ी सोबमोिजमको सेवा सिु वधासमेत िलइसके को
मािणत भएको अव थामा २०५२।११।२९ देिख
मा.िव. तह तृतीय ेणीको अ थायी िश कको पमा

काय गरेको अविध २०६२ माघदेिख टुट्न गएको हँदा
िनजको मा.िव. ततृ ीय ेणीको अ थायी सेवा अविध
गणना नगन गरी िवप ी िश क सेवा आयोगबाट िमित
२०७२।१०।७ मा भएको िनणय तथा सो िनणयको
आधारमा जारी भएको िमित २०७२।१०।१० को
प एवं अ य काम कारबाहीह िनयमसङ् गत देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनपु न
अव थाको िव मानता देिखएन । रट खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल काितक २७ गते रोज ४ शभु म् ।
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