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स पादक : ी वु कुमार ढकाल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िदपक पोखरेल
शाखा अिधकृ त ी च मिण चापागाइँ
शाखा अिधकृ त ी नरेश काक
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मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनाराय
लसीनारायण महजन
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर बुकबाइ डर ी र नमाया महजन
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बकबाइ
डर
ी
धनमाया
मान
धर
ु कबाइ

िब शाखा
नायब सु बा ी िनलदेव रजाल
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
इजलास नं. १
१२
इजलास नं. २
२
इजलास नं. १०
इजलास नं. ३
३
इजलास नं. ११
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. १२
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ६
५
इजलास नं. ७
४
इजलास नं. ८
६
इजलास नं. ९
३
ज मा
ज मा
४२
कूल ज मा ४२ + १८ = ६०

२
७
४
५

१८

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय

प / िवप

पृ

इजलास नं. १

९.

१ – १९
१

माझी
नेपाल सरकार िव.
२. कत य यान

२
यामबहादरु िव.क.
नेपाल सरकार िव.

३. कत य यान

४
पहलबहादरु वली

४.

आयकर

आ त रक

राज व

कायालय

धरान,

सनु सरी िव.

ामीण

५

िवकास िव तु ् सेवा
के , सनु सरी
रो का फुकुवा श भु साद शमा िव. डा.
५. दािखल खारेज हेमराज भ डारीसमेत

६

नामसारी
मे कुमार े ठसमेत िव.
६.

अंश चलन

६
िदपक मकाजु े ठ
पिव ा भ डारीसमेत िव.

७. कत य यान

७
नेपाल सरकार

जबरज ती नेपाल सरकार िव.
८.

९
करणी

नेपाल सरकार िव.
१०
सरु ेश ख ीसमेत
नेपाल सरकार िव.
िवशाल वमा
१३

स पि
शु ीकरण
१०.
(मनी
लाउ ड रङ)
अपहरण, नेपाल सरकार िव.
मानव
कमल काश िव.क.
११.
१५
बेचिबखन तथा समेत
ओसारपसार
नेपाल सरकार िव.
१२. कत य यान
१८
भपु े साद जोसीसमेत
इजलास नं. २
१९ – २०
िनणय दता ेमलाल कसाई िव.
१३.
१९
बदर
ेमबहादरु े समेत
गभपतन गराई नेपाल सरकार िव. गंगा
१४.
१९
कत य यान अिधकारी
इजलास नं. ३
२० – २४
गोिव द साद खनाल
उ ेषण /
१५.
िव. लोक सेवा आयोग, २०
परमादेश
के ीय कायालयसमेत
नेपाल सरकार िव.
यान मान
१६.
अशोककुमार
भ ने २१
उ ोग
िनराजन ख ीसमेत

नेपाल सरकार िव. परु ण
१. कत य यान

बहिववाह

के शाङ् ग शेपा
i

कत य यान,

ीबेलास पोखरेलसमेत

१७.

इजलास नं. ६

३० – ३५

२३
गभपतन

िव. नेपाल सरकार

नेपाल सरकार िव.
२४. कत य यान

इजलास नं. ४

फु टबहादरु साक िव.

नेपाल सरकार िव.

२५. ज गा िखचोला

जबरज ती
१८.

अ डर माइला भ ने २४

गोवध (चौपाया नेपाल सरकार िव.

नेबबहादरु ख ी

२६. गो काटी मदनकुमार तामाङसमेत ३१

हालैदेिखको राजलाल महतो कोइरी

मारेको)

बकसप को िव. गु जे वर िसंह
१९.

२५

हाद ख ी िव. नेपाल

िलखत दता

२७. कत य यान

३७
सरकार

बदर दता
इजलास नं. ५

सरकारी छाप िदपक

२६ – ३०

धानम ी

िव.

द तखत िकत नेपाल सरकार
इजलास नं. ७

तथा

मि प रषद्को

खनाल

२८.

राजन साद ितवारी िव.

उ ेषण

३०
िहरे साक

करणी

२०.

३०
क पना नकम

२४ – २६

३५ – ४०

डा. ह रशच

२६

यौपाने

िव. नेपाल मेिडकल

कायालय,

२९.

३५

उ ेषण
काउि सल

बाँसबारी,

िसंहदरबारसमेत
काठमाडौ ँसमेत
िलखत दता मोहर देवीसमेत िव.
२१.

जबरज ती िबमलकुमार राई िव.

२७
बदर

िव टु म डल
करणी तथा नेपाल सरकार
३०.

नामसारी हक कृ णबहादरु काक िव.
२२.

२८
कायम

िशवराम काक

करणी

दोहोरो लगत जगतमान शा य िव.
२३.

२८
क ासमेत

३६
हाडनाता
कत य

नेपाल सरकार िव.

यान

लोकबहादरु काक समेत

३१.

बु र न शा यसमेत

ii

३७

काम कारबाही वु

कमाचाय िव.

३२.

इजलास नं. ९

बदर

र नमान े समेत

इजलास नं. ८

सिु बर
४० – ४६
३८.
४०

ाचार
महतसमेत
राजु
उ ेषण /

चहु ान

िव.

म य े ीय

हरी

उ ेषण /

कायालय,

हेट डा,

दु पयोग

अनस
ु धान

आयोग

४६

िव.

नगरपािलका ४८

ितषेध

धापासी

िव णबु हादरु थापा िव.

कायालय,

हाइट, काठमाड समेत

उ ेषण /
हरी धान कायालय ४२

इजलास नं.१०

परमादेश
न साल काठमाड समेत

५१ - ५३

नेपाल सरकार िव.
लागु औषध

जैच द राय िव. नेपाल
सरकार

अिधकारीसमेत

३९. परमादेश / टोखा

मकवानपरु समेत

४०.

मोहनकुमार

५१

(हेरोइन)

सङ् घीय

दलामीसमेत

उ ेषण /
३६.

अि तयार

गणेशबहादरु
४२

३५.

िव.

टंगाल, काठमाड समेत

३४.
परमादेश

राइ

उ ेषण

नेपाल सरकार िव. गीता
३३.

४६ – ५१

३९

मािमला तथा सामा य ४४
परमादेश

लागु औषध नेपाल सरकार िव.
शासन

म ालय,

४१.

५२
( ाउनसगु र) िचरणिजवी शाहीसमेत

िसंहदरबार, काठमाड
इजलास नं.११

५३ - ६०

यामकुमार चौधरी िव.
नेपाल
वा य
३७.

हक कायम अजयकुमार साहसमेत

सरकार,

४२. ज गा िखचोला िव.

तथा
४५

उ ेषण

चलन

जनसङ् या म ालय,
रामशाहपथ,

िम ी

पि डत ५३

कु हार
नेपाल सरकार िव.

४३.

ठगी

५५
टेकराज े ठसमेत

काठमाड समेत

iii

अ णकुमार कोइराला
४४.

ठगी

हक िनखनाई ऋिषराम
५८

िव. नेपाल सरकार
इजलास नं.१२

६० - ६६

िकरणराज शमा पौडेल

इजलास नं.१४

सरकारी छाप नेपाल सरकार िव.

वैदेिशक
६०

िव.
६५

हकसफा

४५.

रे मी

४८.

६६ - ६८

नेपाल सरकार िव.

४९.

द तखत िकत कणबहादरु डाँगी

६६
रोजगार कसरु छ बहादरु े

नेपाल सरकार िव.

दल दता

ेमबहादरु िसंह िव.

खारेज

िनवाचन आयोग, नेपाल

५०.
भवानीशंकर
४६.

भ ने

ठगी

६२
भवानीिव म
िव वकमासमेत

ज गा क जा हलास

महतो

४७. िखचोला मेटाई हेमनारायण चौधरी

िव.
६४

चलन

iv

६८

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - १
ितवादी परु ण माझीसमेतले अिधकार ा अिधकारी
र अदालतमा गरेको वीकारोि लाई िनजका िव
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन
िम ने नै देिखने ।
जाहेरवाला सर वती माझीले अदालतमा
समेत उपि थत भई ितवादीम येका परु ण माझीले
माछाको िवषयमा िववाद हँदा आवेगमा आई पिहला
लाठी र ढुंगाले हानी िपटेपिछ अ यले पिन िपटेर
मारेपिछ कालीग डक नदीमा खा डो खनी गाडेका,
सबै ितवादीह ले िमलेमतो गरी मारेको भनी बकप
गरेको देिख छ । यसैगरी मृतकको शव परी ण गन
डा टर झपे िज.सी.ले मतृ क लासको परी ण मैले
गरेको हो । लास सिडगलेको हँदा शरीरमा धेरै भाग
नभएको, शरीरका िविभ न भागमा छाला याितएको
र टाउकोमा चोट लागेको हँदा कुनै कडा व तल
ु े
हानेको वा ठोिकएको कारण मृ यु भएको देिख छ भनी
अदालतमा आई बकप गरेको देिखँदा ितवादी परु ण
माझीको कत यबाट मतृ क िभमबहादरु माझीको मृ यु
भएको त य थािपत हन आउने ।
तसथ, ितवादी परु ण माझीले अ य
सह ितवादीह करण माझी, खमु बहादरु रानासमेत
जना ४ भई कालीग डक नदीमा माछा मान भनी
गएकोमा २ वटा माछा मा रसके पिछ माछाको िवषयमा
मतृ क िभमबहादरु माझीसँग झगडा भई िभमबहादरु
माझीले गाली गलौज गरेको भनी सोही नदीको बगरमा
रहेको लाठीले िनज मृतकलाई हार गरी घाइते बनाई
बगरमा रहेको क रब १ िकलोको ढुङ्गाले िभमबहादरु को
टाउकोमा हार गदा िनज िभमबहादरु माझीको मृ यु
भएको, त य िनजको अिधकार ा अिधकारी र
अदालतसम गरेको सािबती बयान, सह ितवादीह
करण माझी र खमु बहादरु रानाले मौकामा र
अदालतसम गरेको बयान, जाहेरवाला सर वती
माझीको जाहेरी तथा अदालतमा गरेको बकप , शव
परी ण गन डा टरको बकप , घटना थल लास जाँच

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०७४-RC-००५२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. पुरण माझी
पनु रावेदक / ितवादी परु ण माझीले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा माछा बाँड्ने
ममा िभमबहादरु सँग मेरो कुरा निमली वादिववाद हने
ममा मैले िभमबहादरु माझीलाई दईु झापड हानेको र
सोप ात् िभमबहादरु माझीले मलाई गाली गलौज तथा
हातपातसमेत गन खो दा सोही बगरमा लाठी फे ला
पारी लाठीबाट समेत कुटिपट गदा खमु बहादरु राना र
करण माझीले छु ाउन खोजेकोले िनजह लाई गाली
गरेपिछ िनजह छु ाउन आएनन् । सोही झगडा हने
ममा िभमबहादरु माझी के ही घाइते भएपिछ बगरबाट
अ दाजी एक िकलो जितको ढुङ्गा िटपी िभमबहादरु
माझीको क चटको भागमा िहकाउँदा भीमबहादरु माझी
भइु मँ ा पि टइसके पिछ िनजलाई लात मु कासमेतले
िहकाउँदा िहकाउँदै िनजको मृ यु भएको हो । िभमबहादरु
माझी म रसके पिछ करण माझी र खमु बहादरु रानालाई
ितमीह खा टो ख नमा सहयोग गर भनी िनजह
करण माझी र खमु बहादरु रानाको सहयोगमा सोही
बगरमा खा टो खनी हामी तीन जना िमली िभमबहादरु
माझीको लास खा टोमा परु पे िछ करण माझी र
खमु बहादरु राना मलाई सोही ठाउँमा छोडी घरमा गएका
हन् भनी उ लेख गरेको देिख छ भने अदालतमा िनज
ितवादीले मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयानलाई समथन हने गरी बयान गरेको
पाइ छ । सहअिभयु म येका ितवादीह करणबहादरु
माझी र खमु बहादरु रानाले मौकामा अिधकार ा
अिधकारी र अदालतमा समेत यी ितवादीको सोही
बयान बेहोरालाई समथन गरी बयान गरेको देिखँदा
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कृित मचु ु कासमेतका आधार माणबाट समिथत
हन आएको देिखँदा ितवादी परु ण माझीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१ नं. तथा १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ.
महलको १३(३) बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादीले अनस
ु धानको ममा मौकामा
र अदालतमा आफूउपरको अिभयोग दाबीबमोिजमको
आरोिपत कसरु मा सािबत भई मतृ क िभमबहादरु
माझीलाई माछाको िवषयमा भएको झगडामा त काल
उठेको रस था न नसक कािलग डक नदी
िकनारमा रहेको लाठी, ढुङ्गा, मु कासमेतले हार
गरी मारेको भनी सािबत भई बयान गरेको देिख छ ।
सह ितवादीह करणबहादरु माझी र खमु बहादरु
रानासमेतले ग रिदएको सोही बेहोराको बयान, जाहेरी
दरखा तसमेतबाट मृतक िभमबहादरु माझीलाई
मानपनस
मको कुनै पूव रसइवी रहेको देिखँदनै । मतृ क
ु
र ितवादीसमेतले सँगै र सी खाई माछा मान गएका
र माछा मान ममा माछाको िवषयमा त काल झगडा
हँदा आवेशमा आई ितवादी परु ण माझीले लाठी
ढुङ्गा हार गरी ततु घटना वारदात घिटत भएको
देिख छ । कुनै संगीन हातहितयारले हार गरेको
देिखँदैन । िनज ितवादीले मौकामा र अदालतमा
समेत कसरु मा सािबती रही बयान गरी अदालतको
याियक ि यामा सहयोगसमेत गरेको देिख छ ।
य तो अव थामा ितवादी परु ण माझीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१ नं. तथा १३(३) बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ.
महलको १३(३) बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गदा चक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८८
नं. बमोिजम १० (दश) वष कै दको सजाय हन मनािसब
हने भनी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट य भएको
राय िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न निम ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी परु ण माझीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३ नं. को कसरु मा सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठह याई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द गन य गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०७३।०४।१४
मा भएको रायसिहतको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, २०७४-RC-००६३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. यामबहादुर िव.क.
पनु रावेदक / ितवादी यामबहादरु िव.क.ले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम बयान
गदासमेत मैले भारतमा मजदरु ी गन गरेको र घरमा
आएको अव था िमित २०७३/१/३ गते साँझ ऋणको
स ब धमा ीमती र मेरो िबचमा िववाद भएपिछ
लडाइँसमेत भएकोमा छोरा िलई िनज ीमती का छी
बहु ारीको घरमा गएक र राित २/३ बजेितर िनज
ीमती घरमा आई मलाई िसरक ओढाइिदएको थाहा
पाएपिछ म िन ाबाट यझ
ुँ ी साँझ भएको झगडाको
रसइवीको कारण हात मु काले ीमतीलाई कुटिपट
गरी चु नी र िसरकले मख
ु , घाँटी यापी अठ् याएँ । िनज
अचेत भई फु ा आँखा बनाएपिछ मृ यु भयो होला भनी
चु नीले िनजलाई बोक पनु ाराम पो ेलको खेतमा लगी
फाली घरमा आई सतु ेको हँ भनी आफूले ीमतीलाई
कत य गरी मारेको कसरु मा सािबत भई बयान गरेको
देिखँदा िनजले गरेको अिधकार ा त अिधकारी र
अदालतसम गरेको वीकारोि लाई िनजका िव
माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
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पनु रावेदक / ितवादीउपर िकटानी जाहेरी
परी सो जाहेरीलाई समथन गरी जाहेरवालाले ग रिदएको
बकप , ितवादी मौकामा र अदालतमा समेत आफूले
ीमतीलाई कत य गरी मारेको त यमा सािबत रही
गरेको बयान, “Asphyxia Due to smothering”
भनी “subconjunctival, haemorrhage bruises
on face, nose, neck are suggestive of
smothering. hand position, bruises on elbow
suggestive of struggle during death” भ नेसमेत
बेहोराको शव परी ण ितवेदन, घटना थल लास
जाँच कृ ित मचु ु कासमेतबाट वारदात हनपु ूवसमेत
मतृ क र ितवादी दवु ैजनाका िबचमा झगडा भनाभन
भएको देिखएको र मतृ कले आ नो छोरा िलई
बहु ारीको घरतफ गएको भ ने देिखएको, ीमतीले राित
ितवादीलाई िसरक ओढाएको थाहा पाइसके पिछ
साँझ भएको झगडाको रसइवीका कारण लात मु काले
कुटिपट गनका
ु साथै चु नी र िसरकसमेतले मख
ु घाँटी
यापी मारेको भनी उ लेख गरेको देिखएको, मािनस
मा रसके पिछ पिन िनज ितवादीले आ नो अपराध
लक
ु ाउन लासलाई पनु ाराम पोखरेलको खेतमा लगी
याँकेको र आफू घरमा आई सतु ेको देिखएकोबाट
िनजले आरोिपत कसरु गरेको माण कागजातह बाट
समिथत हन आउने ।
पितप नीको स ब ध पूणतः माया, िव ास
र स मानमा अडेको ह छ र यसमा एउटाले अकाको
िव मा कुनै आपरािधक घटना घटाउन स ने
प रक पनासमेत गरेको हँदैन । प नीसँग कुनै
कारणले बेमेल हँदैमा संवेदनशील अङ् ग मख
ु थनु ी
घाँटी यापी िवभ स त रकाले यातना िदई कत य
गरी ह या गनपन
ु अव था र कारण हँदैन । समानता
तथा आ म स मानका साथ बाँ न पाउने मािनसको
नैसिगक अिधकार हो । कुनै पिन बहानाबाजी, कारण,
अव था वा प रि थितले पिन सो अिधकार हनन हनु
हँदनै । आ नो संर क वमा रहेक , आफूले सदैव र ा

गनपन
ु प नीलाई कुटिपट गरी चु नी र िसरकले मख
ु
र घाँटी यापी मारेको अव थामा िनजलाई आवेशमा
आई उ घटना घटेको भनी कम सजाय गरी सजाय
घटाउने अव था र कारण हँदनै । घर र पित जसबाट
जहाँ आफू बढी सरु ि त अनभु ूित गदछन् सोही
ठाउँमा सोही यि बाट ह या हनु यादै संवेदनशील
र डरला दो अव था पिन हो । य तोमा लो ने पीडक
भएकै आधारमा सजाय घटाउँदा यायोिचत नहनक
ु ा
साथै अपराध िनय ण र रोकथाममा बाधकसमेत हन
स ने ।
वारदातमा लो ने वा नीिबच झगडा
भएको देिखएको, सो घटनाबाट िसिजत रसइवीलाई
काया वयन गन राित ीमतीले आफूलाई लगु ा
ओढाउन लागेको मौका छोपी ीमतीको घाँटीसमेत
यापी कत य गरी मारी लास लक
ु ाउने याससमेत
गरेको देिखएबाट मतृ कलाई मान मनसाय (Mens rea)
राखेर सो आपरािधक काय (Acts rea) गरेको प
देिख छ । य तो अव थामा यानस ब धीको १४ नं.
को कानूनी यव था पिन आकृ हने देिखँदैन । तसथ,
मृतक रािधका िव.क. लाई ितवादी यामबहादरु
िव.क.ले कत य गरी मारी फालेको त य थािपत हन
आएको देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठह याई उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट िमित २०७४।१।१२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी यामबहादरु िव.क.लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३
नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु अघाखाँची
िज ला अदालतबाट िमित २०७३/५/२३ मा भएको
फै सला सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट िमित २०७४।१।१२ मा भएको फै सला
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िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कोशले वर वाली
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, २०७४-RC-००९१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. पहलबहादुर वली
ितवादीले अदालत तथा मौकामा अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा िमित २०६७।७।२१ गते
िबहान म आ नो िददी बिहनीसँग भाइ िटका लगाएर
घरमा नै बसेको िथएँ । िदउँसो भएपिछ म बा ालाई
डालेघाँस काट् न आ नै बारीमा घाँस काटी घरमा
आउँदा उ समयमा िदउँसोको ४ बजेको िथयो, मैले
डालेघाँसको भारी आँगनमा फा ने िबि कै कताबाट
हो मेरो ठुलो बबु ाको छोरा िवरिजत वली मेरा सामु ने
आइपगु े र मलाई तले तेरो छोरा बहु ारीको च पल
िकन जलाइस् भनी मसँग िववाद गन थालेपिछ मैले
जलाएको छै न, अनाव यक िववाद नगर भनेर भ दै
िथएँ, िनजले मलाई ए कासी गालामा हानेपिछ मलाई
पिन रस उठ् यो र मैले आँगनबाट िनजलाई घचट् दै
घरिभ गाई बा ा बाँ ने कोठामा लगेर कोठािभ
बा ा बाँ ने बाँसको िकलो उखलेर िनज िवरिजत
वलीको टाउकोमा ४ पटकजित हानेपिछ िनज भइु मँ ा
ढले, टाउकोबाट रगत बगेको िथयो र िनजको उ
कोठामा मृ यु भएपिछ म यहाँबाट भागेर गएको हँ
भनी आरोिपत कसरु मा सािबत रही बयान गरेको
पाइ छ । मृ यक
ु ो कारणमा “Severe Hemorrhage
Fallowing Head Injury” भ ने उ लेख भएको
देिख छ । मृतक लासको िनधारको तालमु ा २ इ च
लामो काटेको घाउलगायत मतृ कको शरीरमा िविभ न
घाउ चोटह लागेको घटना थल लास जाँच कृित
मचु ु काबाट देिखँदा ितवादीले मृतकलाई घचेड्दै
गाई बा ा बाँ ने कोठामा लगी यहाँ भएको बाँसको
िकलाले मतृ कको टाउकोमा हार गरी सोही चोटको

कारण मृ यु भएको त य थािपत हन आउने ।
मृतक िवरिजत वलीको घरमा ितवादी
पहलबहादरु वली आई आ नो छोरा बहु ारीको च पल
िकन जलाएको भनी िववाद िनकाली ितवादीको
गालामा हानेपिछ सोही रसका कारण मृतकलाई
ितवादीले धके दै घरिभ लगी बाँसको िकलाले
टाउकोमा हार गरेपिछ सोही चोट पीडाबाट िवरिजत
वलीको मृ यु भएको भ ने त यलाई, सु जाहेरी
दखा त, Autopsy Report, घटना थल तथा
लासजाँच कृित मचु ु का, ितवादीले अिधकार ा
अिधकारी र अदालतमा समेत आई गरेको त ययु
सािबती बयानसमेतका िमिसल संल न माणह बाट
समिथत हन आएकोले ितवादी पहलबहादरु वलीले
मृतक िवरिजत वलीलाई बाँसको िकलोले हार गदा
कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु हन आएको
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
नं. बमोिजम ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठह याई उ च अदालत सख
ु तबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखने ।
कुनै जोिखमी हातहितयारले हार गरेको
देिखँदनै । िनज ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत
कसरु मा सािबती रही बयान गरी अदालतको याियक
ि यामा सहयोगसमेत गरेको देिख छ । मृतकलाई
घातक जोिखम हितयारले हार गरेको नभई आवेशमा
सामा य लाठा (बाँसको िकलो) ले हार गदा मतृ कको
मृ यु हन गएको प रि थितसमेतलाई िवचार गदा
ितवादी पहलबहादरु वलीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको१ नं. र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ. महलको १३(३)
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक
पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०
(दश) वष कै दको सजाय हन मनािसब हने भनी उ च
अदालत सख
ु तबाट यि भएको राय िमलेकै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
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माणसमेतबाट ितवादी पहलबहादरु वलीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३
नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष
कै द गन य गरेको सु स यान िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।१२।०७ मा भएको रायसिहतको फै सला
सदर हने ठह याई उ च अदालत सख
ु तबाट िमित
२०७४।०२।०४ मा भएको रायसिहतको फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७३-RB-००८०, आयकर
(आ.व.०६४/०६५), आ त रक राज व कायालय
धरान, सुनसरी िव. ामीण िवकास िव ुत् सेवा के ,
सुनसरी
यथ ितवादीले आफू आयकर ऐन,
२०५८ को दफा २ को ख ड (घ) को कानूनी
यव थाको प रिधिभ रहेको कुन िनकायअ तगतको
सं था हो भनी त ययु िजिकर िलन सके को
नपाइएबाट उ सेवा के कर छुट पाउने सं थाको
पमा दता भएको हो भनी पिु हन सके को
देिखँदैन । यसका साथै कर छुट ा हने सं थाको
पमा दता भएको अव थामा समेत य ता सं थाले
आयआजन हने यावसाियक कारोबार गरेमा कर छुट
हँदनै भनी सोही ऐनको दफा २ ध(७) को ितब धा मक
वा यांशमा उि लिखत कानूनी यव थाका आधारमा
समेत यी यथ ितवादी ामीण िव ुत् सेवा के
कर छुट पाउने सं थाको पमा दता भएको भनी मा न
िम ने देिखन नआउने ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ मा "क ी

गन नपाउने खच" भनी सोही दफाको उपदफा (१)
मा "यस ऐनमा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
कुनै यि लाई कुनै आय वषमा कुनै यवसाय,
रोजगारी वा लगानीबाट भएको आय गणना गन
योजनको लािग देहायको खच वा रकम क ी गन
पाइने छै न" भनी सोही उपदफाको ख ड (ख) मा
"यस ऐनबमोिजम बुझाउनुपन कर र कुनै देशको
सरकार तथा सोको कुनै पिन थानीय िनकायलाई
कुनै कानून वा सो कानूनअ तगत बनेको कुनै
िनयम, िविनयमको उ लङ् घन गरेबापत बुझाइएको
ज रवाना र य तै अ य शु क" भ ने उ लेख भएको
देिखएको हँदा यी यथ ितवादी ामीण िव तु ्
सेवा के ले िव तु ् ािधकरणमा बझ
ु ाउनपु न शु कमा
ज रवानाबापत ितरेको उ रकम .८,०८,४२१।००
को हकमा आ.व.०६४/६५ को लािग करयो य आयको
पमा कायम गनपन
ु देिखन आउने ।
यथ ितवादी ामीण िव तु ् सेवा के
कर छुट पाउने सं थाको पमा दता भएको नदेिखएको
र उ के ले ितरे बझ
ु ाएको ज रवानालगायतका
शु कमा खच रकम क ी गन नपाइने भनी उ लेख
भएको उ कानूनी यव थाकै आधारमा सो दाबीको
आ.व. ०६४/६५ को आय .४,४४,४४६।- कायम
गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम
संशोिधत कर िनधारण गन भनी आ त रक राज व
कायालय, धरानको िमित २०६६।५।३१ को िनणय
मनािसब रहेको देिखएकोमा उ ज रवानाबापतको
रकमलाई करयो य आयमा समावेश गन नपन
भनी राज व यायािधकरण, िवराटनगरबाट िमित
२०६९।०७।२४ मा भएको फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखएकोले सोही हदस मको उ फै सलामा
सहमत हन नसिकने ।
तसथ,
यथ ामीण िव तु ् सेवा
के ले नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई बझ
ु ाएको
ज रवानाबापतको खच रकम .८,०८,४२१।- लाई
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करयो य आयमा समावेश गन भनी आ त रक राज व
कायालय, धरानबाट िमित २०६६।७।१५ मा भएको
िनणय मनािसब रहेको देिखएकोमा उ िनणय निमलेको
भनी उ रकम .८,०८,४२१।- करयो य आयमा
समावेश हन नस ने भनी िम हा िदने गरी राज व
यायािधकरण, िवराटनगरबाट िमित २०६९।७।२४
मा भएको फै सला सोही हदस म िमलेको नदेिखँदा उ
फै सला सोही हदस म उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०७१-CI-०८८८, रो का फुकुवा दािखल
खारेज नामसारी, श भु साद शमा िव. डा.हेमराज
भ डारीसमेत
राि य वािण य बकको जनु प को आधारमा
दाखेल खारेज गन निम ने भनी मालपोत कायालयको
िनणयमा िनणयाधार बनाइएको छ यही प मा नै उ
िक.नं. ३०२ को ज गा रो का रा ने उ लेख नभएको
अव थामा मालपोत कायालयले उ ज गा आराधना
कुमारी साहको नाममा दाखेल खारेज ग रिदनपु नमा
सो नगरी रो का राखी दाखेल खारेज नगन िनणय गनु
यायसङ् गत मा न सिकँ दैन । मालपोत कायालयबाट
सो ज गा रो का रा न आव यक िथयो भनी आधार
र कारणसिहत ज गा रो का राखेको अव था पिन
देिखँदैन । राि य वािण य बक, महाराजग ज
शाखाको च.नं.३८८ िमित २०५७।०५।१५ को
प बाट िक.नं.२५७ रो का रहेको ज गा, रो का रहेकै
अव थामा २०६४।०१।२० गते र.नं.९८५४(क) को
राजीनामाबाट लाल बरालको नाउँमा राजीनामा
पा रत भएको आधारमा ऋणीको नाममा रहेका अ य
ज गाह रो का रा नु कानूनसङ् गत मा न निम ने ।
मालपोत कायालय सनु सरीले िक.नं.२५७

को ज गा रो का रहेकै अव थामा रो का िभडाउने
कमचारीले रो का देिखँदैन भनी लेखी िदएको कारण
उ ज गा राजीनामा पा रत भई गएको र राजीनामा
पा रत भइसके पिछ अक योजनको लािग अक
सं था (अ ण फाइना स) बाट िधतोमा रहेको िक.नं.
३०२ को ज गा पनु रो का गन िम ने देिखन आएन ।
कायालयले गरेको ग तीले यि को स पि स ब धी
संिवधान द मौिलक हक हनन हन नस ने ।
अतः उि लिखत आधार एवं माणह बाट
अ ण फाइना स िलिमटेडले िक.नं.३०२ को ज गा
िधतो ि ट कजा चु ा नगरेबापत कानूनबमोिजम
िललाम िब गरी आराधना कुमारी साहले सकार
गरेको अव थामा उ ज गा िनजको नाउँमा दाखेल
खारेज गनपनमा
सो नगरी राि य वािण य बक शाखा
ु
कायालय, महाराजग जको िमित २०७०।०८।१७ को
प को आधारमा रो का रा ने मालपोत कायालय,
सनु सरीको िमित २०७०।१०।१० गतेको िनणय
कानूनसङ् गत नदेिखएको हँदा उ िनणय बदर हने
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको
िमित २०७१।०५।१५ गतेको फै सला िमलेकै हँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल आि न ३० गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव व भर साद े ठ, ०७३-CI-०३८५, ०७३CI-०४०३, अंश चलन, ेमकुमार े ठसमेत िव.
िदपक मकाजु े ठ, िदपक मकाजु े ठ िव. ेमकुमार
े ठसमेत
पनु रावेदक ितवादी ेमकुमार े सगोलकै
अव थामा िविभ न थानमा गई यापार यवसाय
गरेको देिख छ । ेमकुमार े बाबक
ु ो यापार भएको
थान, उदयपरु कटारीबाट २०५४ सालपिछ अ य
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यापार गन गएको भनी िनजको ितउ र बेहोरामा
उ लेख ग रएको देिख छ । यसरी सगोलकै यापार
यवसाय गरी आ ना बाबस
ु गँ बसेका ेमकुमार े ले
२०५२ सालमा का ेमा आई रझाउने र रझबापतमा
ज गा पा रत गन भ ने त य िम दो देिखन आएन ।
िलखतको कै िफयत बेहोरामा रझबापत भ ने बेहोरा
उ लेख गरेकै आधारमा मा उ िलखतलाई
बकसप को सं ा िदई अंिशयारह िबच अंशब डा
ला ने ज गा होइन भनी अथ गन िम ने नदेिखएबाट
उ िक.नं. २२८ को ज गा ब डा ला ने नै देिखने ।
ितवादीम येक उषाकुमारी े को नाउँ
दताको िक.नं.९७६को ज गा ितवादी ेमकुमार
े ले िमित २०६९।५।१५ गते राजीनामा पा रत
गरी िशवकुमारी े लाई िदएको देिख छ । ितवादी
ेमकुमार े बाट राजीनामा पा रत गरी िलएको उ
ज गा िशवकुमारी े ले बकसप िदई हाल उ ज गा
उषा े को नाममा कायम रहेको देिख छ । उ
िमित २०६९।५।१५ गते ेमकुमार े ले िशवकुमारी
े लाई पा रत गरेको राजीनामाको िलखत बदर
गरी पाउन छु ै िलखत बदर मु ा चलेको पनु रावेदन
अदालतको फै सलाबाट देिख छ । उ िलखत बदर
मु ामा सु उदयपरु िज ला अदालतबाट भएको
फै सला बदर भई पनु ः िनणयको लािग सु मा पठाउने
भनी िनणय गरेको देिखएकोले उ िक.नं. ९७६
को ज गाको स ब धमा सोही मु ामा सबदु माणको
मू याङ् कन गरी याय िन पण हने नै भएकोले सो
ज गा ब डा ला ने गरी सु अदालतले गरेको फै सला
सो हदस म के ही उ टी गरी ततु मु ाबाट ब डा
नहने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
फै सला अ यथा रहेछ भनी मा न िम ने देिखएन ।
सो स ब धमा वादीले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार एवं कारणह बाट
िक.नं. ९७६ को ज गासमेत ब डा ला ने गरी सु

उदयपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१।२२ मा
भएको फै सला के ही उ टी गरी उ िक.नं.९७६ को
ज गाबाहेक अ मा सु अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०७२।११।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत :
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव व भर साद े ठ, ०७३-CR-०५२५, ०७३CR-०६०१, कत य यान, पिव ा भ डारी िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. पठे भ ने िच बहादुर
भ डारीसमेत
पनु रावेदक ितवादी पिव ा भ डारीले
सु मा अनस
ु धान अिधकारीसम मृतकसँग राितको
समयमा भेट गरेको भनी उ लेख गरी बयान गरेको
र अदालतमा समेत आफूले मतृ कलाई कत य गरी
मारेको भनी सािबत रहेको देिखएको, िनजको सो
सािबती जाहेरी दरखा त, जाहेरवाला कु बेरनाथ
योगीले अदालतसम गरेको बकप , मौकामा कागज
गन भवु ाने िव.क., िदनेश भ डारी, नरनाथ योगी,
धनमाया भ डारीसमेतका यि ह ले अदालतसम
गरेको बकप बाट समेत समिथत भएको देिखँदा मतृ क
िव णनु ाथ योगीलाई कत य गरी मान कायमा िनज
ितवादी पिव ा भ डारीको य संल नता रहेको
देिखने ।
ितवादी पिव ा भ डारीको मृतकसँग
पिहलेदिे ख िचनजान, भेटघाट भई टेिलफोनमा
कुरासमेत हने गरेको र वारदातको िदनसमेत जा ामा
भेट भएको भ ने कुरा िनज ितवादीले मौकाको र
अदालतसम को बयानमा समेत वीकार गरेको
देिख छ । िनजले अदालतसम बयान गदा सो
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वारदातको िदन जा ाबाट घर फिकदा बाटोमा मतृ कले
आफूलाई करणी गन खोजेकोले सती व बचाउन
मतृ कको िलङ् ग समाती ता दा मृ यु भएको भने
पिन िनजले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा
वारदातको िदन साँझ मृतकले फोन गरेपिछ मृतकलाई
भेट्न गएकोमा मतृ कले आ नो गाला, जाँघ, कपालमा
समेत समातेकोले सोबाट ब न मतृ कको िलङ् ग समाई
तानेको भनी पर पर िवरोधाभाषयु बेहोरा उ लेख
गरेको देिख छ । मतृ कको पो टमाटम रपोटबाट
समेत िलङ् ग समाई तानेको कारणबाट मतृ कको मृ यु
भएको भ ने िनजको उ कथन पिु हन सके को
छै न । यस कार मतृ कले िनज ितवादीलाई जबरज ती
करणी गन खो दा आ नो सती व बचाउन िनजले
सोको ितकार गन ममा िलङ् ग समाई तानेको
कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने कुरा िववादरिहत
पमा मािणत हन आएको नदेिखँदा जबरज ती
करणीको महलको ८ नं. बमोिजम उ मिु पाउनपु दछ
भनी िनजले िलएको उ िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीह
भरमबहादरु भ डारी र पठे भ ने िच बहादरु
भ डारीको नाम उ लेख भएको देिखँदनै । ितवादी
पिव ा भ डारीले सु मा अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा यी ितवादीह लाई पोल गरेको नदेिखई
तित बा बयान गदा मा िनजह लाई पोल गरेको
देिख छ । िनज ितवादीह अिधकार ा त अिधकारी
र अदालतसम समेत मतृ कलाई कत य गरी मारेको
कुरामा इ कार रहेका देिख छन् । ितवादी पिव ा
भ डारीले अदालतसम बयान गदा मृतकलाई मान
कायमा आफूबाहेक अ कोही पिन संल न नरहेको भनी
आफू कसरु मा सािबत भई यी ितवादीह लाई उ मिु
िदई बयान गरेको देिख छ । वादी नेपाल सरकारले
अ य वत माण पेस गरी यी ितवादीको कसरु
शंकारिहत तवरबाट पिु गन सके को नदेिखँदासमेत

िनज ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट भएको
फै सला अ यथा नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारले िनज
ितवादीह को हकमा िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी पिव ा भ डारीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादीह
भरमबहादरु भ डारी र पठे भ ने िच बहादरु भ डारीले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई सु दैलेख
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।११।३० मा भएको
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
सख
ु तको िमित २०७३।३।२९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी पिव ा भ डारी
र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
ितवादी पिव ा भ डारीलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठहरे पिन िनज ितवादी र मृतक िव णनु ाथ
योगीिबच पिहलेदेिख िचनजान, भेटघाट हने तथा
टेिलफोनमा कुरासमेत हने गरेको र िनजह िबच
कुनै िववाद, झै-झगडा तथा पूव रसइवी रहेको
अव थासमेत देिखँदैन । िनज ितवादीले षड् य तथा
पूवयोजना बनाई, घातक हितयार योग गरी मतृ कलाई
मारेको भ ने पिन देिखएको छै न । मृतकले आफूलाई
जबरज ती करणी गन खोजेकोले आ नो सती व
र ा गन िलङ् ग समाई ता दा मतृ कको मृ यु भएको
भ ने िनज ितवादीको कथन रहेको र ितवादीले
घटनाका बारेमा बताई याियक ि यामा सहयोग
गरेको देिखएकोसमेतका सम प रि थितलाई िवचार
गदा यी ितवादीलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक
पन देिखएको र िनजलाई यायको रोहमा १०(दश)
वष कै द सजाय गरेमा पिन द डको मकसद पूरा हने
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देिखँदा िनज ितवादी पिव ा भ डारीलाई मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम
१०(दश) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-०९९१, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. के शाङ् ग शेपा
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन हेदा,
क याजाली न याितएको, योिन सिु नएको, िनजको
शारी रक तथा मानिसक अव था सामा य रहेको भ ने
देिख छ । पीिडतको vaginal swab परी ण गदा
वीय नपाइएको भ ने देिखएको छ । पीिडतको वा य
परी ण गन डा टर र ा उ ेतीले अदालतमा आई
बकप गदा, पीिडतको गु ाङ् ग चेक गदा गु ाङ् गको
व रप र सिु नएको भ ने लेखाई िदएको पाइ छ ।
ितवादीको under cloth परी ण गदा sperm cells
not found भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसरी यी
ितवादीले पीिडतलाई आ नो गाडीिभ लगी िसटमा
राखी पीिडतको सु वाल खोली िनजले आ नोसमेत
पाइ ट खोली पीिडतलाइ काखमा राखी चु बन गरी
पीिडतको संवेदनशील अङ् गह समाइ जबरज ती
करणी गन यास गरेको तर जबरज ती करणी हनभु दा
अगावै पीिडत उठी गएको अथात् अ य ते ो यि
आई हेरी गएको कारण जबरज ती करणी हन नपाएको
भ ने त य पीिडत वयंले मौकामा िदएको जाहेरी,
ितवादीको बयान र पीिडत तथा पीडकको वा य
परी ण ितवेदनसमेतबाट देिखन आएको हँदा यी
ितवादी के शाङ् ग शेपाले पीिडत प रवितत नाम
मेल ची (ज) लाइ जबरज ती करणीको उ ोगस म
गरेको कसरु थािपत भएको देिखने ।
ितवादी के शाङ् ग शेपालाइ मल
ु क
ु ऐन,

जबरज ती करणी महलको १ नं. को कसरु मा सोही
महलको ३(२) नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
अिभयोग दाबी िलएको देिख छ । ऐ. जबरज ती
करणीको महलको १ र ३(२) नं.को कानूनी यव था
हेदा, ऐ.१ नं.मा कसैले कुनै मिहलालाइ िनजको म जुरी
निलइ करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम उमेरक
बािलकालाइ िनजको म जुरी िलइ वा निलइ करणी
गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ र ऐ.३(२)
नं.मा दश वष वा सोभ दा बढी चौध वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाइ जबरज ती करणी गनलाइ आठ
वषदेिख बा वषस म कै द सजाय हने छ भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार तुत मु ाका ितवादी
के शाङ् ग शेपाले वष ११ क पीिडत प रवितत नाम
मेल ची (ज) लाइ जबरज ती करणीको उ ोगस मको
कसरु गरेको देिखरहेको अव थामा यी ितवादीको
हकमा उ कानूनी यव था आकिषत नहने ।
अब मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ५ नं.को कानूनी यव था हेदा, जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको करणी गन भने पाएको रहेनछ
भने जबरज ती करणी गनलाइ हने सजायको आधा
सजाय गनुपछ भ ने उ लेख भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार
यी ितवादी के शाङ् ग शेपाले पीिडत प रवितत नाम
मेल ची (ज) लाई आ नो गाडीिभ लगी िसटमा राखी
पीिडतको सु वाल खोली िनजले आ नोसमेत पाइ ट
खोली पीिडतलाइ काखमा राखी चु बन गरी पीिडतको
संवेदनशील अङ् गह समाइ जबरज ती करणीको
उ ोगस म गरेको देिखँदा िनज ितवादीको हकमा
उ कानूनी यव था आकिषत हने ।
ितवादीले पीिडतलाई िनजको सु वाल
खोली आ नोसमेत पाइ ट खोली काखमा राखी
चु बन गरी पीिडतको संवेदनशील अङ् गह समाती
जबरज ती करणी गन यास गरेको तर जबरज ती
करणी भइ नसके को भ ने त य जाहेरी दरखा त,
ितवादीले मौका र अदालतमा गरेको बयान, पीिडतको
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शारी रक परी ण ितवेदन र पीिडतको vaginal
swab परी ण ितवेदन र ितवादीको under cloth
परी ण ितवेदनसमेतबाट थािपत भएको देिखँदा
ितवादीलाइ जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको
कसरु कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ५ नं. बमोिजम छ वष कै द सजाय हने गरी
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।८।३ मा
भएको फै सला मनािसब देिखँदा िनज ितवादीलाइ
सु अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर र मु ा दोहो याइ हेन िन सा दान गन गरी यस
अदालतबाट िमित २०७५।७।२५ मा भएको आदेशमा
उि लिखत आधारह तथा िव ान् उप यायािधव ाले
गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ु
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट
ितवादी के शाङ् ग शेपाले वष ११ क पीिडत प रवितत
नाम मेल ची (ज) लाइ आ नो िजपको पछािडको
िसटमा राखी पीिडतको सु वाल खोली ितवादीले
आ नो पाइ टसमेत खोली काखमा राखी चु बन गरी
पीिडतको संवेदनशील अङ् गह समाती जबरज ती
करणी गन यास गरी िनज ितवादीले पीिडतलाइ
जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको कसरु कायम
गरी ितवादी के शाङ् ग शेपालाइ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ५ नं. बमोिजम छ वष कै द सजाय
हने गरी सु िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।१२।१९ मा भएको फै सला सदर हने ठह याइ
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।८।३ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-०४९६, बहिववाह,

नेपाल सरकार िव. सुरशे ख ीसमेत
मल
ु क
ु ऐन, िबहाबारीको महलको ११ नं.
अनस
ु ार थाहा पाएको िमितबाट हद यादिभ परेको
जाहेरीउपर अनस
ु धान भइ दायर भएको अिभयोगलाइ
हद याद नाघी पन आएको भनी अिभयोगप खारेज
गरेको िमलेन भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा,
ितवादी सरु शे ख ीले िमित २०७२।१२।१० मा
ितवादी देवक काक लाइ दो ो िववाह गरी बहिववाह
गरेको हँदा दवु ैजनालाइ कारबाही ग रपाउँ भनी िमित
२०७३।१।२३ मा जाहेरी परेपिछ अनस
ु धान गन
िनकायले थाहा पाइ कानूनबमोिजम अनस
ु धान गरी
अिभयोगप दायर गरेको देिख छ । उ िबहाबारीको
महलको ११ नं. को कानूनी यव था हेदा, यस
महलमा लेिखएको कुरामा सो कुरा थाहा पाएको
िमितले तीन मिहनािभ नालेस निदए ला न स दैन
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार जाहेरी
परेको तीन मिहनािभ नै ततु मु ाको अिभयोगप
दायर भएको देिख छ । बहिववाहको मु ा सरकारवादी
हने फौजदारी मु ाको पमा रहेको हँदा य तो मु ा
वभािवक पमा दिु नयाँवादी हने अ य मु ाभ दा
फरक कृितको ह छ । खासगरी सरकारवादी हने
फौजदारी मु ामा संल न कसरु दारले दईु कृितको
फौजदारी दािय व बेहोनपन
ु ह छ । उसको पिहलो
दािय व वारदातबाट पीिडत यि ित ह छ भने दो ो
र मह वपूण दािय व समाज वा रा य ित रहेको ह छ
। सरकारवादी फौजदारी मु ामा मु ाका प ह िबच
िमलाप हन नस ने भएकोले फौजदारी मु ासँग
स बि धत वारदातका वारेमा प ह ले स बि धत
िनकायलाई जानकारी नगराएकै कारणबाट मा य ता
मु ाह मा कानूनबमोिजम अनस
ु धान तहिककात
गरी मु ा च न नस ने अव था कानूनले प रक पना
गरेको देिखँदैन । कानूनले फौजदारी मु ाको पमा
िलएको बहिववाहस ब धी कसरु को अनस
ु धान गरी
मु ा चलाउन स ने गरी कानूनबमोिजम अिधकार ा
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अिधकारीले वारदातको बारेमा जानकारी पाएपिछ
कानूनबमोिजम अनस
ु धान तहिककात गरी मु ा
चलाउन नस ने भ न िम दैन । ततु मु ामा
जाहेरवाली दगु ा सोपकोटाले आ नो पितले िमित
२०७२।१२।१० मा ितवादी देवक काक सँग दो ो
िववाह गरी बहिववाह गरेको भनी सािधकार िनकायमा
िदएको जाहेरी बेहोरालाइ िनजले पिहले नै थाहा
भएको भ ने मा आधारले ततु मु ामा मल
ु क
ु ऐन,
िबहाबारीको महलको ११ नं. मा यवि थत हद याद
नघाई अिभयोगप दायर भएको मा न िम ने नदेिखने ।
यसै स दभमा ने.का.प.२०६०, अङ् क ३,
िन.नं.७१९७ मा र ना गु ङसमेत िव
िनमला
आलेको जाहेरीले ी ५ को सरकार भएको बहिववाह
मु ामा मुलुक ऐन, िबहाबारीको महलको ११ नं. मा
भएको यव थाबाट थाहा पाएको िमितबाट हद याद
सु हने र मु ा चलाउने स बि धत िनकायले थाहा
पाएको िमित नै थाहा पाएको िमित कायम हने देिखन
आउने भनी िस ा त ितपादन भएको पाइ छ ।
सोअनस
ु ार मु ा चलाउनु पन िनकायले थाहा पाएको
िमितलाइ थाहा पाएको मा नपु न ह छ । ततु मु ामा
आ नो ीमान् सरु शे ख ीले घरमा जेठी ीमती
जाहेरवाली दगु ा सापकोटा हँदाहँदै का छी ीमती
देवक काक लाइ दो ो िववाह गरेपिछ जाहेरवालीले
िमित २०७२।१२।१० मा जाहेरी िदएपिछ अनस
ु धान
गन िनकायले घटनाको बारेमा थाहा पाइ अनस
ु धान
गरी मल
ु क
ु ऐन, िबहाबारीको ११ नं.बमोिजको
हद यादिभ िमित २०७३।२।१३ मा अिभयोगप
दता गरेको देिखरहेको अव थामा ततु मु ाको
अिभयोगप हद याद नाघी दता भएको मा नु उ
ितपािदत िस ा तिवपरीत हन जाने ।
अब ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेका
हन् होइनन् भ नेतफ हेदा, ितवादी सरु शे ख ीले म
घरमा जेठी ीमती हँदाहँदै िमित २०७२।१२।१० मा
ितवादी देवक काक सँग दो ो िववाह गरी बहिववाहको

कसरु गरेको हँदा कारबाही ग रपाउँ भनी जाहेरवाली
दगु ा सापकोटाले जाहेरी िदएको देिख छ । ितवादी
सरु शे ख ीले अदालतमा बयान गदा जाहेरवाली जेठी
ीमतीको सहमितमा का छी ीमती बनाइ िमित
२०७२।४।३१ मा देवक काक लाइ िभ याएको हो
भनी िमित २०७२।१२।१० मा िववाह गरेको भ ने
कुरामा इ कार रहेको पाइ छ । िनजले मौकामा बयान
गदा घरमा जेठी ीमती हँदा हँदै आजभ दा ८/९
मिहना पिहला देवक काक सँग दो ो िववाह गरेको हो
िमित यिकन भएन भ ने बेहोरा लेखाएको देिख छ ।
जाहेरवालीले अदालतमा आइ बकप गदा सरु शे ख ीले
देवक काक लाइ िमित २०७२।१२।१० भ दा अगावै
घरमा िलएर आउनु भएको िथयो र सँगै ब दा झगडा
भएको कारण हरीमा आइ सो दा अिहले उजरु ी िदए
पिन ला छ भनेकोले जाहेरी िदएको हँ, २०७२ साल
साउन मिहनाितर सरु शे ख ीले िववाह गरेका हन् भ ने
बेहोरा उ लेख गरेको देिख छ । घटना िववरण कागज
गन धमराज सापकोटाले अदालतमा आइ बकप
गदा ितवादी सरु शे ख ीले देवक काक लाइ दो ो
िववाह गरी का छी ीमती बनाइ याएका हन् भ ने
बेहोरा लेखाइ िदएको पाइ छ । ितवादी सरु शे ख ीले
देवक काक लाइ िमित २०७२।४।३१ मा िववाह गरी
याएको भनी ितवादी सरु शे ख ीको सा ी राजे
थापाले अदालतमा आइ बकप गरेको देिख छ । यसरी
ितवादीको बयान, जाहेरी र घटना िववरण कागज
एवम् बकप समेतबाट यी ितवादी सरु शे ख ीले घरमा
जेठी ीमती जाहेरवाली दगु ा सापकोटा हँदाहँदै का छी
ीमतीको पमा देवक काक लाइ दो ो िववाह गरी
बहिववाहको कसरु गरेको त य थािपत भएको देिखन
आउने ।
ितवादी सरु शे ख ीलाई मल
ु क
ु ऐन,
िबहाबारीको महलको ९ नं. को कसरु मा सोही महलको
१० नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग माग
दाबी िलएको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, िबहाबारीको
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महलको ९ र १० नं.को कानूनी यव था हेदा ऐ.९ नं.मा
कुनै लो ने मािनसले आ नो वा नी जीिवत छँ दै वा
कानूनबमोिजम लो ने वा नीको स ब ध िव छे द नहँदै
अक वा नी मािनससँग िववाह गन वा अक वा नी
रा न हँदैन र ऐ.१० नं.मा कसैले ९ नं.मा लेिखएको
कुराको िवपरीत अक िववाह गरेमा वा वा नी राखेमा
िनजलाई एक वषदेिख तीन वषस म कै द र पाँच हजार
पैयाँदेिख पि चस हजार पैयाँस म ज रवानासमेत
हने छ... भ ने उ लेख भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार
कुनै पिन लो ने मािनसले आ नो वा नी जीिवत छँदै
वा कानूनबमोिजम लो ने वा नीको स ब ध िव छे द
नहँदै अक वा नी मािनससँग िववाह गरेमा उ ९ नं.
िवपरीत हन जा छ । ततु मु ामा यी ितवादी सरु शे
ख ीले घरमा जेठी ीमती जाहेरवाली दगु ा सापकोटा
हँदाहँदै का छी ीमतीको पमा ितवादी देवक
काक लाइ दो ो िववाह गरेको देिखँदा िनज ितवादी
सरु शे ख ीको हकमा उ कानूनी यव था आकिषत
हने । अका ितवादी देवक काक उपर समेत मौकामा
परेको जाहेरीमा यी ितवादी देवक काक ले ितवादी
सरु शे ख ीको घरमा जेठी ीमती भएको जानकारी
हँदाहँदै का छी ीमती बनी सरु शे ख ीसँग िववाह गरी
आएको भ ने आधारमा िनजउपर समेत बहिववाहको
कसरु मा सजाय हन अिभयोग मागदाबी िलएको देिख छ
। िनज ितवादी देवक काक ले अदालतमा बयान गदा,
आफूलाइ सरु शे ख ीको जाहेरवाली जेठी ीमती छन्
भ ने थाहा पाइ िववाह गरेको होइन भ नेसमेत बेहोरा
उ लेख गरेको देिख छ । ितवादी सरु शे ख ीले
मौकामा बयान गदा, ितवादी देवक काक लाइ मेरो
जेठी ीमती र छोराछोरी िथयो भ ने कुरा थाहा िथयो
भनेको भए पिन िनजले अदालतमा बयान गदा य तो
जानकारी िथयो भ ने बेहोरा लेखाएको देिखँदनै ।
यसै गरी जाहेरवालीले अदालतमा बकप गदा देवक
काक लाइ सरु शे ख ीको जेठी ीमती तथा छोराछोरी
हँदाहँदै का छी ीमती भइ जानी जानी सरु शे ख ीसँग

िववाह गरी आएक हन् भनी प ट पमा भ न सके को
नदेिखँदा यी ितवादी देवक काक ले ितवादी सरु शे
ख ीको जेठी ीमती भएको भ ने कुरा थाहा पाइ जानी
जानी का छी ीमती भइ िववाह गरेक होिलन् भनी
अनमु ान गनु यायोिचत हने देिखन नआउने ।
यसरी ततु मु ामा आ नो ीमान् सरु शे
ख ीले घरमा जेठी ीमती जाहेरवाली दगु ा सापकोटा
हँदाहँदै का छी ीमती देवक काक लाइ दो ो िववाह
गरेपिछ जाहेरवालीले िमित २०७२।१२।१० मा
जाहेरी िदएपिछ अनस
ु धान गन िनकायले घटनाको
बारेमा थाहा पाइ गरेको अनस
ु धानबाट ितवादी सरु शे
ख ीले घरमा जेठी ीमती र छोराछोरी हँदाहँदै का छी
ीमतीको पमा देवक काक लाइ दो ो िववाह गरी
बहिववाहको कसरु गरेको देिखन आएकोले मल
ु क
ु
ऐन, िबहाबारीको ११ नं.को हद यादिभ अिभयोगप
दता गरेको देिखरहेको अव थामा हद याद नघाइ पन
आएको भनी अिभयोगप खारेज हने गरी उ च अदालत
पाटन, हेट डा इजलासबाट िमित २०७४।८।२७ मा
भएको फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
अत: िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
सरु शे ख ीले घरमा जाहेरवाली दगु ा सापकोटा जेठी
ीमतीको पमा हँदाहँदै ितवादी देवक काक लाइ
का छी ीमतीको पमा िववाह गरी बहिववाहको
गरेको देिखरहेको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, िबहाबारीको
११ नं.को हद याद नघाइ पन आएको अिभयोगप
खारेज गनपनमा
ितवादी सरु शे ख ीलाइ कसरु दार
ु
र अका ितवादी देवक काक लाइ सफाइ िदने गरी
मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७३।८।१२
मा भएको फै सला उ टी गरी अिभयोगप खारेज हने
गरी उ च अदालत पाटन, हेट डा इजलासबाट िमित
२०७४।८।२७ मा भएको फै सला के ही उ टी भइ
ितवादी सरु शे ख ीलाइ मल
ु क
ु ऐन, िबहाबारीको
महलको ९ नं.को कसरु मा सोही महलको १०
नं.बमोिजम एक वष कै द र पाँच हजार पैयाँ ज रवाना
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हने र अका ितवादी देवक काक ले सरु शे ख ीको
घरमा जेठी ीमती भएको भ ने कुरा थाहा पाइ जानी
जानी का छी ीमती भइ िववाह गरेको नदेिखँदा िनज
ितवादी देवक काक ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृत : रामच खड् का
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभु म् ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७६-CR-००३२, स पि
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) नेपाल सरकार िव.
िवशाल वमा
ततु मु ामा िवशेष अदालत काठमाड बाट
िमित २०७५।०९।०१ मा भएको फै सला िमलेको
छ, छै न ? वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो, होइन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनु पन
देिखएकोमा सोतफ मु ाको त य, पनु रावेदन िजिकर र
िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरलाई ि गत
गरी िमिसल अ ययन गरी हेदा देहायको अव था रहे
भएको देिखएकाले देहायबमोिजम हने देिखने ।
१. ितवादी िवशाल बमाको साथबाट
.५०,००,०००।– (पचास लाख) बरामद
भएको कुरामा िववाद देिखएन । उ रकम
कसरु बाट आजन भएको भ ने कुरा वादी
प ले थािपत गन नसके कोले उ रकम
स पि शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ)
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ (२) को
कानूनी यव था (स पि को ोत मािणत
गन नसके मा ोत मािणत गन नसके को
जित य तो स पि जफत हने छ)
बमोिजम जफत हने भनी सु अदालतबाट
फै सला भएको देिख छ । उ हदस मको
फै सलामा कुनै पनु रावेदन परेको नदेिखँदा

सोतफ िववेचना ग ररहनु नपन ।
२. ितवादी िवशाल बमाका िव
स पि
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को ख ड
(क), (ख) र (ग) बमोिजमको िनषेिधत काय
गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(३)
अ तगतको कसरु ज य काय गरेको भ दै
सोही ऐनको दफा ३०(१) बमोिजमको सजाय
हन र बरामद भएको िबगो र मोटरसाइकल
सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोिजम जफत
ग रपाउँ भ ने र अका ितवादी कु स
ु
खाँको हकमा स पि शु ीकरणको कसरु
गन अका ितवादी िवशाल बमालाई
आ नो मोटरसाइकल उपल ध गराएर
सघाउ पु याएकोमा सोही ऐनको दफा ३(२)
को कसरु मा सोही ऐनको दफा ३०(२)
बमोिजम सजायको माग दाबी िलएको
देिख छ । उि लिखत दफाह हेदा:दफा ३ (१) मा कुनै यि ले देहायको कुनै काय
गन वा गराउन हँदैनः–
(क) स पि को गैरकानूनी ोत (इिलिसट
अ रिजन) लुकाउने वा छ ने वा कसुरमा
संल न यि लाई कानूनी कारबाहीबाट
बचाउन सहयोग गन उ े यले कसुरबाट
ा स पि हो भ ने थाहा पाउँदा
पाउँदै वा िव ास गनुपन मनािसब
आधार हँदाहँदै य तो स पि कुनै पिन
कारले पा तरण वा ह ता तरण गन,
(ख) कसुरबाट ा स पि हो भ ने थाहा
पाउँदापाउँदै वा िव ास गनुपन मनािसब
आधार हँदाहँदै य तो स पि को
सही कृ ित, ोत, थान, िनःसग
(िड पोिजसन), कारोबार (मुभमे ट),
वािम व वा सो स पि उपरको
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अिधकार लुकाउने, छ ने वा बद ने, वा
(ग) कसुरबाट ा स पि हो भ ने जानी
जानी वा िव ास गनुपन मनािसब आधार
हँदाहँदै य तो स पि ा गन, योग
गन वा धारण गन ।
(२) कुनै यि ले उपदफा (१) बमोिजमको
कुनै कायको षड् य , म त, दु साहन,
सहजीकरण, मतस लाह वा उ ोग गन वा
स ब ता वा सहभािगता जनाउन वा मितयार
हनु हँदनै ।
(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उि लिखत
कुनै काय गरेमा य तो काय स पि
शु ीकरणस ब धी कसुर हने छ ।
दफा ३०(१): दफा ३ को उपदफा (१) मा
उि लिखत स पि शु ीकरणस ब धी
कसुर गन यि लाई िबगोको दो बर ज रवाना
र कसुरको गा भीय हेरी दुई वषदेिख दश
वषस म कै द हने छ ।
दफा ३०(२): दफा ३ को उपदफा (१) मा
उि लिखत स पि शु ीकरणस ब धी
कसुरम ये षड् य गन यि लाई उपदफा
(१) बमोिजम र अ य कसुर गन यि लाई
उपदफा (१) मा उि लिखत सजायको आधा
सजाय हने छ ।
दफा ३४(१): स पि शु ीकरण तथा
आतङ् कवादी ि याकलापमा िव ीय
लगानीस ब धी कसुर मािणत भएमा
कसुरसँग स बि धत जोसुकैको नाम, भोग,
वािम व वा कुनै पिन कारको वाथ रहे
भएको स पि वा साधन जफत हने छ ।
भ ने यव था रहेको पाइ छ । उि लिखत
कानूनी यव थाको अ ययनबाट स पि
शु ीकरणको कसरु हनको लािग िववािदत
स पि कसरु बाट आजन भएको हनपु न ।
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३. ितवादी िवशाल बमाको साथबाट बरामद
भएको रकम जनु यि ले पठाएको भनी िनज
ितवादीले िजिकर िलएका छन्, ती यि
भारतीय भएको र प पिहचान खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन भने जनु यि लाई बझ
ु ाउन
याएको भनी भनेको यि को समेत कुनै
प पिहचान र वतनसमेत खल
ु ाउन सके को
पाइँदैन । बरामद भएको रकम साथमा बोक
िहँड्नको लािग ठुलो मा ाको रकम देिखई
य ो रकम बिकङ णालीमाफत कारोबार
गनपनमा
नगद नै साथमा बोक िहँडेको,
ु
उ रकम के कुन ोतबाट आजन गरेको
हो र के योजनका लािग कसलाई िदन
लगेको हो प त यगत आधार माण
ितवादी िवशाल बमाले खल
ु ाउन सके को
देिखँदनै । तथािप यी ितवादीको साथबाट
बरामद भएको रकम के क तो कसरु बाट
ा भएको भ ने प िव सनीय माण
वादी प ले समेत खल
ु ाउन सके को अव था
नदेिखँदा यी ितवादी िवशाल बमाको
साथबाट बरामद भएको रकम कसरु बाट
आजन भएको नभई वैधािनक ोत नखल
ु े को
स पि को पमा रहेको मा नपु न नै देिखयो ।
ितवादीले पैयाँ बोक िहँड्नु मा आफै ँमा
कसरु ज य काय हन स दैन । यस अव थामा
िनज ितवादी िवशाल बमाले आरोप
दाबीबमोिजम स पि शु ीकरण (मनी
लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा
३(१) को ख ड (क), (ख) र (ग) अ तगतको
कसरु गरेको भनी िन य ल गनु यायसङ् गत
देिखँदनै ।
४. ितवादी कु स
ु खाँले आ नो मोटरसाइकल
ितवादी िवशाल बमालाई िदई अिभयोग
दाबीबमोिजम मितयारको भूिमका िनवाह गरेर
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भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार
गदा, बरामिदत मोटरसाइकल ितवादी कु शु
खाँको नाममा दता रहेको भ ने कुरा यातायात
यव था कायालय, लिु बनीको च.नं .६६२९
िमित २०७५।२।१६ को प बाट देिखएको
छ । मु य अिभयु बनाइएका िवशाल बमाको
साथबाट बरामद भएको रकम अिभयोग
मागदाबीमा उ लेख ग रए ज तो कसरु बाट
ा भएको नदेिखई वैधािनक ोत नखल
ु े को
स पि देिखएको अव थामा स पि
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) को कसरु
गन सघाउ पु याएको भ ने कुरा थािपत
हन सके न । अकातफ ितवादी कु स
ु खाँले
ओम काश सोनीमाफत मौिखक सहमितमा
मोटरसाइकल िब ग रसके को भ ने बेहोरा
आ नो बयानमा लेखाएको ि थित छ ।
ितवादी कु स
ु धान अिधकारी
ु खाँले अनस
र अदालतसम बयान गदा ितवादी िवशाल
बमालाई आफूले निचनेको भ ने बेहोरा
लेखाएका र अका ितवादी िवशाल बमासमेत
यी कु स
ु खाँलाई िचि दन भनी बयान गरेको
अव था देिख छ । यस अव थामा उ
मोटरसाइकल कसरु गन योजनका लािग
योग गरेको भ ने नदेिखँदा िवशेष अदालत
काठमाड को फै सला निमलेको भनी वादी
नेपाल सरकारले िलएको पनु रावेदन िजिकर
तथा िव ान् उप यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकएकोले यथ
िझकाइरहनु नपन ।
५. तसथ, उि लिखत आधार, कारण र
कानूनी यव थाबाट यी ितवादी िवशाल
बमाबाट बरामद भएको .५०,००,०००।–
(पचास लाख पैयाँ) सोही ऐनको दफा
२८ को उपदफा (२) बमोिजम जफत

हने, अ मा अिभयोग दाबी पु न नस ने र
दवु ैजना ितवादीह िवशाल बमा र कु स
ु
खाँले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
भनी िवशेष अदालत काठमाडौ ँबाट िमित
२०७५।०९।०१ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- निबन आचाय
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभु म् ।
११
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-१०९४, अपहरण,
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार
िव. कमल काश िव.क. समेत
यथ ितवादी कमल काश िव.क.ले
अनस
ु धान अिधकारीसम आरोिपत कसरु गरेको
भनी बयान गरेको देिखए तापिन अदालतमा आई बयान
गदा पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन, िववाह
गन सहमित भई सहमितमा करणी गरेको हो । दाङ
जान लागेका ह , बेचिबखन गनका लािग लगेको होइन
भनी बेचिबखन गन लगेकोमा इ कारी बयान गरेको
देिख छ । यसरी िनजले अदालतसम को बयानमा
पीिडतलाई िववाह गछु भनी िलएर गएको र पीिडतलाई
आफूले करणी गरेको त यस म वीकार गरेको
देिख छ । िमिसल संल न माणबाट िनज ितवादीले
पीिडतलाई िववाह गन लगेको भ ने खु न आएको
अव था छै न । यसबाट िनज ितवादीले पीिडतलाई
करणी गरी शोषण गन मनसायले िववाह गन भनी
लोभनमा पारी झु याई ललाई फकाई नेपाल
सरहदिभ एक ठाउँबाट अक ठाउँमा ओसार पसार
गरेको भ ने कुरा पिु हन आउँछ । पीिडतलाई
बेचिबखन गन उ े यले जबरज ती लगेको भ ने जाहेरी
दरखा त र सोही बेहोराको पीिडतको मौकाको बयान र
घटना िववरणका मािनसह ले कागज ग रिदएको भए
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तापिन पीिडत प रवितत कुम ५४ट ले अदालतमा
उपि थत भई बकप गदा मलाई ितवादीले बेचिबखन
गन लगेको होइन भनी बकप गरेको, जाहेरवाला
कुम ५४ट१ ले ितवादीले पीिडतलाई बेचिवखन
गनका लािग नै लगेको भनी यिकनसाथ बकप गन
नसके को, घटना िववरणका मािनसह ले अदालतमा
उपि थत भई मौकाको कागजको बेहोरा सनाखत हने
गरी बकप गरेको नदेिखएबाट यी ितवादीले िववाह
गन लोभनमा पारी झु याई यौन शोषण गन उ े यले
नै पीिडतलाई नेपालिभ ै एक ठाउँबाट अक ठाउँमा
लगेको भ ने देिखने । यसैगरी यी यथ ितवादीले
पीिडतलाई अपहरण गरी लगेको भ ने िजिकरतफ हेदा,
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १ नं. मा कसैले कुनै यि लाई बल योग
गरी वा योग गन ध क िदई डर ास देखाई छलकपट
गरी झु यानमा पारी वा नशालु वा मादक पदाथ सेवन
गराई वा कुनै यातायातको साधन कुनै िकिसमले क जा
वा िनय णमा िलई कुनै ठाउँमा जान बा य गराउन
वा कुनै यि लाई िनजको िहतको िनिम िनजको
बाबु आमा वा संर कको म जरु ीबाहेक कुनै ठाउँमा
लैजान हँदैन । सो गरे अपहरण गरेको मािनने छ भ ने
कानूनी यव था ग रएको पाइ छ । यी ितवादी
कमल काश िव.क. ले पीिडतलाई उि लिखत
कानूनी यव थाबमोिजम अपहरण गरी लगेको
भ ने िमिसल संल न माणबाट पिु ट हन आएको
देिखँदैन । अिभयोग दाबीमा ितवादीले पीिडतलाई
के ही सघुँ ाई बेहोस बनाई क चढाई लगेको भने तापिन
उ आरोपमा ितवादीले अदालतमा बयान गदा
इ कार रहेको, पीिडतले ितवादीले आफूलाई के ही
सघुँ ाएको होइन भनी बकप गरेक एवं य दश
क ाइभर देवीलाल बोहराले मौकामा घटना िववरण
कागज गदा दवु ैजना पालैपालो क चढेको भ ने उ लेख
गरेको देिखएबाट पीिडतलाई बेहोस बनाई कमा
चढाई लगेको भ ने अिभयोग दाबी समिथत हन सके को

देिखएन । यी ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती
धाक ध क िदई गाडीमा राखी लगेको भए पीिडतले
ितवादीबाट भा न उ कन यास गरेको हनपु नमा
य तो यास गरेको देिखँदनै । तसथ, यी ितवादीले
पीिडतलाई अपहरण गरी बेचिबखन गन लगेको भ ने
अिभयोग दाबी ठोस माणबाट समिथत हन सके को
देिखएन । यी ितवादी कमल काश िव.क.ले
पीिडतलाई िववाह गन भनी ललाई फकाई कुमबाट
कमा चढाई स यानस म याएको र एक रात
होटलमा राखी करणी गरेको र अक िदन पनु ः कमा
राखी दाङतफ आउँदै गदा स यानको कपरु कोटमा
हरीले प ाउ गरेको देिखएबाट यी ितवादीले
पीिडतउपर यौन शोषण गरेको देिखँदा िनजले मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १५ को उपदफा (१) को ख ड (च) बमोिजम
पीिडतको शोषण गन उ े यले पीिडतलाई नेपालिभ
एक ठाउँबाट अक ठाउँमा ओसार पसार गरेकोस म
पिु हन आएको देिखने ।
अका यथ ितवादी गोपालजंग िव को
हकमा िवचार गदा, िमित २०७३।०३।२८ गते मेरी
छोरी प रवितत कुम ५४ट घरबाट दही बे न र
एस.एल.सी.को नितजा बु नको लािग खलंगा कुममा
गएको अव थामा गोपाल िव को िनदशनमा ितवादी
कमल काश िव.क.ले िववाह गछु भनी ललाईफकाई
िपपलनेटाबाट सोलबाङ् गितर झारी खलंगाबाट
आएको क चढाई िलई गएको भनी जाहेरवालाले यी
ितवादीउपर समेत िकटानी जाहेरी िदएको देिख छ ।
पीिडतको मािणत बयानमा उ जाहेरी बेहोरा समथन
हने गरी गोपालजंग िव ले ितमीलाई ललाई फकाई
िलएर जानु भनेका छन् भनी कमल काश िव.क.
ले मलाई जबरज ती कमा िलई गएका हन् भनी
उ लेख गरेको देिख छ । िनज ितवादी गोपालजंग
िव ले अदालतमा बयान गदा िमित २०७३।०३।२४
गते कमल काश िव.क. समेत भई पीिडतको घरमा
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गएको र पीिडतको आमाले ितवादी कमल काश
िव.क. सँग पीिडतको िववाह गराइिदने कुरा गरेका
हन् । वारदातको िदन पीिडतले आमाबाबस
ु गँ
स लाह गरेर नै कमल काश िव.क.सँग िववाह गन
खलङ् गातफ गएक भनी लेखाएको र अका ितवादी
कमल काश िव.क.को मौकाको बयानबाट समेत िनज
कमल काश िव.क. ितवादी गोपालजंग िव का साथ
पीिडत प रवितत नाम कुम ५४ट को घर गएको
भ ने देिख छ । यसैगरी पीिडतले अदलतमा बयान
गदा ितवादी कमल काश िव.क.सँग िचनजान नै
िथएन । गोपालजंग िव ले मेरो ठुली आमाको छोरा
हो भनी घरमा लगी िचनाएको हो । मलाई जबरज ती
लैजान सहयोग गन गोपालजंग िव नै हो भनी
लेखाइिदएको देिख छ । यी ितवादी गोपालजंग िव कै
सा ी िभमबहादरु िव को बकप बेहोरासमेतबाट ियनै
ितवादीले अका ितवादी कमल काश िव.क.लाई
पीिडतको घर लगी िबहे गन भ ने कुराकानी गराएको
देिख छ । यस कार ितवादी कमल काश िव.क. लाई
पीिडतको घर लगी पीिडतसँग िचनजान गराइिदने र
िनजले पीिडतलाई स यानतफ लैजानेस मको कायमा
वातावरण तयार गन काय यी ितवादी गोपालजंग
िव बाट भएको देिखँदा ितवादी कमल काश िव.क.
ले पीिडतलाई कुमबाट जबरज ती क चढाई
स यानतफ लैजाने कायमा यी ितवादी गोपालजंग
िव ले दु साहन गन एवं सहयोगी मितयारको भूिमका
िनवाह गरेको भ ने कुरा पिु हन आउने ।
यस ि थितमा सु कुम िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी गरी यथ ितवादीम येका
कमल काश िव.क. ले पीिडतको शोषण गन उ े यले
पीिडतलाई नेपालिभ एक ठाउँबाट अक ठाउँमा ओसार
पसार गरेको कसरु स म पिु हन आएकोले िनजलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) को ख ड (ख)
को कसरु मा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१)

को ख ड (च) बमोिजम २ (दईु ) वष कै द सजाय हने
र यथ ितवादी गोपालजंग िव ले ितवादी कमल
काश िव.क. ले पीिडतलाई कुमबाट जबरज ती
क चढाई स यानतफ लैजाने कायमा दु साहन गन
एवं सहयोगी मितयारको भूिमका िनवाह गरेको देिखँदा
िनजलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को
ख ड (ज) बमोिजम १ (एक) वष कै द हने र पीिडतलाई
पगु ेको भौितक, शारी रक, मानिसक र भावना मक ित
एवं िनजको सामािजक मयादामा परेको असरसमेतलाई
म यनजर गरी मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ र फौजदारी
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा ४१ बमोिजम ितवादी कमल काश िव.क.
बाट .४०,०००।- र ितवादी गोपालजंग िव बाट
.२०,०००।- पीिडतले ितपूितसमेत भराई िलन
पाउने ठहराएको उ च अदालत तल
ु सीपरु को फै सला
िमिसल माणको मू याङ् कनको रोहबाट मनािसब
नै देिखएकोले अ यथा भ न िम ने देिखएन । िनज
यथ ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
नै सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर तथा िव ान् उप यायािधव ाको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: िववेिचत त य, आधार र कारणह बाट
सु कुम िज ला अदालतको िमित २०७३।११।११
को फै सला के ही उ टी गरी यथ ितवादीम येका
कमल काश िव.क. लाई मानव बेचिबखन तथा
ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को
उपदफा (२) को ख ड (ख) को कसरु मा सोही ऐनको
दफा १५ को उपदफा (१) को ख ड (च) बमोिजम
२ (दईु ) वष कै द हने र यथ ितवादी गोपालजंग
िव लाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को
ख ड (ज) बमोिजम १ (एक) वष कै द हने तथा मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १७ र फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
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तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४१ बमोिजम
ितवादी कमल काश िव.क.बाट .४०,०००।–
र ितवादी गोपालजंग िव बाट .२०,०००।पीिडतले ितपूितसमेत भराई िलन पाउने ठहराएको
उ च अदालत तल
ु सीपरु को िमित २०७५।५।०४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ताराद बडु
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७७ साल जे २१ गते रोज ४ शभु म् ।
१२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-०६४६, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. भुपे साद जोसीसमेत
ततु मु ामा यी यथ ितवादीह
भूपे साद जोशी, िदपे ओझा, थाने र गौतम र
मतृ क रमेश िव िबच यानै मानपनस
मको पूव रसइवी
ु
रहे भएको नदेिखएको र होली पवका िदन होली मनाई
िविभ न थानमा खानिपनसमेत गरी बेलक
ु ा मोहना
नदीमा चारैजना दईु वटा मोटरसाइकलमा चढी नहु ाउन
गएकोबाट िनजह िबच िम ता नै रहेको देिख छ ।
मतृ क रमेश िव को लासजाँच कृित मचु ु का तथा
शव परी ण ितवेदनसमेतबाट िनजको शरीरमा
कुनै घाउ चोट लागेको पिन देिखँदनै । मृतकको शव
परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण पानीमा डुबेको
(Drowning) भनी उ लेख भएको देिख छ । िनज
ितवादीह सँगै मृतकको उ ार कायमा समेत संल न
रहेका िजयाराम चौधरी र िटकाराम चौधरीसमेतले
मतृ क रमेश िव लाई यी ितवादीह ले बचाउन य न
गद हारगहु ार मागेका र उ ारको यास गरेको भनी
लेखाएको देिख छ । मतृ कलाई ितवादी भपु े साद
जोशीसमेतले मानु पनस मको रसइवी तथा अ य कुनै
कारण रहे भएको भनी जाहेरवालालगायत मृतकक
प नी जय ती िव समेतका कसैले पिन मौकामा गरेको
कागज तथा अदालतमा गरेको बकप समेतमा खल
ु ाउन

सके को नपाइने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी
मु ामा कसरु मािणत गनपन
ु भार वादी प को हने
छ भ ने कानूनी यव था ग रएको पाइ छ । फौजदारी
अिभयोग मािणत हनको लािग आपरािधक काय गन
मनसाय, तयारी र ि या भएको हनपु छ र य तो ि या
आपरािधक िथयो भ ने कुरा शङ् कारिहत तवरबाट पिु
भएको हनु पदछ । के वल यान मरेको भ ने आधारले
मा कसैका उपर शङ् का गरी िवना माण कसैलाई
दोषारोपण गनु यायोिचत हन स दैन । यसैका लािग
फौजदारी कानूनमा शङ् काको सिु वधा अिभयु ले
पाउँछ (Benefit of doubt goes to accused)
भ ने फौजदारी यायको मा य िस ा तसमेत रहेको
पाइ छ । ततु मु ामा यी ितवादीह कै कत यबाट
मतृ कको मृ यु भएको भ ने कुरा शङ् कारिहत
तवरबाट पिु भएको देिखँदैन । मतृ कको शव परी ण
ितवेदनबाट मृतक रमेश िव टको मृ यु पानीमा डुबेर
भएको भ ने देिखएको छ । यी यथ ितवादीम येका
भपु े साद जोशीले नै मतृ कलाई धके ली नदीमा
फालेका हन् भ ने कुरा िमिसल संल न कुनै पिन
माण कागजातबाट समिथत हन आएको देिखँदैन ।
िनज ितवादी भपु े साद जोशीले अनस
ु धानको
ममा गरेको सािबती बयान िमिसल संल न अ य
वत त यपरक माणबाट शङ् कारिहत तवरले
पिु हन नआएको ि थितमा सु को फै सला उ टी
गरी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहराएको उ च अदालत िदपायलको फै सलालाई
अ यथा भ न िम ने देिखएन । तसथ उ च अदालतको
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी यथ ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवं िव ान्
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अत: िमिसल संल न त य एवं आधार
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माणह को िववेचना गरी सु कै लाली िज ला
अदालतको िमित २०७२।११।५ को फै सला उ टी
गरी यथ ितवादीह भपु े साद जोशी, िदपे
ओझा र थाने वर गौतमले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहराएको उ च अदालत िदपायलको िमित
२०७४।२।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ताराद बडु
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७७ साल जे २१ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१२७७, िनणय
दता बदर, ेमलाल कसाई िव. ेमबहादुर े समेत
ज गाको हक बेहक स ब धमा
माण बझ
ु ी दता हक कायम गन े ािधकार
मालपोत कायालयलाई कानून ारा दान गरेको
देिखँदैन । िज ला अदालतबाट वादी ितवादीबाट
पेस भएको माणह को मू याङ् कन गरी हक बेहकमा
िनणय गनको लािग दवु ै प लाई स बि धत िज ला
अदालतबाट हक कायम गराई याउन सनु ाइिदनपु नमा
मालपोत कायालयले वादीको नाउँमा दता गन भनी
गरेको िनणय कानूनस मत नभएको हँदा पनु रावेदन
अदालत पाटनले दवु ै प लाई हक कायम गरी याउन
सनु ाइिदन मालपोत कायालय चाबिहलमा ता रख
तोक िमिसल पठाइिदने भनी गरेको फै सला अ यथा
देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत िववािदत िक.नं.५० को
०-६-०-० को ज गामा दवु ै प ले आ-आ नो नाउँमा
दता ग रपाउँ भनी दाबी गरी हकबेहकको न खडा
भएकोमा स म अदालतबाट हक कायम गराई याउनु

भनी मालपोत कायालयले सनु ाउनु पनमा ेमलाल
कसाईको नाउँमा दता ग रिदने गरी मालपोत कायालय,
चाबिहलबाट िमित २०७०।१०।२२ मा भएको िनणय
बदर गरी दबु ै प लाई अदालतबाट आ नो हक कायम
गराई याउनु भनी मालपोत कायालयले सनु ाउनपु न
भएकोले दवु ै प लाई ता रख तोक मालपोत कायालय
चाबिहल, काठमाड मा पठाइिदने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: स रता रजाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत्२०७५ साल भा १ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०७५७, गभपतन
गराई कत य यान, नेपाल सरकार िव. गंगा अिधकारी
ितवादी गंगा अिधकारी गभपतन गराउन
पाउने अनमु ित वा इजाजत ा िचिक सक /
वा यकम भएको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
देिखँदनै । यसरी अनमु ित ा नगरेको यि ले गभ
पतन गराउने काय गदा मािनस मन स छ भ ने
पूवअनमु ान िथएन भनी भ न िम ने देिखँदैन । होस
नपु याई वा हेलचे याई ं गरी गभपतन गराएको देिखन
आयो । तोके को यो यता भएको यि ले मा गभपतन
गराउन स ने देिख छ । गभपतन गराउन पाउने यो यता
र मता नभएक ितवादीले गभपतन गराउँदा गभवती
मिहलाको यान जोिखम पन स ने नै ह छ । कानूनले
अनमु ित िदएको सीमा नाघी गराइएको गभपतनले
आपरािधक दािय व िसजना गदछ । कानूनले िनषेध
गरेक यी ितवादीले गभपतन गराउन स लाह िदएको
र गभपतन गराएको देिखन आयो । िनजले गभपतन
गन स लाह िदँदा निजकै को वा य के मा जाने
स लाह िदएकोसमेत देिखँदैन । आफूसँग ान सीप
नभएको यि ले कानूनले िनषेध गरेको काय गदा
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मािनस मन स छ भ ने सामा य समझको कुरा िवचार
नगरी गरेको कायलाई मनु ािसब मािफकको काय भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. को कानूनी यव था आकिषत हनका
लािग मतृ कलाई मानपन
ु रसइवीको कारण योजनाब
पमा काय गरी कत य गरेको हनपु न देिख छ । ततु
घटनामा मृतकलाई मान नै उ े यबाट यानस ब धीको
१३(३) नं. अ तगतको काय यी ितवादीले गरेको
भ ने नभई मतृ क र िनजको लो नेको आ हमा यी
ितवादीले गभ तहु ाउने कायमा संल न रहेको र सोही
ममा मतृ कको मृ यु हन गएको देिख छ । यसरी
मतृ कसमेतकै म जरु ीबाट भएको ि याको प रणामबाट
भएको मृ यल
ु ाई यानस ब धीको महलको १३(३)
नं. को कसरु कायम गन िम ने अव था नदेिखएकोले
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादी गंगा अिधकारीले मृतक
रिसका म लको गभमा रहेको २१ ह ाभ दा मािथको
गभपतन गराएको देिखएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको २८ नं. बमोिजम १० मिहना
कै द र सोही महलको ५ नं. र ६(२) नं. िवपरीतको
कसरु मा सोही ६(२) नं. बमोिजम १ वष कै द सजाय
हने ठहरी भएको सु िज ला अदालतको फै सला के ही
उ टी गरी ितवादी गंगा अिधकारीलाई सोही महलको
२८(क) नं. बमोिजम ३ वष कै द र सोही महलको ६(२)
नं. बमोिजम १ वष कै द गरी ज मा ४ वष कै द सजाय
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । सो ठहरी फै सला
भएकोले ितवादी गंगा अिधकारी सु यादै गज
ु ारी
बसेकोले िनजलाई लागेको कै दको लगत कसी असल
ु
गनु भनी सु िज ला अदालतमा लगत िदनपु नमा सो
गरेको नदेिखँदा ितवादी गंगा अिधकारीलाई लागेको
कै द वष ४ को लगत कसी असल
ु गनु भनी भनी सु

सख
ु त िज ला अदालतमा लगत िदने ।
इजलास अिधकृ त : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.३
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७१-WO-००२४, उ ेषण /
परमादेश, गोिव द साद खनाल िव. लोक सेवा आयोग,
के ीय कायालयसमेत
नेपाल इि जिनय रङ सेवा, िसिभल समूह,
हाईवे उपसमूह रा.प.ि तीय ेणीको काय मताको
मू याङ् कनको आधारमा हने बढुवाका लािग कािशत
सूचनाअनस
ु ार यी िनवेदक र िवप ी सरु शे पौडेल
दवु ै ित पध उ मेदवार रहेका देिख छन् । िवप ी
सरु शे पौडेलले बढुवाको लािग फाराम भदा ि भवु न
िव िव ालय, इि जिनय रङ अ ययन सं थानले
िनजले Master’s Degree in Transportation
Engineering २०७०।७।२८ गते उ ीण गरेको
बेहोरासिहतको ि भवु न िव िव ालयको प साथ
बढुवाको दरखा त फाराम बझ
ु ाएको, दरखा त
साथै चारै सेमे रको ल धाङ् क प समेत पेस गरेको
िमिसलबाट देिख छ । िवप ी सरु शे पौडेलले पेस
गरेको नातको र तहको ल धाङ् कप ह अ यथा
हन् भ ने स ब धमा िनवेदकको िजिकरसमेत नदेिखँदा
िवप ी सरु शे पौडेलले नातको र तह उ ीण गरेकोमा
िववाद नदेिखने ।
लोक सेवा आयोग के ीय कायालय
अनामनगर, काठमाड बाट नेपाल इि जिनय रङ सेवा,
िसिभल समूह, हाइवे उपसमूह रा.प.ि तीय ेणीको
र पद सं था ६ को लािग काय मता मू याङ् कनको
आधारमा बढुवा गन िव ापन नं.७६-७०/७१ को िमित
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२०७०।६।२३ गते कािशत िव ापनमा दरखा त िदने
अि तम िमित २०७०।८।४ गतेस म रहेको र िवप ी
सरु शे पौडेलले िमित २०७०।७।२९ मा नातको र
तह उ ीण गरेका ल धाङ् कप ह सिहत दरखा त
फाराम बझ
ु ाएको देिख छ । िमित २०७०।७।२६ स म
मा फाराम बझ
ु ाउने िमित रहेकोमा थप गरेको िमितमा
बझ
ु ाएको शैि क यो यताको माणप को आधारमा
अङ् क दान गन निम ने भ ने िनवेदन िजिकर रहे
पिन दरखा त फाराम बझ
ु ाउन िम ने तर सो अविधमा
हािसल गरेको शैि क यो यताको अङ् क भने गणना
गन निम ने भनी अथ गन िम ने देिखँदैन । फाराम
भन याद थप गनको
ु अथ सो अविधमा हािसल गरेको
शैि क यो यताको गणनासमेत वतः ह छ भ ने नै
हो । बढुवाको दरखा त फारामसाथ पेस नगरी पिछ
पेस गरेको ा सि टको आधारमा मािथ लो शैि क
यो यताको अङ् क दान गन िम ने होइन भनी िलइएको
िनवेदन िजिकर ि भवु न िव िव ालयअ तगतका
या पसह को परी ास ब धी के ीय िनकायको
पमा रहेको परी ा िनय ण कायालय ब खल
ु े समेत
Transcript जारी िमितलाई िड ी हािसल गरेको िमित
नमािनने ब अि तम सेमे टर उ ीण गरेको िमित नै
िड ी हािसल गरेको िमित हने ावधान रहेको भनी
२०७०।७।२८ गते िड ी हािसल गरेको बेहोरालाई
समथन गद जो जससँग स बि धत छ भनी िमित
२०७०।११।११ मा िसफा रस गरेको िमिसल संल न
रहेको प बाट खि डत भएको देिखने ।
लोक सेवा आयोगको िनणय, लोक सेवा
आयोग काय स चालन िनदिशका, २०६७ को दफा
१३ को उपदफा (२) र सोही उपदफाको ख ड (ग)
को आधारमा निमलेको भ ने िजिकरतफ हेदा उ
दफा १३ (२) मा आ त रक ितयोिगता मक परी ा र
काय मताका आधारमा हने बढुवाको लािग कािशत
िव ापनअनस
ु ार पन आएका दरखा त फारामह उपर
देहायबमोिजम छानिबन गनपन
ु छ भनी सोही

उपदफाको ख ड (ग) मा स बि धत सेवास ब धी
चिलत कानूनबमोिजमको यूनतम शैि क यो यताको
माणप वा ल धाङ् कप को ितिलिप दरखा तसाथ
संल न छ, छै न ? भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
यसरी दरखा त छानिबन गदा शैि क यो यताको
ल धाङ् कप को ितिलिपसाथ रहेको अव थामा
उ दरखा त रीतपूवककै मािनने ह छ । िमित
२०७०।७।२८ गते नातको र तहको परी ा उ ीण
गरेको बेहोरा उ लेख गरी इि जिनय रङ अ ययन
सं थान, पु चोक या पसले तथा अि तम सेमे र
उ ीण िमित नै िड ी हािसल गरेको िमित मािनने
ावधान रहेको भनी परी ास ब धी आिधका रक
िनकाय प.िन.का.बाट लेखी आइसके को र नातको र
तहको ल धाङ् कप ह समेत पेस भइरहेको ि थितमा
के वल दरखा त फारामसाथ ा सि ट पेस नगरेकै
कारण शैि क यो यताबापतको अङ् क िदन निम ने
भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
यस अित र यी रट िनवेदकको हाल
मािथ लो तहमा बढुवा भइसके को भनी िनवेदकतफका
िव ान् अिधव ा ी भि राम िघिमरेले बहसका ममा
इजलासमा जानकारी गराउनु भएकोले ततु रट
िनवेदनको आिच यसमेत समा भइसके को देिखँदा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६८-CR-०७९५, ०६९CR-०३२२, यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव.
अशोककुमार भ ने िनराजन ख ीसमेत, यामकुमार
ख ीसमेत िव. नेपाल सरकार
यसमा आरोिपत कसरु मा
यथ
ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा र अदालतमा
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समेत पूण पमा इ कार भई बयान गरेको
देिख छ । जाहेरवालीले अदालतमा बकप गदा
िमित २०६६।९।२९ गते राित २:३० बजे याम
ख ीसमेतका १५/१६ जना मािनसह ले घरको ढोका
फोरी ीमान्लाई झपाझप हानी कुटिपट गद बािहर लान
खो दा मैले हारगहु ार गदा ितवादीह को हातबाट
ीमान् फु कनु भई यान ब न गएको हो भनी लेखाई
िदएको देिखयो । य तै पीिडत टेकबहादरु बढु ाले िमित
२०६६।९।२९ गते राित २:३० बजेको समयमा म र
मेरो घर प रवार सतु ी िनदाएको अव थामा घरको ढोका
फोरी ितवादीह याम ख ी, योगेश ख ीसमेतका
मािनसह ले मलाई यान मान मनसायका साथ
धा रलो खक
ु ु रीले हा न ला दा जाहेरवाली ीमतीले
मलाई बचाउन ला दा ीमतीसमेतलाई धके ली मलाई
खक
ु ु री हार गदा हातको औ ंलामा ला यो । िनज
ितवादीह ले ला ी मु का र लाठीसमेतले मलाई
कुटिपट गद िभरबाट खो सामा फाली अब मछ जाउँ
भनी यहाँबाट गएका हन् भनी घटना िववरण कागजमा
लेखाई िदएको अव था देिखने ।
आफूह घटना वारदातमा संल न नरहेको
भनी ितवादीह ले इ कारी बयान गरेको भए पिन
िनजह उपर जाहेरवालीले िदएको िकटानी जाहेरी,
पीिडतको शरीरमा घाउचोट रहेको भ ने शारी रक
परी ण ितवेदन, जाहेरवालीले घटनामा संल न
रहेका भनी गरेको सनाखत कागज, जाहेरी समथन गरी
भएको जाहेरवालीको बकप समेतका िमिसल संल न
माणह बाट ितवादीह को घटना वारदातमा
उपि थित रहेको भ ने पिु भएको देिख छ । पीिडत र
काकाका िबच सावजिनक अपराध मु ा चलेको कारण
रसइवीले झु ा मु ा चलाएको भनी ितवादीह ले
बयानमा लेखाएको भए तापिन सोको पिु िमिसल
संल न कागजातह बाट हन सके को छै न । के वल
रसइवी िथयो भनी बयानमा लेखाएकै आधारमा उ
कुरा माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
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अब ितवादीह बाट भएको हार यान मान
उ ोगको कसरु िभ पन हँदा िनजह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम यान मान कसरु मा सजाय हनपु न भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा
िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५
नं. मा “ यान मान मनसायले गोली चलाउने वा बम
हा ने वा घातक हितयारले काट् ने वा मानका लािग
अ जनु सक
ु ै कुराको उ ोग गरी मनस मको काम
गरेकोमा कुनै कारणले यान मन पाएको रहेनछ भने
य तो काम गन र गन लगाउने तथा सो ठाउँमा गई
वचन िदने वा म त गनलाई पाँच वषदेिख बा वषस म
कै द गनपछ”
ु । भ ने उ लेख भएको देिखने ।
घटना थलमा धा रलो हितयार योग भएको
भने पिन कुनै धा रलो हितयार बरामद हन सके को
देिखँदनै । यान मान मनसायले नै पीिडतउपर
ितवादीह ले हार गरेको भ ने पिन िमिसलबाट
देिखएको अव था छै न । पीिडत टेकबहादरु को घा जाँच
के स फारामबाट िनजलाई लागेको घा चोटबाट िनजको
यानै मनस ने भ ने नदेिखई stable भनी उ लेख
भएको देिखने ।
यान मान उ ोगको कसरु थािपत हनका
लािग ते ो प को उपि थितको कारणबाट पीिडतको
यान मन नपाएको भ ने ि थित िमिसल माणबाट
िन:स देह पमा पिु हनु पदछ । सो अव थाको
पिु हन सके को देिखँदैन । मान नै मनसाय रहेको
भए धेरै सं यामा रहेका ितवादीह ले रातको
समयमा पीिडतलाई कुटिपट गरी खो सामा फाली
िहँड्नपु न कुनै कारण नदेिखँदा ितवादीह उपरको
यान मान उ ोगको कसरु खि बर हन सके को
देिखएन । यस अव थामा ितवादीह लाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न भ ने वादी प को
पनु रावेदन िजिकर तथा बहससँग सहमत हन
सिकएन । तर पीिडतको शरीरमा घा चोट रहेको भ ने
घा जाँच के स फारामबाट देिखएको र वारदातमा
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ितवादीह को संल नता देिखइरहेको अव थामा
उ घटना कुटिपटको वारदातिभ पन अव थाको
देिखन आयो । यसरी िमिसल माणबाट कुटिपटको
वारदात पिु भइरहेको अव थामा उ वारदातलाई
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम कुटिपटमा प रणत गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला निमलेकोले बदर गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउनपु न भ ने ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर यायोिचत नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
यथ ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १५ नं. को कसरु मा सोही महलको १५ नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबीबाट
ितवादीह ले सफाइ पाउने तथा सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनस
ु ार
पीिडत टेकबहादरु ले सकार गरेमा कुटिपटतफ कारबाही
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट िमित
२०६८।२।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : जगिदश साद भ
क यटु र: च ाबती ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल चै २१ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी, ०६९-CR-०९६६, कत य यान,
गभपतन, ीबेलास पोखरेलसमेत िव. नेपाल सरकार
सु मोरङ िज ला अदालतबाट भएको
फै सलामा गभपतन स ब धमा समेत सजाय ग रपाउँ
भ ने अिभयोग दाबी भएकोमा सोतफ िववेचना नै नगरी
कत य यानतफ मा िववेचना गरी ितवादीह लाई
सफाइ िदने गरी भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१९२ नं. को िु ट देिखँदा बदर गरी, जो जे बु नपु छ
बझ
ु ी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको २८क.
तफको अिभयोग दाबीसमेत पु ने, नपु ने के हो ? भ ने

स ब धमा फै सला गनु भनी भएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सलामा िच नबझ
ु ी ितवादीह को
यस अदालतमा पनु रावेदन परेपिछ गभपतन स ब धमा
ततु मु ा मोरङ िज ला अदालतमा पनु ः दायर
भएको देिखने ।
सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।११।०४ मा पनु ः फै सला हँदा िमिसल संल न
मृतक बािलका पोखरेलको योिनबाट रगत बगेको कुरा
घटना थल लास कृित मचु ु काबाट देिखएको र मतृ क
को Autopsy Report बाट Phere in evidence
of recently eypulsion of fatus from uterus
भनी उ लेख भएको देिखए पिन उ रायका िवषयमा
स बि धत िवशेष ले अदालतमा आई बकप गन
सके को अव था देिखन आएन । अदालतमा बकप गन
कसैले पिन यी ितवादीह कै संल नतामा मतृ कको
गभपतन गराएको िव ासलायक िकिसमले तीत हन
स ने गरी लेखाउन नसके को तथा मृतकले आ नी
सासूलाई रज वला भएको भनेको अव थामा मतृ कको
योिनमा देिखएको रगत रज ला भएको कारणले वा
गभपतन भएको कारणले हो ? सो खु न नसके को एवं
मतृ कको िववािदत गभ मतृ क आफै ँ ले पतन गराएक हन्
वा ितवादीह समेतको संल नतामा भएको हो सोको
यिकन पमा व तिु न माणबाट मािणत हन नसक
शंकाको अव था देिखएको ि थितमा शंकाको सिु वधा
अिभयु ले पाउने भ ने फौ दारी कानूनको सवमा य
िस ा तसमेतका आधारमा यी ितवादीह ले नै
मतृ कको गभपतन गराएको भनी ठहर गरी सजाय गनु
यायस मत नदेिखँदा ितवादीह उपर िलएको मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको २८(क) अनु पको
अिभयोग दाबी पु न नस ने भई सबै ितवादीह ले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ" भ ने उ लेख
भएको देिख छ । सु मोरङ िज ला अदालतबाट
भएको उ फै सलाउपर िच नबझ
ु े पनु रावेदन
गन जाने भनी िज ला सरकारी विकल कायालय
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मोरङलाई पनु रावेदनको याद िदएकोसमेत देिख छ ।
तर उ फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरमा पनु रावेदन परेको देिखँदैन । यी
ितवादीह लाई गभपतनतफको अिभयोगबाट समेत
सफाइ िदने गरी मोरङ िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।११।०४ मा भएको फै सलाउपर पनु रावेदन
गन यादिभ वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
परेको िमिसलबाट नदेिखँदा फै सलाको ठहर ख डमा
गभपतनको समेत िववेचना गद अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहछ भनी फै सला भएपिछ कत य
यानमा मा सफाइ िदई गभपतनमा के ही नबोली
आंिशक फै सला भएको भनी सु िज ला अदालतमा
पनु ः इ साफमा पठाउने गरी पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको २०६९।०८।१९ गतेको फै सलाउपर
यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदनको िजिकरतफ
वेश गनपन
ु अव थासमेत नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट सु
मोरङ िज ला अदालतको िमित २०७०।११।०४
गतेको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा पनु रावेदन परेको
नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
२०६९।०८।१९ गतेको फै सलाउपर यस अदालतमा
ितवादीह बाट परेको पनु रावेदनको औिच य नै
समा भएको देिखँदा ततु पनु रावेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
फै सला लेखनमा सहयोग गन इजलास अिधकृ तः
धनिसंह िगरी
इित संवत् २०७४ साल चै २१ गते रोज ४ शभु म् ।

सरकार िव. अ डर माइला भ ने नेबबहादुर ख ी
पीिडत अवोध ६ वष या बािलका नाम
प रवितत संकेत M-१ ले अनस
ु धान अिधकारीसम
र पनु रावेदन अदालत नेपालग जमा गरेको बयान,
जाहेरवालाले पनु रावेदन अदालत नेपालग जमा गरेको
बयान, पीिडतको वा य परी ण गन डा. गौरव
शाहको बकप , घटना िववरण ग रिदने मािनसह को
घटना िववरण कागजको बेहोरालगायत िमिसल संल न
माण कागजातह को आधारमा यी ितवादीले
पीिडत नाम प रवितत संकेत M-१ लाई बारीमा अ बा
खान जाउँ भनी फकाई लगी करणी गन उ े यले
पीिडत नाबािलकाको क खोिलिदँदा नाबािलका
पीिडत नाम प रवितत संकेत M-१ िदसा िपसाब ला यो
भनी वारदात थलबाट भागी गएको अव था देिखएको
हँदा यी ितवादी अ डर माइला भ ने नेबबहादरु
ख ीले पीिडत बािलकालाई जबरज ती करणीको
उ ोगस म गरेको देिखन आएकोले पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट सु िज ला अदालतको फै सला
के ही उ टी गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती महलको ५
नं. बमोिजम जबरज ती करणीको उ ोग ठहर गरी
ितवादीलाई सोही महलको ३(१) अनस
ु ार हने
सजायको आधी सजाय कै द वष ५ (पाँच) हने ठह याई
भएको फै सलालाई अ यथा मा न िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत ग रएको त य, आधार,
कारण र माणह को आधारमा यी ितवादीले
नाबािलका नाम प रवितत संकेत M-१ लाई
जबरज ती करणी गन यास गरेको देिखएको हँदा
सु बाँके िज ला अदालतले ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको कसरु ठहर गरी
इजलास नं.४
गरेको फै सलालाई के ही उ टी गरी यी ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं. को
१
कसरु मा सोही ऐनको सोही महलको ३(१) अनस
ु ार
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सपना धान हने सजायको आधी सजाय कै द वष ५ (पाँच) हने
म ल, ०७३-CR-१२८१, जबरज ती करणी, नेपाल ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
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२०७३।५।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल फा गनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार े ,
०७१- CI-०१४३, हालैदेिखको बकसप को िलखत
दता बदर दता, राजलाल महतो कोइरी िव. गु जे वर
िसंह
मूल पु ष वग य नथनु ी मह ोका दईु प नी
जेठी भल
ु रु देवी र का छी ितवादी दाना कुमारी
भएकोमा जेठी भल
ु रु देवीतफ एक छोरा साधु महतो
भएकोमा िनजको एक मा छोरा वादी राजलाल
महतो भएको देिख छ । का छी दानादेवीतफ एक
छोरा लखन, िनजको प नी सािव ी र एक मा छोरा
ितवादी गु जे र िसंह भएकोमा वादी ितवादीह िबच
मख
ु िमलेको नै देिख छ । यी वादी राजलाल महतो र
ितवादी दाना कुमारी र सािव ी कोइ रनिबच िमित
२०५७।१२।२७ मा अंशब डा भएको देिख छ । सो
ब डा िलखतबमोिजम वादी राजलाल महतोका नाउँमा
दता रहेको िसराहा असनपरु ७ख को िक.नं. १६
े फल ०-१६-१० म ये िक ाकाट गरी े फल
०-१४-० को ज गा दानाकुमारीको अंश हक कायम
गरी अ य ज गाह वादी राजलाल र सािव ीका
िबचमा अंशब डा गरेको देिख छ । सो िलखतबमोिजम
िक.नं. १६ िक ाकाट भई वादी दाबीको िक.नं. १५७
े फल ०-१४-० दानाकुमारीको नाउँमा अंश हक
कायम हन आएको देिख छ । सोही िक.नं. १५७ को
ज गा ितवादी दाना कुमारीले ितवादी गु जे वरलाई
िमित २०६४।०५।०२ मा र.नं. ६६९ बाट मा.पो.
का. लाहानबाट हालैको बकसप पा रत ग रिदएको
देिख छ । यस कार अंिशयारह िबच अंशब डाको
िलखत खडा गरी कानूनबमोिजम स बि धत िनकायमा
गई पा रत गरेको अव थामा िलखतबमोिजमको दाबीको

िक.नं. १५७ ितवादी दानाकुमारीको एकलौटी अंश
हकको स पि को पमा रहेको देिखने ।
िमित २०५७।१२।२७ को र.नं. ६७८४ को
अंशब डा िलखतमा ितवादी दानाकुमारीको शेषपिछ
िनजको नाउँमा दता रहेको ज गा यी वादी राजलाल र
सािव ीले आधा आधा गरी नामसारी दा.खा गरी िलन
पाउने भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । ितवादी
दानाकुमारीले आ नो जीवनकालमा उ ज गा
भोगचलन िब िवतरण, हक ह ता तरण गन नपाउने
भनी कुनै सत ब देज लगाएको अव था पिन देिखँदैन ।
आ नो अंश भागमा परेको स पि आफूखस
ु ी भोग िब
िवतरण तथा अ य कुनै पिन कारले हक ह ता तरण
गन पाउने कानूनी हक दानाकुमारीमा रहेकोले ितवादी
दानाकुमारीलाई आफू जीिवत रहेस म आ नो अंश
हकको स पि भोगचलन, िब यवहार लेनदेन गन
निम ने भनी अथ लगाउन िम ने देिखएन । ितवादी
दानाकुमारीको परलोक भइसके प चात् उ ज गा
िनजकै नाउँमा कायम रहेको अव थामा मा िलखतको
बेहोराबमोिजम हने हो । िनज ितवादी दानाकुमारी
जीिवत रह जेलस म आ नो जीवनकालभरी
आ नो अंश हकको स पि आफूखस
ु गन पाउने नै
देिखयो । कानूनबमोिजम रतपूवक अंशब डा िलखत
पा रत गरी छु ी िभ न भई बसेका अंिशयारह ले
आ नो अंश हकको स पि भोगचलन गन िब
यवहार गरी हक ह ता तरण गन मल
ु क
ु ऐन, दान
बकसको १ नं. ले ब देज गरेको पाइँदैन । ितवादी
दानाकुमारीले आ नो अंश हकको ज गा अका ितवादी
गु जे र िसंहलाई हालैको बकसप गरी िदँदा वादीको
म जरु ी िलनपु न अव थासमेत नदेिखने ।
यस कार
ितवादी
दानाकुमारीले
कानूनबमोिजम रीतपूवक अंशब डा गरी िलएको
स पि आफू बाचु जेलस म आफूखस
ु गन पाउने
देिखएको हँदा िनज ितवादीले आफूलाई सेवा याहार,
हेरिवचार गरेबापत अका ितवादी गु जे र िसंहलाई
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उ िक.नं. १५७ को ज गा िमित २०६४।५।२ मा
हालैदिे खको बकसप पा रत ग रिदएको िलखत
कानूनस मत िलखत देिखँदा उ िलखत वादी
दाबीबमोिजम बदर हन स ने देिखँदनै ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट सु
िसराहा िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु ने गरी िमित
२०६९।२।२४ मा भएको फै सला उ टी गरी वादी दाबी
नपु ने ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७०।१२।११ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: उदिवर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २४ गते रोज २ शभु म् ।

िनवेदक राजन साद ितवारीलाई मालपोत कायालय,
लिलतपरु बाट सामा य शासन म ालयको िमित
२०७४।११।१८ गतेको िनणयबमोिजम देश नं. २
को भूिम यव था कृिष तथा सहकारी म ालयमा
कामकाज गन खटाएको कायलाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखने ।
जहाँस म रट िनवेदकले आ नो ेणी र
पद नै नभएको कायालयमा कामकाज गन खटाइएको
भ ने
छ सोतफ िवचार गदा सङ् घीय मािमला
तथा सामा य शासन म ालयले आ नो िलिखत
जवाफमा रट िनवेदकलाई कामकाज गन देश नं.
२ अ तगतको भूिम यव था कृिष तथा सहकारी
म ालयमा खटाउँदा ि यागत िु ट हन गई भल
ु वश
य तो पन गएको भनी रट िनवेदन दाबीलाई वीकार
गद तर ततु रट िनवेदनमा यस अदालतबाट जारी
भएको िलिखत जवाफ पेस गन सूचना तामेल भएपिछ
मा जानकारी भएको भ ने बेहोरा उ लेख गरेको
देिखने ।
रट िनवेदकलाई कामकाज गन देश नं.
२ अ तगतको भूिम यव था कृ िष तथा सहकारी
म ालयमा खटाउने िनणय िमित २०७४।११।१८
मा भएको र सोस ब धी प रट िनवेदक वयंले
बिु झिलएको भ ने िलिखत जवाफ बेहोरालाई िनवेदकले
अ यथा भ न सके को देिखँदनै । सो प ा भएपिछ
सोको भोिलप ट अथात् िमित २०७४।१२।१९ मा
रट िनवेदकले िु ट स याइपाउँ भनी धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयमा िनवेदन दता गराएको तर
उ िनवेदनमा सनु वु ाइ हने मौका नै निदई ऐ. २० गते
यस अदालतमा ततु रट िनवेदनसाथ उपि थत
भएको देिख छ । २०७४।११।१९ मा िदएको िनवेदनमा
सोही िदन सनु वु ाइ हनपु दछ भ ने िनवेदन दाबी यिु यु
देिखँदनै । कुनै पिन िनवेदनको सनु वु ाइमा मनु ािसब
मािफकको समय नै निदई यस अदालतमा वेश गरेको
अव था देिखँदा िनवेदक सफाहात अदालत वेश

इजलास नं.५
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७४-WO-०६८१, उ ेषण, राजन साद
ितवारी िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
कमचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा
११ को उपदफा (१) मा चिलत कानून र यस ऐनमा
अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन देश र
थानीय तहमा सेवा वाहको यव था िमलाउन दफा
६ बमोिजम कमचारी समायोजन नभएस म नेपाल
सरकारले स बि धत सेवा समूह वा उपसमूहको
कमचारीलाई सङ् घ देश वा थानीय तहमा कामकाज
गन खटाउन स ने र उपदफा (२) मा उपदफा १
बमोिजम कमचारी खटाउँदा राजप ाङ् िकत थम
ेणी वा सोभ दा मािथका कमचारीह लाई नेपाल
सरकारले र अ य कमचारीलाई सेवा स चालन गन
िनकायले खटाउने छ भ ने यव था रहेको देिखने ।
उ कानूनी यव थाबमोिजम राजप
अनङ् िकत ि तीय ेणीको ख रदार पदमा कायरत रट
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गरेको देिखँदैन । यसबाट रट िनवेदकले धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालयमा आफूलाई स वा
गन गरी ग रएको िनणय र सोस ब धी प मा रहेको
िु ट स याई पाउँ भनी िदएको िनवेदनमा सनु वु ाइ हने
मनु ािसब मािफकको अविध बाँक नै रहेको अव थामा
सो वैकि पक उपचार िव मान रिहरहेको अव थामा
ततु रट िनवेदनबाट िनवेदक मागबमोिजमको
उपचार दान गन निम ने ।
यसका अित र
सामा य शासन
म ालयको िलिखत जवाफमा रट िनवेदकलाई
मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट कमचारी
समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोिजम २ नं.
देशअ तगतको भूिम यव था कृिष तथा सहकारी
म ालयमा स वा समायोजन गन ममा िनजको पद
ि यागत िु ट हन गई भल
ु वश िनजको पद राजप
अनङ् िकत थम ेणी हन गएकोले सो िु टलाई
स याई िज ला सम वय सिमित धनषु ामा ख रदार
पदमा कामकाज गन खटाई सिकएको भ ने देिखने ।
अतः रट िनवेदकको िनवेदन दाबीका
स ब धमा िनजले िु ट स याई पाउँ भनी स बि धत
म ालयमा िनवेदन िदई वैकि पक उपचारको यव था
रिहरहेको अव थामा ततु रट िनवेदन दायर गरेको
देिखएको र िनजलाई कामकाज गन खटाउँदा सामा य
शासन म ालयबाट हन गएको िु ट स याई हाल
िनजको पद र ेणी रहेको िज ला सम वय सिमित,
धनषु ामा कामकाज गन खटाई सके को देिखँदा रट
िनवेदनको औिच यसमेत समा भइसके को ि थितमा
िनवेदन दाबीबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु
अव था नदेिखँदा तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तीथराज भ राई
इित संवत् २०७५ साल फा गणु ५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७०-CI-०८७२, िलखत दता

बदर, मोहर देवीसमेत िव. िव टु म डल
ततु
मु ाको स दभमा
ितवादी
मोहरदेवीको नाउँमा रहेको िक.नं.२४० को ज गा
िनजले कसैबाट दान वा बकस वा अपतु ाली वा िनजी
आजनबाट वा दाइजो पेवा व प पाएको नभई
राजीनामा ग रिलएको देिख छ । दाइजो पेवाबाट
पाएको भ ने कुराको व तिु न एवं िव वसनीय माण
पेस गन सके को देिखँदनै । दाइजो पेवाको रकमबाट
ख रद गरेको भ ने बेहोरा राजीनामाको िलखतमा
उ लेख हँदमै ा वतः दाइजो पेवा भ न िम दैन ।
दाइजो पेवाको रकम को-कसबाट, कित रकम, कुन
िमितमा ा गरेको हो भ ने िनि त बेहोरासिहत सो
त यलाई मािणत गन माणह भएमा मा िलखतमा
लेिखएको सो बेहोरालाई माणमा िलन सिकने
ह छ । यस स दभमा यस अदालतबाट “िलखतमा
दाइजो पेवाको रकमबाट ख रद ग रएको भ ने बेहोरा
उ लेख हनु मा ले पिन दाइजो पेवाबाट ा त
भएको भ ने मािनँदैन । को, कसबाट, किहले र कित
दाइजो वा पेवा ा त भएको हो भ ने ोत खुलाउन
स नुपन ह छ । य तो माण पेस गन भार यसको
िजिकर िलने प वयंले नै वहन गनपदछ”
भनी
ु
ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८२९६, प.ृ ८२ मा िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ । यसमा मोहरदेवीले दाइजो
पेवा ा गरेको कायको व तिु न माण पेस गन
सके को देिखँदनै । यसरी दाइजो माणको िजिकर िलने
प ले यसको ोत र आधार ततु गन नसके को
अव थामा माण ऐन, २०३१ को दफा ६क बमोिजम
दाबीको ज गा सगोलको स पि भनी अनमु ान गनपन
ु ।
अतः अंश मु ा िवचाराधीन रहेको अव थामा
एकासगोलमा रहेको स पि हक ह ता तरण भएको
देिखएको, दाइजो पेवाबाट ख रद ग रएको दाबी
मािणत हन नसके को र िनजी आजनबाट ख रद गरेको
नदेिखएको अव थामा वादी दाबीबमोिजम २ ख डको
१ ख ड िलखत बदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
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जनकपरु बाट िमित २०६९।३।११ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तीथराज भ राई
इित संवत् २०७६ साल जेठ २८ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
मनोजकुमार शमा, ०६९-CI-०२२८, नामसारी हक
कायम, कृ णबहादुर काक िव. िशवराम काक
मैयाँ काक का नाउँमा दता भएका ज गाह
पिव ा काक का नाउँमा दता गन वादी कृ णबहादरु
काक का िपता खड् गबहादरु काक ले िमित
२०५२।७।३० मा मालपोत कायालयमा िदएको
िनवेदन बेहोराबाट देिखएको छ । उ िनवेदनमा
आ नो अंश भाग नापी हनभु दा अगािड नै आफूले
िलइसके को र आमा मैया काक का नाउँमा दता भएका
ज गाह आ नो दाजु पूणबहादरु काक को अंश
भागका ज गाह हन् । िनजको मृ यु भएकोले उ
ज गाह आमाका नाउँमा रािखएका हन् । यी ज गाह
आ नो छोरा कृ णबहादरु समेतको हक ला ने होइन
भनी बेहोरा लेखाएको देिख छ । िमित २०५१।११।१
मा पा रत अंश भरपाईको िलखतको बेहोराबाट पिन
मैयाँ काक का नाउँमा दता भएका ज गाह पिव ा
काक को नाममा दता गदा अक प ले दाबी नगन
गरी पनु रावेदकका िपता खड् गबहादरु काक ले अंश
छोडप ग रिदएको िमिसल संल न अंश भरपाइको
ितिलिपबाट देिखने ।
यसबाट पनु रावेदक कृ णबहादरु काक का
िपता खड् गबहादरु ले नापी हनभु दा अगािड नै आ नो
अंश िलइसके को र िववािदत िज ला लिलतपरु
सनु ाकोठी गा.िव.स.अ तगतका िववािदत िक ा
नं.१३०, १३१ र िक.नं. ८४ समेतका ज गाह को
आ नो हकदाबी छाडी मालपोत कायालय लिलतपरु मा
िनवेदन िदएको तथा िववािदत ज गामा आ नो हक छाडी
िदएको भ ने बेहोराको अंश भरपाईको िलखतसमेतका

िमिसल संल न माणह बाट पनु रावेदकका िपता
मूल अंिशयार देिखयो । िनजले अंश छोडप गदा
पनु रावेदक कृ णबहादरु काक अंशहकबाट वि चत
भएको भ ने िजिकर िलन सके को पिन देिखँदैन ।
पनु रावेदक कृ णबहादरु का िपता खड् गबहादरु ले नापी
हनअ
ु िघ नै आ नो अंशहकका ज गा आ ना नाउँमा
दता गराएको भ ने िनजको िनवेदन बेहोराबाट पिन
देिखएको छ । यसरी बाबल
ु े अंश छोडप को कागज
ग रसके को अव थामा िनजबाट अंश पाउने यी
पनु रावेदक कृ णबहादरु काक ले सो अंश भरपाईको
स ब धमा अ यथा दाबी िलन नसिकरहेको अव थामा
िववािदत ज गामा िनजको हक कायम हन स ने
अव था नदेिखने ।
अतः लिलतपरु िज ला अदालतले िववािदत
ज गाह म ये आधा ज गामा पनु रावेदक कृ णबहादरु
काक समेतको हक कायम हने ठहर गरेको फै सला
उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।१२।२१
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: तीथराज भ राई
इित संवत् २०७६ जेठ मिहना २७ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CI-०२२९, नामसारी
हक कायम, कृ णबहादरु काक िव. िशवराम
काक समेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी मनोजकुमार
शमा, ०६७-CI-१४००, दोहोरो लगत क ासमेत,
जगतमान शा य िव. बु र न शा यसमेत
यसमा दईु वा सोभ दा बढी यि ह का
नाउँमा दोहोरो दता े ता कायम भएका ज गाह का
हकमा मालपोत कायालयले एकाको नाउँमा दता
कायम गन स ने हो, होइन ? भ ने को नै
िन पण हनपु न देिख छ । मालपोत कायालय आ नो
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े ािधकारिभ का ज गाको त याङ् क रा ने, ज गा
दता गन, ज गा वा घरको ख रद िब को लगत रा ने,
िलखतह रिज ेसन गन तथा तोिकएका अ य काय
गन मु य िज मेवार िनकायको पमा रहेको ह छ ।
यसरी ज गाको त याङ् क रा ने ममा त यको
भल
ु बाट, टाइपको ग ती वा मानवीय भल
ु का साथै
झु ा िववरण एवं लापरवाही तथा किहलेकाही ँ गलत
िनयतबाट समेत ज गाको दोहोरो दता हन स दछ ।
यसरी दोहोरो दता हँदा एउटै समयमा एउटै ज गाको
दईु वा सोभ दा बढी दता े ता कायम रहन जाने
ह छ, जो हा ो कानूनले प रक पना गरेको छै न ।
य तो अव थामा मालपोत कायालय र यसका काम
कारबाहीलाई उ रदायीपूण बनाई ग ती कमजोरीलाई
स याउन मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को
यव था गरेको देिख छ । उ यव थालाई हेदा
“ज गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा िनजको
बाबु, बाजे, पित वा ससुराको नाम थर वा ज गाको
िक ा नं., े फल वा िकिसम फरक परेकोमा वा
दोहोरो दता हन गएकोमा मालपोत कायालयले
आव यक जाँचबुझ गरी सो कुरा स याई दता कायम
गन स दछ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिखने ।
यहाँ दोहोरो दता भ नाले एउटै ज गा दईु वा
दईु भ दा धेरै यि का नाउँमा दता हन गएको भ ने
बिु झ छ भने जाँचबझ
ु भ नाले दोहोरो दता हन गएका
यि ह लाई बु ने तथा स ब माणह बु ने भ ने
नै अथ गनपन
ु ह छ । ततु मु ाको स दभमा वादी
बु र न शा यसमेतले २०४१ सालबाट कारबाही
चलाई दता गराएको िववािदत िक ा नं.६२ को ज गा
हालसािबक ग रपाउँ भनी मालपोत कायालयमा
िदएको िनवेदनमा िववािदत ज गा हा.सा. िम.नं.५९९ग
िमित २०६३।९।१२ को िनणयले हालको काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १३ िसट नं. ११०३१६ िक ा नं. ३२ को े फल ०.०७६६ वग िमटर
हालसािबक भई जगतमान शा यको नाउँमा दता

भएको बिु झन आएकोले उ हालसािबक दता बदर
गरी आ ना नाउँमा हालसािबक ग रपाउँ भनी िनवेदन
िदएप ात् उ ज गा दोहोरो दता भएको कुरा मालपोत
कायालयले जानकारी पाएको देिखने ।
त प ात् मालपोत कायालयले पिहले
हालसािबक दता ग रएका पनु रावेदक ितवादी
जगतमान शा यलाई ७ िदने याद जारी गरी िमित
२०६४।११।२० मा तामेल भएकोमा ऐ. २४ गते िनजले
आ नो बेहोरा खल
ु ाई माणह सिहत ितउ र
िदएको देिखयो । थप जाँचबझ
ु गन ममा मालपोत
कायालयले दाबीकता दवु ै प को रोहवरमा हकभोग
स ब धमा िमित २०६५।३।२० मा थलगत सजिमन
गरी पेस गन भएका आदेशानस
ु ार थलगत सजिमन
मचु ु का भई िमिसल सामेल रहेको देिख छ । यसरी
िववािदत ज गाको स ब धमा दाबीकताको रोहवरमा
िवप ीसमेतलाई सूचना िदई िझकाई िनजका समेत
कुरा सनु ी दवु ै प को रोहवरमा थलगत सजिमन गरी
अ य थप माण कागजातह को अ ययन िव ेषण
गरी ठहर फै सला गरेको मालपोत कायालय कलंक को
िनणयसमेतबाट देिखन आउने ।
यसरी कुन प को नाउँमा रहेको िववािदत
ज गाको दता कायम गन हो भ ने स ब धमा पया
जाँचबझ
ु र ेिषत माणह को मू याङ् कन गरी
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोिजम दोहोरो
दता स याई दता कायम गन स ने नै देिख छ । यस
स ब धमा पनु रावेदक ितभादेवी पोखरेलसमेत
िवप ी ी ५ को सरकार, वन तथा भू-संर ण
म ालयसमेत भएको ने.का.प. २०४५, अङ् क ३,
िनणय नं. ३४११ मा “मालपोत ऐन, २०३४ को
दफा ७(३) मा दोहोरो दता हन गएकोमा मालपोत
कायालयबाट नै आव यक जाँचबुझ गरी सो
िवषयमा िनणय गन अिधकार दान गरेको देिखँदा
कानूनबमोिजम एक यि का नाउँमा दता कायम
राखी अ कानूनबमोिजम गनु भनी मालपोत
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कायालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने”
भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखने ।
तसथ मालपोत कायालयले माणको
मू याङ् कन गरी गरेको फै सला िमलेको छ वा छै न
भनी माणको िववेचना गरी फै सला गनपनमा
मालपोत
ु
कायालयको अिधकार नभएको हँदा हक बेहकमा
सनु ाउनेतफ कारबाही चलाउन मालपोत कायालय
पठाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
मनु ािसब मा न निम ने ।
अतः िववािदत िक ा नं. ६२ को ज गा दोहोरो
दता भएको देिखएको, य तो दोहोरो दता रिहरहन स ने
हा ो कानूनी यव था रहेको नदेिखएको, कुनै ज गा
दोहोरो दता हन गएको देिखएमा मालपोत ऐन, २०३४
को दफा ७(३) ले य तो िु ट स याई एकाको नाउँमा
मा दता कायम गराउन मालपोत कायलय स म नै
देिखँदा सोही ऐनले िदएको अिधकार योग गरी गरेको
मालपोत कायालयको िमित २०६५।५।११ को िनणय
बदर गरी हकबेहकमा अदालत जान सनु ाउनपु नमा
िनणय गरेको िमलेन भनी उ मालपोत कायालयको
िनणय उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६७।५।८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर
ग रिदएको छ । अब जे जो बु नपु छ बझ
ु ी ठहरेबमोिजम
फै सला गनु भनी पनु ः िनणयको लािग ततु मु ाका
प ह लाई पनु रावेदन अदालत पाटनमा हािजर
हन जानु भनी तारेख तोक ा िमिसलह समेत
िनयमानस
ु ार पनु रावेदन अदालत पाटनमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : तीथराज भ राई
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज १ शभु म् ।

CR-०३०७, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
क पना नकम , क पना नकम िव. नेपाल सरकार
ितवादी क पना नकम ले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयान भौितक सबदु
माणबाट समेत पिु भइरहेको पाइ छ । िकटानी
जाहेरी, लासजाँच मचु ु का, पो टमाटम रपोट,
मौकामा बिु झएका यि ह को अदालतमा समेत
भएको बकप बाट ितवादीले मृतकलाई िवकास तथा
स तोष भ ने यि को सहयोगमा कत य गरी मारेको
पिु भएको देिखने ।
अतः उपयु आधार, माण र कारणबाट
िकटानी जाहेरी,
ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई िमिसल
संल न भौितक सबदु माणबाट समेत पिु भएको,
लासजाँच मचु ु का, पो टमाटम रपोट, मौकामा
बिु झएका यि ह को अदालतमा भएको बकप बाट
ितवादी क पना नकम ले मृतकलाई कत य गरी
मारेको पिु भएकाले िनजलाई यानस ब धी महलको
१३(१) नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठह याई गरेको सु का क िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७२।३।८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-CI-०६१३, ज गा
इजलास नं.६
िखचोला, फु टबहादुर साक िव. िहरे साक
अब वादी फुटबहादरु साक को िफराद प को
१
बेहोरा हेदा मेरो नाममा दताको यठु ान चज
ुँ ा गा.िव.स.
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या.डा. ी वडा नं.१ िक.नं.२८७ ज.िव.२६-१३-०-२ को अं.२
आन दमोहन भ राई, ०७२-RC-०१४१, ०७३- िमटर ज गा आ नो िक.नं.२८८ मा िमसाएका, मेरो
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उ िक.नं.२८७ को उ रतफ अ दाजी ४ िमटर
िवप ीको िक.नं.२८६ मा, ऐ.को मेरो िक.नं.९१३
को ज.िव.२५-३-०-३ म ये पूव दि णतफ अं.५
िमटर ज गा िवप ीको िक.नं.२९० ज.िव.७-१३१-२ मा, मेरो ीमतीको नाउँको ऐ.िक.नं.४०८ को
े.फ.५-१२-१-३ को ज गा िवप ीको िक.नं.४०७
को पूव दि णतफ अं.३ िमटर, उ रतफ अं.३ िमटर
र ऐ.४०८ को पि म दि णतफ अं.४ िमटर ज गा
िवप ीको िक.नं.४०९ मा र ऐ.४०८ को पि मतफ
अं.२ िमटर िवप ीको िक.नं.४११ मा िमसाई घर
गोठसमेत बनाई िखचोला गरेकाले िखचोला मेटाई
चलन चलाई पाउँ भ ने नै वादी फु टबहादरु साक को
मु य िफराद दाबी रहेको देिख छ । मैले वादीको कुनै
ज गा िखचोला गरेको छै न, आ नै ज गामा घर गोठ
बनाएको हँदा िफराद बेहोरा का पिनक एवं मनगढ ते
भएकोले खारेज ग रपाउँ भ ने ितवादी िहरे साक को
ितउ र िजिकर रहेको देिखने ।
पनु रावेदक वादी फुटबहादरु साक ले यसै
मु ामा दाबी गरेको िक.नं.२८७ र ४०८ को ज गामा
ियनै यथ ितवादीउपर यठु ान िज ला अदालतमा
२०५३ सालमा दायर गरेको ज गा िखचोला मु ामा
िमित २०५४/२/१५ मा वादी दाबी छाडी मु ा िमलाप
गरेको कुरा िफराद प को करण ४ बाट प ट पमा
देिखन आएको अव थामा सोही िक ाह को ज गामा
सोहीतफबाट िखचोला गरेको भनी ततु िफराद
दायर गरेको भ ने देिखने ।
पनु रावेदक वादी फुटबहादरु साक ले एक
पटक मु ा दायर गरी कानूनी तवरबाट िमलाप
ग रसके को िवषयमा पनु : सोही त यमा सोही प सँग
मु ा गन िम ने हँदैन । वयं प ह ले आ नो मु ामा
आफै ँ ले सहमितबाट अदालतमा िमलाप गरेको
ि थितमा अ यथा मािणत नभएस म सो िमलाप को
प रणाममा प ह ब धनकारी हने ह छ । सो
िमलाप लाई कानूनी ि याबाट बदर गराउन सके को
भ ने पिन िमिसलबाट देिखएन । एकपटक वादीले

िमलाप बाट टुङ्गो लगाइसके को िवषयमा पनु : सोही
प सँग मु ा गद जाने हो भने मु ाको अि तम किहले
हँदैन । व ततु : मु ाको अि तमताको िस ा तबाट
पिन वादीले िमलाप बाट भएको िवषयको हदस म
िलएको दाबी तथा पनु रावेदन िजिकर सो हदस म
कानूनसङ् गत देिखन आएन । िमलाप बाट टुङ्गो
लािगसके को ज गाको हदस मको िफराद दाबी खारेज
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को
फै सला िमलेकै देिखँदा वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
सु यठु ान िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
गन गरी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०६६।१०।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-०५८९, गोवध
(चौपाया गो काटी मारेको), नेपाल सरकार िव.
मदनकुमार तामाङसमेत
ितवादीह मदनकुमार तामाङ र प रवितत
नाम "शेखर" लाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी प को पनु रावेदन िजिकर रहेकोतफ
िवचार गदा, यस मु ाका ितवेदक .स.िन. मु ना
िसंहले धनकुटा िज ला अदालतसम वारदात घटना
आफूले देखेको होइन भनी बकप गरेको देिख छ ।
ितवादी मदनकुमार तामाङको घरको खानतलासी
मचु ु का हेदा अपराधसँग माण ला ने िचजव तु के ही
पिन फे ला नपरेको भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख भएको
देिख छ । ितवादी मदनकुमार तामाङले धनकुटा
िज ला अदालतसम बयान गदा म ससरु ाली घरमा
पु दाखे र ससरु ा बबु ाले गो (बा छो) कािटवरी मासु
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टु याउँदै हनहु यो । उ मासु मैले भाग मा लगाएको
हो भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख गरेको देिख छ ।
य तै सहअिभयु प रवितत नाम "शेखर" ले सु
अदालतसम बयान गदा बा छो काट् ने काम िभनाजु
मदनबहादरु तामाङले नगरी मेरो बबु ाले मा गरेको हो
भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख गरेको देिखने ।
सहअिभयु दाल पा भ ने मानबहादरु
तामाङले धनकुटा िज ला अदालतसम गरेको
बयानमा बा छो मैले ए लै काटेको हो । बा छोको
मासु टु याई सिकवरी भाग लगाउन आँट्दा मेरो
वाई ं मदनकुमार आए । तर िनजले के ही पिन गरेनन्
भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
प रवितत नाम "शेखर" वारदातको िदनमा ४ बजेितर
िव ालयबाट घर फक , यसप चात् िददीको घरमा
गई बेलक
ु ा मा घर फकको भनी खल
ु ाएको पाइ छ ।
मु य ितवादी दाल पा भ ने मानबहादरु तामाङले
अदालतमा समेत ए लैले बा छो काटी मारेको हँ
भनी कसरु मा सािबत भई बयान गरेका छन् । तसथ,
ितवादीह पिछ वारदात थलमा आइपगु ेका हन्
भनी उ लेख गरेको पाइ छ । गो (बा छो) मान
ि यामा ितवादीह मदनकुमार तामाङ र प रवितत
नाम "शेखर" समेतको य संल नता रहेको भ ने
नदेिखने ।
त काल चिलत मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको
महलमा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ारका अिभयोग
दाबीका कसरु ितवादीह ले गरेको भ ने त य
माणबाट पिु हन आएको छै न । दाबीको कसरु मा
इ कारी भई अदालतमा बयान गरेको पाइ छ ।
ितवादीह समेतको संल नतामा बा छो काटी मारेको
भ ने य दश गवाह छै न । अनमु ान र शंकाको भरमा
कसरु दार ठह याउन फौजदारी यायको िस ा तले
िम ने देिखँदनै । तसथ, ितवादीह मदनकुमार
तामाङ र प रवितत नाम "शेखर" लाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत
धनकुटाबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने

नदेिखने ।
अत: मािथ िववेिचत त य, आधार,
कारणसमेतका पृ भूिममा धनकुटा िज ला अदालतले
ितवादीह मदनकुमार तामाङ र प रवितत नाम
"शेखर" लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
गरेको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
धनकुटाबाट िमित २०७३।०२।३१ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कृित थापा
क यटु र: देिबना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल साउन २२ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७३-CR-१४३६, कत य
यान, हाद ख ी िव. नेपाल सरकार
वारदात िमित २०७३/१/१४ गतेका िदन
ितवादी र िनजका बाबु गणेशबहादरु ख ी (मृतक)
िछमेक को िववाह भोजमा गई मादक पदाथ सेवन गरेको,
पिहले मतृ क घरमा आएको र यसपिछ मा ितवादी
घरमा आई गाई व तल
ु ाई घाँसपात निदएको िवषयमा
बाबु छोरािबच िववाद हँदा घटना घटेको देिख छ ।
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा
समेत बयान गदा िववाह भोजबाट आफू फकर आउँदा
बबु ा अगािड नै आइसके को र गाई व तल
ु ाई िकन घाँस
पानी हािलनस् भ दै गाली गन थालेकाले आफूलाई
खिपनस नु रस उठी बबु ालाई ए कासी ठे न
पगु ेछु । यसरी ठे दा बबु ा दलानबाट लडी आँगनमा पु दा
ढुङ्गामा टाउको ठोि कएको हँदा चोट लागेको र सोही
चोटको उपचार गराउन बोया वा य चौक लगेको
अव थामा मृ यु भएको हो । बबु ालाई मानपनस
मको
ु
मेरो कुनै रसइवी िथएन । बबु ाले गाली गदाको
अव थामा आफूलाई रस उठी ए कासी आवेशमा
आई घटना घट् न पगु ेको हो भनी आ नो कत यबाट
मतृ कको मृ यु भएको त यमा सािबत भई बयान गरेको
देिख छ । मृतकको शव परी ण ितवेदनबाट मृतकको
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मृ यु Head Injury का कारण भएको हो भ ने उ लेख
भएको पाइने ।
वारदातको बखत ितवादीले जोिखमी
हितयारसमेत योग गरेको देिखँदैन । जाहेरवाली
तेजकुमारी ख ी, व तिु थित मचु ु काका िवनोद
दाहाल र कणबहादरु थापा मगरसमेतले बकप गदा
ितवादीकै कुटिपटका कारण मतृ कको मृ यु भएको
हो भ ने देिख छ । ितवादी र मृतकको िबचमा मृतक
गणेशबहादरु ख ीको यानै िलनपु नस को पूवइवी
के ही देिखँदनै । गाई व तल
ु ाई घाँस पानी निदएको
भनी मृतकले ितवादीलाई गाली गरेको र सोही गाली
सहन नसक ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गदा
मतृ क दलानबाट आँगनमा झरेको र सोही कुटिपटको
ज रयाबाट गणेशबहादरु ख ीको मृ यु भएको प ट
पमा पिु ट भएको देिखने ।
ततु मु ामा यान मानको मनसाय,
यान िलनपु नस मको इवी र लक
ु चोरीकन हानेको
पिन िमिसल संल न माणबाट देिखँदनै । ततु
वारदात पूविनयोिजत ह याको वारदात होइन । मतृ क
गणेशबहादरु ख ीले गाई व तल
ु ाई घाँस पानी निदएको
भनी ितवादीलाई गाली गरेको र सोही गाली सहन
नसक त काल आवेशमा आई मतृ कलाई कुटिपट
गदा सोही कुटिपटको ज रयाबाट गणेशबहादरु ख ीको
मृ यु भएको देिखँदा ततु वारदात यानस ब धी
महलको १४ नं. अ तगतको कसरु देिखन आयो ।
ततु वारदात न त पूविनयोिजत न त भिवत य नै
परेको अव था छ । पूव रसइवीले मानपन
ु िनयत नभए
पिन त काल उठेको रसबाट आवेशमा आई मु का
हार गरेको देिखँदा ततु वारदात आवेश े रत ह या
(Prevocational Homicide) को ेणीिभ पन नै
देिखयो । ितवादी हाद ख ीले मतृ क गणेशबहादरु
ख ीलाई मान मनसाय (Mens Rea) रहने गरी
पूव रसइवी रहेको िमिसल संल न माणबाट नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी हाद ख ीलाई यानस ब धी महलको

१४ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने ठह याएको
सु को फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत
िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित २०७३/९/२६
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-०४८३, सरकारी
छाप द तखत िकत, िदपक खनाल िव. नेपाल सरकार
ितवादी िदपक खनालले यू लाइफ उ च
मा यिमक िव ालयमा भना भई पढी १२ क ाको
परी ा िदएकोमा िवजनेस याथमा फे ल भएको र
पूरक परी ामा समेत फे ल भएपिछ मनोज िगरीसँग
भेट हँदा िनजले िचनेको शंकर देवकोटामाफत पनु य ग
गरे सिजलै पास भइ छ भनी भनेकाले िनज मनोज
िगरीलाई .२५,०००।- िदई िनजले नै मेरा नाउँका
माण प ह कलंक मा याइिदएको िथयो, उ
ोिभजनल सिटिफके टमा मेरो ज मिमित निमलेकोले
स याउन जाँदा मेरो नामका उ
माणप ह
न कली हन् भनी प ाउ परेको हँ भनी मौकामा
बयान गरेको तर अदालतमा बयान गदा भने मनोज
िगरीलाई .२५,०००।- िदएको भ नेमा इ कार रही
िनज मनोज िगरीमाफत रटोटिलङ गराएको र िनजले
नै माणप ह याइिदएको हो भनी बयान गरेको
देिखने ।
उ िववािदत िलखतह जाँच भई
आएको हरी िविधिव ान योगशालाको परी ण
ितवेदनबाट मौकामा ितवादीबाट बरामद भएको
िदपक खनालको नाउँको Migration Certificate,
Provisional Certificate र Academic
Transcript ह को स बि धत िनकायबाट जाँ न
पठाइएको नमनु ा माणप सँग तल
ु ना गरी परी ण
गदा आकार बनोटसमेतका आधारमा फरक देिखएको
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(do not tally) भ ने बेहोरा देिखन आएको छ ।
िववािदत माणप ह मा योग भएको Hologram
Sticker र rubberstamp समेत आकार, बनौट
र अ रह िबचको दरु ी (being difference in
shape size design and spacing of letters)
का आधारमा फरक देिखएको भनी उ परी ण
ितवेदनमा उ लेख ग रएको छ । साथै िववािदत
माणप ह मा रहेको ह ता र र नमनु ा ह ता रिबच
rhythm, movement and line quality का
आधारमा िभ नता रहेको भ नेसमेत उ ितवेदनबाट
देिखएकोले िववािदत उ
माणप ह झु ा र
न कली हो भ ने देिखने ।
उ परी ण ितवेदनसमेतबाट ितवादी
दीपक खनालले १२ क ाको Business math मा
फे ल भएपिछ सो फे ल भएको िवषयमा समेत पास
भएको बेहोराको झु ा माणप ह बनाउने काय गरेको
देिखयो । िववािदत माणप ह ितवादी आफूले
िलएको नभई मनोज िगरी भ ने यि ले याइिदएको
भनी ितवादीले बयान गरे तापिन य तो िववािदत
माणप बाट िनज ितवादीलाई बाहेक अ कसैलाई
फाइदा हने नदेिखने ।
ितवादीलाई मा फाइदा हने र िनजसँगै
रहने माणप ह अ कसैले िकत गरी िदएको भ न
िम ने अव था नहँदा ितवादी िदपक खनालले मल
ु क
ु
ऐन, िकत कागजको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु
गरेको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको ९ नं.
मा िबगो नखल
ु ेको मु ामा ५०।– पैयाँस म ज रवाना
गनपछ
ु भ ने उ लेख भई ऐजन महलको १२ नं. मा
सरकारी अड् डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी
कमचारीको छाप द तखत वा सो छाप द तखत भएको
सरकारी कागज िकत गनलाई थप १ वष कै द गनपछ
ु
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । तसथ ततु मु ामा
यी ितवादीले पेस गरेको माणप ह बाट िबगो खु ने
अव था नदेिखएकोले िनज ितवादीलाई उि लिखत

कानूनी यव थाबमोिजम िकत कागजको महलको
९ नं. बमोिजम .५०।- ज रवाना गरी सरकारी
छाप द तखत िकत गरेकोमा ऐजन महलको १२ नं.
बमोिजम थप थप १(एक) वष कै दसमेत हने ठहर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेकै देिखने ।
ितवादी िदपक खनाललाई िकत कागजको
महलको १२ नं. बमोिजम थप १(एक) वष कै द हने ठहर
भए तापिन िनज ितवादीले कसरु गदाको समयमा
१८ वषको किललो उमेरको रहेको देिख छ । मनोज
िगरीले शंकर देवकोटामाफत पनु य ग गराएमा सिजलै
पास भइ छ भनेको हँदा िनजको भनाइको भावमा परी
यी ितवादीबाट पिहलो पटक अ जानवश कसरु हन
गएको देिख छ । िनज ितवादीले अ ययन कायलाई
िनर तरता िदई NAGARJUNA COLLEGE,
पु चोक लिलतपरु बाट Bachelor in Information
Management (BIM) उ ीण ग रसके को भ ने
इजलाससम
ततु गरेको िनजको माणप को
ितिलिपबाट देिखन आएको छ । तसथ िनज
ितवादीले कसरु गदा १८ वषको किललो उमेरको
रहेको, अ य यि को भनाइमा लािग काय गदा
अपराधको प रि थित िसजना हन गएको, पिहलो पटक
अ जानवश कसरु गरेको अव था देिखएकोसमेतलाई
िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ११क नं.
अनस
ु ार कै दबापत रकम तोक ितवादीबाट सो रकम
दाखेला गरेमा ऐ. ११क नं. को देहाय (३) बमोिजमको
ि या पूरा गरी कै दको लगत क ा ग रिदने सिु वधा
िनज ितवादी िदपक खनाललाई दान ग रिदन
उपयु हने देिखने ।
अत: ितवादी िदपक खनाललाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको सु भ परु िज ला
अदालतको फै सला उ टी गरी िनज ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको १, ९ र १२ नं.
िवपरीतको कसरु मा सोही महलको ९ नं. बमोिजम
.५०।- ज रवाना र सोही महलको १२ नं. बमोिजम
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थप १(एक) वष कै दसमेत हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६८।२।३० मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ, साथै िनज
ितवादीलाई १(एक) वष कै दसमेत हने ठहर भए
तापिन मल
ु क
ु ऐन, द डसजायको ११क नं. अनस
ु ार
कै दबापत रकम तोक िनज ितवादीबाट सो रकम
दाखेला गरेमा ऐ. द ड सजायको ११क नं. को देहाय
(३) बमोिजमको ि या पु याई कै दको लगत क ा
ग रिदने सिु वधा दान ग रिदने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फा गणु ६ गते रोज २ शभु म् ।

िव ाथ को उ ीण ितशत, अ पतालको बेड सं या,
अिघको िनरी ण, मू याङ् कन एवं िव लेषण गरी
िसफा रस गरेको देिख छ । कानूनको प रिध नाघी
िसट सं या घटाइिदएको भ ने कुनै कारण र आधार
देिखएन । यसका अित र ततु िववाद २०७१/०७२
शैि कस अविधको भनास ब धी देिखएकोमा अब
अिहले आएर यसको सा दिभकता र योजनसमेत
नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु
मनािसब नदेिखने ।
अत: िनवेदन दाबीबमोिजम ि भवु न
िव विव ालय, िचिक साशा अ ययन सं थानको
िमित २०७१।५।२४ को िनणय तथा नेपाल मेिडकल
काउि सलको िमित २०७१।५।२७ को िनणयसमेतका
काम कारबाहीह कानून ितकूल भएको नदेिखँदा
उ ेषणको आदेश जारी गरी सो िनणय बदर गन
निम ने ।
वा य िश ामा गणु तर कायम राखी
जन वा य सिु नि त गनपन
ु कुरामा िवमित हन
स दैन । शैि क गणु तर कायम रा ने अिभ ायले
यसको मापद ड िनधारण गरी काया वयनमा याइनु
आव यक ह छ । यसैले मापद ड िनमाण गरी
योगमा याउने ग रएको पाइ छ । यसरी जारी ग रने
मापद ड भने तकसङ् गत, यावहा रक र अनमु ानयो य
(predictable) प रणाम िदने िकिसमको हनपु दछ ।
अक तफ उही मापद ड कायम छँदाछँदै किहले एउटा
प रमाण र किहले अक प रणाम आउने गरी या या
र योग ग रनु पिन उिचत हँदनै । योगमा एक पता
देिखनु वा छनीय छ । यसैले तरीय शैि क
िवकास हने अव था सिु नि त गन, शैि क सं थाका
स चालकह ले गरेको लगानीको सरु ा हने, गणु ा मक
िश ाको सिु नि तता कायम गन र िव ाथ ह लाई
समेत अनक
ु ू ल शैि क वातावरण ा हने गरी भना र
अ यापनस ब धी मापद ड तयार गरी काया वयनमा
याउनु तथा यसको योगमा िनयिमतता र एक पता

इजलास नं.७
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७१-WO-०४३८, उ ेषण,
डा. ह रशच यौपाने िव. नेपाल मेिडकल काउि सल
बाँसबारी, काठमाडौ ँसमेत
मेिडकल काउि सल िनयमावली, २०२४ को
िनयम २०(ग) बमोिजम मेिडकल कलेजले भना िलन
स ने अिधकतम िव ाथ सं या िनधारण गन मेिडकल
काउि सलले स ने नै देिख छ । यसरी िव ाथ भना
िसट सं या िनधारण गनभु दा अगािड ऐ. िनयमावलीको
िनयम २०(ख) बमोिजम वीकृ त ा त कलेजह को
पूवाधार िवकास, िश ाको गणु तरसमेतका िविवध
प मा मू याङ् कनको लािग काउि सलले गठन गरेको
टोलीले Accreditation standards मा उि लिखत
Criteria अनस
ु ार कलेजको ज गाको े फल,
कलेजको शैि क, शासिनक भवन र आवासीय भवन,
योगशाला, औजार उपकरण सेवास ब धी त याङ् क,
िश क, िचिक सक, नस, शासन तथा अ य जनशि
िववरण, िवगतको िव ाथ सं या, वािषक परी ामा
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कायम गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िशव साद आचाय
क यटु र: हक माया राई
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CR-२१२६, जबरज ती करणी
तथा हाडनाता करणी, िबमलकुमार राई िव. नेपाल
सरकार
िमित २०७१/२/१४ गते मेरो आमा र
म घरको बर डामा सतु ी म िनदाएको बेलामा मेरो
िपसाब फे न ठाउँमा घोचेको ज तो गरी दख
ु ेकोले म
िबउँिझदा मलाई धेरै दख
ु ेकोले म रोई कराई गरेको
बेला आमा ट् वाइलेट जानु भएको रहेछ । मेरो सहोदर
बाबु िबमलकुमार राईले मलाई जबरज ती करणी
गरेको हो भनी पीिडत जेिनसाले मौकामा कागज गरेको
देिखयो । यी पीिडतको मौकामा कागज हँदा जाहेरवाली
क णासमेत रोहवरमा बसेको देिख छ । जाहेरवाली र
पीिडत जेिनसाले अदालतसम बकप गदा मौकामा
िदएको जाहेरी र मौकाको कागजको िवपरीत ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको होइन भनी बकप गरेको
पाइ छ । पीिडतको शरीरमा लडेर घाउ चोट लागेको
हो भनी जाहेरवालीले अदालतमा उपि थत भई बकप
गरे पिन सो चोटपटक के कसरी लागेको हो भ ने
िव सनीय आधार कारण िनजले देखाउन सके को
पाइएन । िमिसल संल न पीिडतको शारी रक परी ण
ितवेदनबाट पीिडताको शरीरमा घाउ चोट लागेको,
पीिडताको योिन र गु ारको िबचमा रातो भएको
देिखएको, दायाँ काखी र पाखरु ामा िचथोरेको दाग
देिखएको, पीिडताको कपडा याितएको, पीिडताको
हाइमन िझ ली याितएको भ ने देिख छ । पीिडताको
िमिसल संल न रहेको भेिजनल वाव परी ण
ितवेदनमा A-P Test for screening of semen
‘Weak Positive’ भ ने बेहोरा उ लेख भएको पाइने ।

मौकाको जाहेरी दरखा त, पीिडतको
मौकाको कागज र िनज पीिडतको शारी रक परी ण
ितवेदनबाट पीिडतसँग करणी भएको अव था
देिखएको छ । ितवादीले अदालतसम इ कारी बयान
गरे तापिन मौकाको जाहेरी, पीिडतको मौकाको कागज
र पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदन ज ता भौितक
एवं प रि थितज य माणको आधारमा ितवादीको
मौकाको सािबती बयानलाई माणमा हण गन िम ने
नै देिखयो । वारदात नै नभएको अव थामा ीमान्
ीमतीिबचको सामा य झै-झगडा, वादिववादका
कारण आ नै ीमती र नाबािलका छोरीले आ नै
ीमान् र बाबु नाताका यी ितवादी िव जबरज ती
करणीज तो ग भीर आरोप लगाउनपु न अव था
हँदैन । पीिडत र जाहेरवालाले आ नै सहोदर बाबु र
पितलाई जीवनभर सामािजक ला छना बेहोनपन
ु गरी
करणी ज तो ग भीर कृितको आरोप लगाउनपु न
कुनै कारण रहे भएको िमिसलबाट देिखँदैन । समयको
अ तरालपिछ अदालतमा भएको बकप मा पीिडत र
जाहेरवालाले ितवादीलाई सजायबाट उ मिु िदने
प रब दमा परी वा माफ गन सोच बनाई वा पा रवा रक
स ब धका कारण आ नै मौकाको भनाइलाई ख डन
गरे पिन पीिडतको वा य परी णले वारदात थािपत
भइरहेको अव थामा पीिडतको मौकाको भनाइलाई
माणमा हण गन िम ने नै देिखने ।
यस स ब धमा ने.का.प. २०७४ भा , भाग
५९, अङ् क ५, िन.नं. ९८१२, पृ ८५९ मा कािशत
पनु रावेदक ितवादी कुमार गु ङ िव
यथ
ितवादी नेपाल सरकार भएको जबरज ती करणी
मु ामा यस अदालतबाट "समयको अ तरालपिछ
अदालतमा भएको बकप मा पीिडत र जाहेरवालाले
ितवादीलाई फाइदा पु ने गरी वा सजायबाट उ मिु
िदने कुनै लोभ लालच वा भाव वा दबाबसमेतमा
परी वा माफ िदने सोच बनाई आ नै मौकाको
भनाइलाई ख डन गरे पिन पीिडतको वा य
परी णले वारदात थािपत भइरहेको अव थामा
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पीिडतको मौकाको भनाइलाई माणमा िलन िम ने,
िमिसल संल न रहेका ा माणह बाट ितवादीले
कसरु गरेको थािपत हन आएको ि थितमा पीिडत
जाहेरवालाले ितवादीले कसरु गरेको होइन भनी
बकप गरी िदँदैमा िमिसलबाट थािपत त यलाई
अ यथा गन निम ने, अदालतसम बकप गदा
इ कारी बयान गरेकै आधारमा अ य माण नहेरी
कसरु बाट उ मिु िदनु यायसङ् गत पिन नहने,
जबरज ती करणी अपराधमा च मिदद गवाह
पीिडत नै ह छन् । पीिडतले मौकामा य गरेको
कुरा नै स य ह छ िकनिक यसबेला आफूलाई
परेको पीडा मानसपटलबाट हटेको नहने" भ ने
िस ा त ितपादन भएको देिखने ।
तसथ, पीिडतको वा य परी ण ितवेदन,
पीिडतको मौकाको कागज एवं जाहेरवालाको िकटानी
जाहेरी बेहोराबाट वारदात थािपत भइरहेको अव था
हँदा यी ितवादी, पीिडत र जाहेरवालाले अदालतसम
गरेको बकप मा करणीको घटना नै नभएको भनी
आ नो मौकाको भनाइलाई ख डन गरेकै कारणले यी
ितवादीले सजायबाट उ मिु पाउन स ने अव था
िव मान रहेको नदेिखँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
यी पनु रावेदक ितवादीले आ नै नाबािलक छोरी
प रवितत नाम जेिनसालाई जबरज ती करणी
अपराध गरेको त य पिु हन आएकोले िनज ितवादी
िबमलकुमार राईलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
३(१) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द र मल
ु क
ु ऐन,
हाडनातामा करणी गनको महलको १ नं. बमोिजम
१० (दश) वष कै द तथा ितवादीबाट पीिडतले
ितपिू तबापत . २५०००।– (पि चस हजार पैयाँ)
भरी पाउने ठहराई सु इलाम िज ला अदालतले
गरेको िमित २०७१/०५/१८ को फै सला सदर हने गरी
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७१/१०/२०

मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िवकास े
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०९४७, ०७१-CR१२२३, ०७३-RC-००७४, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. लोकबहादुर काक समेत, लोकबहादुर
काक िव नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. दुरे
काइला भ ने पटनबहादुर राई
िज ला ओखलढुङ्गा उँबु गा.िव.स. वाड
नं.१ िचउरीबोटे भ ने ठाउँमा समसेरबहादरु काक को
नाममा रहेको खेत ज गासमेत भाडामा िलई खाजा
तथा अ य सामानसमेत राखी पसल स चालन गद
आएक जाहेरवालाक काक ख बसरी राई र िनजक
नाितनी पिृ तका राईसमेत उपर िमित २०६७/१/१५
गते राित साङ् घाितक हार भएको देिखयो । सो
वारदातमा ितवादीम येक िव णमु ाया काक समेत
घाइते भएको देिख छ । पटनबहादरु राई र लोकबहादरु
काक समेतका यि ह ले धा रलो हितयारसमेत िलई
आई हार गरेको भनी शंका गरी जाहेरी दरखा त
परेको पाइयो । घाइते ख बसरी राईको उपचारको
ममा िमित २०६७/३/२२ गते रातको ११:०० बजे
काठमाड मा मृ यु भएको कुरामा िववाद नदेिखने ।
िमित २०६७।१।१५ गते राित हामी आ नै
घरमा िथय । अक िदन िबहान ८, ९ बजे तल पसलमा
सबै यि ह बेहोस भइरहेका छन् भनी ह ला थाहा
पाई हामीलगायतका गाउँका १२, १५ जना यि
ख बसरीको पसलमा गई हेदा ख बसरी, ि ितका र
िव णमु ाया काक समेत ३ जना रगतप छे भई बेहोस
अव थामा िथए । यसपिछ तीनै जनालाई उपचारको
लािग काठमाड पठाएको हो । िव णमु ाया काक ले
सो घटना भएको रातमा ऐ ंसेलख
ु क घर बताउने
एकजना परदेशी होटलमा बास ब न आएका िथए
भनेर भनेक िथइन् । सो घटना को कसले घटाएको
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हो हामीलाई थाहा छै न । सो घटनामा हा ो संल नता
छै न, हामी िनद ष हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु न होइन, सफाइ पाउँ भनी एकै िमलान हने गरी
ितवादीह बाटुलीमाया राई, लोकबहादरु काक ,
रामबहादरु काक , दरु े काइला भ ने पटनबहादरु
राई, हकराज राईले अिधकार ा त अिधकारीसम
बयान गरेको देिखयो । अदालतमा बयान गदासमेत
आफूह उ कसरु मा संल न नरहेको भनी कसरु मा
पूण इ कार रही बयान गरेको पाइयो । घटना थलमा
रहेक घाइते िव णमु ाया काक ले वारदात भएको रात
िमित २०६७/१/१५ मा मेरो खेती ख बसरी राईको
होटल पसलनिजक भएको हँदा मकै खेतीमा पानी
लगाउन उ थान गएक िथएँ । ख बसरी राईले
आज यतै होटलमा बस न, एकजना परदेशी पाहना
पिन छन् भनी मलाई भनेक हन् । म घर नआई सोही
होटलमा बसेक हँ । राित हामी ३ जना होटलिभ एउटै
खाटमा ख बसरी, ि ितका र म सतु ेका ह । परदेशी
बािहर सतु ेको िथयो । राितको समयमा को कसले
कसरी हामीह लाई कुटिपट गरी गरगहनासमेत लटु ी
घाइते बनाए, िन ामा भएकोले थाहा भएन । सोही
वारदात चोट पीडाका कारण ख बसरी राईको िमित
२०६७/३/२२ मा उपचारको ममा कलंक मेमो रयल
अ पताल काठमाड मा मृ यु भएको हो । म र िनजक
नाितनी ि ितका राईको उपचारपिछ िनको भएको
हो । घटना घटाउन लोकबहादरु काक र पटनबहादरु
राईसमेतको संल नता छै न भनी अनस
ु धानको ममा
बयान गरेको पाइयो । अदालतमा समेत िनजले सोही
बेहोराको कागज ग रिदएको देिखने ।
यही वारदातको िवषयलाई िलएर यान मान
उ ोग मु ा चलेको देिख छ । सो मु ाका सा ीह
राजे काक , भेषराज राई, कुलबहादरु काक र
नैनबहादरु साक समेतले ितवादीह को घटना
घटाउनमा संल नता छै न, ितवादीह िनद ष छन्
भनी ितवादीह को इ कारी बयान समिथत हने गरी
अदालतमा बकप ग रिदएको देिख छ । घटनाबाट

पीिडतम येक िव णमु ाया काक ले सो घटना कोकसले गरायो थाहा छै न भनी कागज गरेको पाइयो ।
अक घटनाक पीिडत ि ितका राईले घटना भएको
समयमा होसमा नरहेको, काठमाड मा उपचारपिछ
होसमा आएको भनी कागज गरेको देिख छ । िनज
पीिडत किललो उमेरक रहेक , िदउँसो दरु े र लोके लाई
देखेको कारण यसै शंका गरेको हो, को-कसले
हामीह लाई िहकाए िचिनन भनी यान मान उ ोग
मु ामा बकप गरेको देिखयो । अ य कुनै भरपद वा
िव शनीय माण ततु हन आएको देिखएन । के वल
शंका र अनमु ानको आधारमा अिभयोग लगाइएको र
पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएको पाइने ।
शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने
फौजदारी यायको िस ा त रहेको छ । शंकाको
भरमा ितवादीह लाई दोषी ठहर गनु मनािसब हने
देिखँदनै । य दश कोही देिखँदैनन् । िमिसल संल न
प रि थितज य माणह समेतबाट कसरु कसले गरेको
हो भ ने कुरा पिु हन सके को पाइएन । कसरु पिु हने
माण अिभयोजन प बाट पेस हनपु न हो । तर वादी
प बाट यस कारको माण पेस हन सके कोसमेत
पाइएन । यस अव थामा ितवादीह लाई के वल शंका
र अनमु ानको आधारमा कसरु दार ठहर गनु यायोिचत
नहने ।
अत: ितवादीह ले आरोिपत कसरु मा
इ कार रही अिधकार ा त अिधकारीसम र
अदालतमा समेत बयान गरेको, सो इ कारी बयानलाई
समथन हने गरी सा ीह को बकप भएको, य
वा िव सनीय प रि थितज य माणको सवथा अभाव
रहेको देिखएको तथा शंकाको सिु वधा अिभयु ले
पाउने भएको हँदा ितवादीह लाई कसरु दार ठहर
गरी सजाय गनु मनािसब देिखएन । तसथ, पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०७०/१०/२० को
फै सला के ही उ टी भई दरु े काइला भ ने पटनबहादरु
राई र ितवादी लोकबहादरु काक ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ । अ य ितवादीह
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हकराज राई, रामजी भ ने रामबहादरु काक र बाटुली
भ ने बाटुलीमाया राईसमेतको हकमा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजवाट सफाइ िदने गरी भएको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः दगु ा साद ब याल
इित संवत् २०७६ साल पौष १४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६७-CI-०४४८, काम कारबाही
बदर, ुव कमाचाय िव. र नमान े समेत
पनु रावेदक वु
कमाचायले िवप ीह ले
बदिनयतपूवक गैरकानूनी काम गरेको भनी िजिकर
िलएका िववादका िवषयह हेदा क पनी दता भएको
िमित २०५४।१।२० ले एक वषिभ गनपन
ु वािषक
साधारणसभा कुनै पिन वष नगरेको स चालक
सिमितको बैठक िनयिमत पमा नबसेको क पनी ऐन,
२०६३ को दफा ८०(२) अनस
ु ार वािषक आिथक
िववरण समयमा क पनीको रिज ारको कायालयमा
नपठाएको, िवप ी संजोजमान े यस नेसनल
आ मिु नयम वकस ा.िल.को ब ध प मा उि लिखत
उ े यअनु पकै अक काि तपरु आ मिु नयम
एसोिसएसन ा.िल.को स चालक भएको र िवप ी
र नमान े ले पिन सोहीअनु प ि िमयर आ मोिनयम
वकस ा.िल.नामको क पनी ए लै दता गराई क पनी
ऐन, २०६३ को दफा ८९ (छ) को िवपरीत स चालक
भएको भ नेसमेत रहेको पाइयो । उजरु ी कताले दाबी
िलएअनु पको एउटा क पनीको स चालक समान
उ े य रहेको अक क पनीको स चालक हन क पनी
ऐन, २०६३ को दफा ८९ (छ) ले िनषेध गरेको छ छै न
भ नेतफ उ दफामा भएको कानूनी ावधान हेदा दफा
८९ मा स चालकको पदमा िनयिु हन वा बहाल रहन
नस ने अव था शीषकको उपदफा (१) मा देहायका
कुनै यि स चालकको पदमा िनयिु हन स ने
छै न भनी उ लेख गद देहाय (छ) मा "समान उ े य
भएको अक कुनै क पनीको स चालक, आधारभतू
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शेयरधनी कमचारी, लेखा परी ण वा स लाहकार
पदमा बहाल रहेका वा य तो क पनीमा कुनै
पिन कारको िनजी वाथ भएको” भनी यसको
ितब धा मक वा यांशको पमा तर एउटा ाइभेट
क पनीको य तो यि समान उ े य भएको अक
ाइभेट क पनीमा स चालक हन स ने छ भनी
ाइभेट क पनीको हकमा छु ै यव था गरेको पाइयो ।
यसरी क पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ (१)(छ) को
ितब धा मक वा यांशले ाइभेट क पनीको हकमा
कुनै एक क पनीको स चालक भएको यि समान
उ े य भएको अक क पनीको स चालक हन स ने
प यव था गरेबाट उजरु ीकताले िवप ी संजोसमान
े र र नमान े समान उ े य भएका अक
क पनीको स चालक भएकोले िनजह ले क पनी
ऐन, २०६३ को दफा ८९(१)(६) को िवपरीत काम
गरेको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर िमलेको देिखन
नआउने ।
पनु रावेदकले क पनी ऐन, २०६३ को दफा
९९(४)(५) र (६) अनस
ु ार स चालकले िनवाह
गनपन
ु दािय व िनवाह नगरेकोले क पनीलाई हािन
नो सानी पु न गएको छ भनी दाबी िलएको पाइयो ।
क पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ को उपदफा (४) मा
"क पनीका येक स चालक तथा पदािधकारीले
आ नो पदीय दािय व िनवाह गदा क पनीको
वाथ र िहतलाई यानमा राखी इमा दारीपूवक
असल िनयतले काम गनपन
ु छ र सामा य िववेक
र ान भएको यि सरह िहफाजती, सावधानी,
बिु म ा, कुशलता तथा द ताको योग गनपन
ु
छ" भनी क पनीको स चालक तथा पदािधकारीले
आ नो पदीय दािय व िनवाह गदा अपनाउनपु न
यवहारको बारेमा उ लेख गरेको छ भने उपदफा (५)
मा उपदफा ४ बमोिजम ितकूल हने गरी क पनीलाई
हािन नो सानी हन गएमा हािन नो सानीको ितपूित
क पनीले असल
ु उपर गरी िलन पाउने कानूनी ावधान
रहेबाट उ उपदफा (५) ने हािन नो सानी असल
ु उपर

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - १
गरी पाउने हकदैया यी उजरु ी कतालाई नभई क पनी
लाई भएको र हािन नो सानीबापतको ितपूिततफको
दाबीसमेत नभएकोले यस स ब धमा िवशेष िववेचना
ग ररहनपु न देिखन नआउने ।
अब जहाँस म क पनी दता भएको िमित
२०५४।१।२० ले एक वषिभ वािषक साधारणसभा
गनपनमा
नगरेको नेसनल आ मिु नयम व स ा.
ु
िल.को िनयमावलीको िनयम १२(ख) ले व ध
स चालकले पा र िमकबापत मािसक .३,०००।िलन पाउनेमा २०२६०५७,२०५७१५८ को मािसक
तलब .८,०००।- को दरले र बैठक भ ा .३००।िलनपु न ठाउँमा .८,०००।- िवप ी संजोजमान
े ले िलएको भ ने उजरु ी दाबी छ तत् स ब धमा
िवचार गदा क पनी ऐन, २०६३ ले क पनी अ यादेश,
२०६२ लाई खारेज गरेको र क पनी ऐन, २०६३ िमित
२०६३।६।२० गतेबाट मा ार भ भएको देिख छ ।
सो अ यादेश र क पनी ऐन, २०६३ लागु हनअ
ु िघ
भएको काम कारबाहीको स ब धमा उपचार ा गनको
लािग क पनी ऐन, २०५३ अ तगत नै दाबी िलई स म
िनकायसम स बि धत प ले माग दाबी िलई उजरु ी
गनपन
ु ह छ । क पनी ऐन, २०५३ र क पनी अ यादेश,
२०६२ र त प ात्को क पनी ऐन, २०६३ मा रहेका
मूलभूत िवषयह मा पृथक-पृथक कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । क पनी ऐनअ तगतको मु ा मािमलाको
कारबाही र द ड सजाय ज ता िवषयमा क पनी ऐन,
२०५३ मा रहेको कानूनी ावधान र क पनी ऐन,
२०६३ मा रहेको ावधान नै मूलभूत पमा संशोधन
मा नभई नयाँ ऐनको पमा क पनी ऐन, २०६३ लागु
भएको अव थामा उ ऐन, ार भ हनभु दा अिघको
कामह को स ब धमा त काल बहाल रहेको क पनी
ऐन, २०५३ अनु प उपचारको बाटो अवल बन
गनपनमा
सो नगरी २०५५/२०५६ सालको िववादको
ु
िवषयलाई िलएर क पनी ऐन, २०६३ बमोिजम दाबी
िलई उजरु दायरसमेत भएको देिखयो । यस ि थितमा
पनु रावेदकको िजिकरबमोिजम कामकारबाही बदर

गनपन
ु देिखन आएन । तसथ, उजरु ीकताको उजरु
दाबी पु न नस ने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत
पाटन, वािण य इजलसाको िमित २०६६।१०।२०
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िशव साद आचाय
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असोज ८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.८
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-CR-१६५१, ाचार, नेपाल
सरकार िव. गीता महतसमेत
िवशेष अदालत, काठमाड को फै सलाउपर
ितवादी गीता महत र ेमलाल जैसवालको हकमा
मा वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन
परेको देिखँदा अ य ितवादीह को हकमा ततु
मु ाबाट के ही बोिलरहन परेन । ितवादी गीता महत
र ेमलाल जैसवालको हकमा परेको नेपाल सरकारको
पनु रावेदन स ब धमा िवचार गदा, ितवादी गीता
महतले बाजरु ा िज लाको मिहला तथा बालबािलका
कायालयमा मिहला िवकास अिधकृ तको पमा २०६६
देिख २०६९ स म काय गरेक हँ । बाजरु ा िज लाको
सा पाटा गा.िव.स. वडा नं.६ मा िसजनशील मिहला
सहकारी भवन िनमाण गनको लािग म जानभु दा
पिहला नै काय म स झौता भइसके को िथयो, मेरो
कायकालमा ३ िक ता गरी उपभो ा सिमितको
खातामा .११,४०,०००/- रकम िनकासा गरी िदएको
हो । भवन िनमाण थल सदरमक
ु ामबाट िवकटमा रहेको
र मेरो खु ाको हड् डी मि कएको कारण म भवन थलमा
िनरी ण गन जान सिकन, ािविधक कमचारीले तयार
गरेको ितवेदनको आधारमा आफूले रकम िनकासा
गरी िदएको हो भनी बयान गरेको पाइ छ भने अका
ितवादी य साद ढुंगानाले भवन िनमाण स प न भई
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िबल मैले तयार गरेको हँ भनी अनस
ु धानको ममा
उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी िनजले कायालय
सहयोगी नैना जोशीमाफत .४०,०००/- िलई
खाएको भ ने अिभयोगका स ब धमा िवचार गदा
नैना जोशीले अनस
ु धानको ममा कागज गदा सबइि जिनयर य साद ढुंगानाले उपभो ा सिमितका
अ य सँग रकम मागेको भनी आफूले सनु ेको हो
तर मैले कायालय मख
ु लाई उपभो ा सिमितका
अ य बाट मागी .४०,०००/- िदएको भ ने कुरा
झु ा हो भ ने उ लेख गरेको र िनज िवशेष अदालतमा
समेत उपि थत भई आ नो भनाइलाई पिु हने गरी
बकप समेत गरेको देिखएबाट ितवादी गीता महतले
आ नो पदीय कत य पालना नगरी उपभो ा सिमितसँग
िमलोमतो गरी भवन िनमाण काय स प न नहँदै रकम
िनकासा गरेको र कायालय सहयोगी नैना जोशीमाफत
.४०,०००/- रसवत िलएको भ नेसमेत बेहोराको
आरोप व तिु न ठ माणको अभावमा पिु हन सके को
देिखन आएन । जहाँस म रकम भु ानी गरेको न
छ, उि लिखत भवन मिहला तथा बालबािलका
कायालयको य संल नता वा िनगरानीमा िनमाण
ग रने भवन नभई उपभो ा सिमितमाफत िनमाण
हने भवन देिख छ । भवन िनमाणको लािग िनकासा
भएको रकम पिन उपभो ा सिमितकै खातामा गएको
देिख छ । वा तिवक उपभो ाका ितिनिधह र
िफ डमा खिटने कमचारीले ितवेदन िदएकोमा िनमाण
कायमा संल न रही टाचार गनह लाई सजाय भएको
अव था छँदैछ । िज लाको िवकट गाउँमा बनेको भवन
भौितक पमा िनरी ण गन सधै ँ स भव पिन हँदैन र
िनरी ण गनपनमा
नगरेको भ ने अिभयोग दाबी पिन
ु
देिखँदैन । ितवादी गीता महत िनजले य पमा
रकम मागेको िलए खाएको वा टाचारमा संल न
रहेको भ ने कुरा कतैबाट थािपत नभएको अव थामा
कायालय मख
ु रहेको भ नेस म आधारमा सजाय गन
ततु मु ाको रोहमा यायपूण हने नदेिखँदा अिभयोग

दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको िवशेष अदालतको
फै सलालाई अ यथा भ नपु न नदेिखने ।
अका ितवादी ेमलाल जैसवाल उ
भवन िनमाणको कायको फरफारक गन स ब धमा
उपभो ा सिमितका अ य बाट रकम िलई खाएको
भ ने आरोपको स ब धमा िवचार गदा, िनज ितवादी
बाजरु ाको मिहला तथा बालबािलका कायालय बाजरु ामा
िमित २०६८/०९/०९ देिख २०६९/३/१६ स म मा
सो कायालयमा सब इि जिनयरको पमा कायरत
रहेको देिख छ । तर बाजरु ा िज लाको सा पाटा
गा.िव.स. वडा नं.६ मा िनमाण भएको िसजनशील
मिहला सहकारी भवन आ.व.२०६७/२०६८ को
योजना भई िमित २०६८/०३/३० मा नै अि तम
िक ता रकम भु ानी भइसके को भ ने कुरा िमिसल
संल न कागजातबाट देिख छ । यसरी िनज ितवादी
ततु वारदातको समयमा सो कायालयमा सेवामा नै
नभएको अव थाको कायको लािग दोषी हो भ न िम ने
देिखएन । ितवादी ेमलाल जैसवाललाई िनज सेवामा
नै नभएको अविधमा भएको कसरु का लािग िनजलाई
िज मेवार ठह याई अिभयोग लगाउनु ाकृ ितक याय
तथा फौजदारी यायको िस ा तसमेतको िव
देिखँदा िनजलाई लगाएको आरोप पिु हन स ने
नदेिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट
ितवादी गीता महत र ेमलाल जैसवालको हकमा
िनजह ले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको भ ने
आरोपका स ब धमा व तिु न ठ माणको अभावमा
आरोिपत कसरु पिु हन सके को नहँदा िनजह लाई
दोषी कायम गन िमलेन । यी ितवादीको हकमा आरोिपत
दाबीबाट िनज ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी िवशेष
अदालत काठमाड बाट िमित २०७४/०९/१९ भएको
फै सला िमलकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- तेज साद पौडेल
इित संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७०-WO-०६०८, उ ेषण /
परमादेश, राजु चहु ान िव. म य े ीय हरी कायालय,
हेट डा, मकवानपरु समेत
हरी
जवानको
कामकारबाहीउपर
प ीकरण सो ने र िवभागीय कारबाही गन अिधकार
हरी िनरी कलाई नभई हरी उपरी कलाई रहे,
भएको देिख छ । ततु मु ामा पिन यी िनवेदक
राजु चहु ानउपरको प ीकरण “ हरी उपरी क” बाट
नभई “ हरी िनरी क के शवकुमार शाह” बाट भएको
देिख छ । िवभागीय कारबाही गन अिधकार “ हरी
उपरी क” मा भएकोमा सोपूव प ीकरण सो ने
काय पिन िनजले नै गनपन
ु ह छ । यस आधारमा
पिन सो अिधकार िनज हरी िनरी कमा भएको
कानूनतः देिखँदैन । यसरी अिधकारिवहीन यि तथा
अिधकारीबाट माग भएको प ीकरणका आधारमा
भएको िनणय वतः गैरकानूनी देिखयो । यी िनवेदक
राजु चहु ानलाई िमित २०६९।५।२५ मा हरी
िनरी क के शवकुमार शाहले प ीकरण सोधी हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (ग), (च)
र (ज) बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम
८४ को देहाय (छ) बमोिजम नोकरीबाट हटाउने गरी
िमित २०६९।६।१२ मा अ चल हरी कायालय,
जनकपरु ले गरेको िनणय पचा तथा सोलाई सदर गरेको
िमित २०६९।९।१४ को म य े ीय हरी कायालय,
हेट डाको पनु रावेदक य िनणयसमेत कानूनी िु टपूण
देिखई बदर हने नै देिखन आयो ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
यी िनवेदक राजु चहु ानलाई हरी िनरी क के शवकुमार
शाहले प ीकरण सोधी हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ९३(२)(ख) अनस
ु ार नोकरीबाट हटाउने
गरी िमित २०६९।६।१२ मा गरेको अ चल हरी
कायालय, जनकपरु को िनणय पचा तथा सोलाई सदर
गरेको िमित २०६९।९।१४ को म य े ीय हरी

कायालय, हेट डाको पनु रावेदक य िनणयसमेत कानूनी
िु टपूण देिखएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर
ग रिदएको छ । अब, िनवेदक राजु चहु ानलाई पूववत्
सेवामा पनु बहाली गरी कानूनबमोिजमको सिु वधासमेत
िदनु भनी िवप ी म य े ीय हरी कायालय,
हेट डासमेतका िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: क णा े
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७२-WO-१०७३, उ ेषण /
परमादेश, िव णबु हादरु थापा िव. हरी धान कायालय
न साल काठमाड समेत
रट िनवेदक िव णबु हादरु थापालाई
गैरकानूनी ढङ् गबाट सेवाबाट मु ग रएको हो वा होइन
भ नेतफ िवचार गदा, िमित २०७१।११।१७ गतेका
िदन हरी नायव िनरी क राजन पौडेलले स बि धत
ठाउँमा खिटएको सरु ा कमा डरको अनमु ितले
आ ना आफ तलाई कफ खवु ाउन अ तराि य
िडपाचर भवनिभ वेश गराउने ममा ड् यटु ीमा
खिटएका हरी जवान िव णबु हादरु थापासँग सु मा
आफ तलाई वेश गराउने िवषयमा भनाभन भएको र
के हीबेरपिछ िनज हरी नायब िनरी कले आ नो काम
सके प ात् िनज हरी जवान िव णबु हादरु थापालाई
पनु : स झाउन / सतक गराउन आउँदाको अव थामा
िनज हरी जवान िव णबु हादरु थापा त काल आवेगमा
आई हरी नायव िनरी क राजन पौडेलमािथ हातपात
गरी चोटपटक ला ने गरी हमला गरी अवा छनीय र
अनशु ासनहीन काय गरेको भ ने अिभयोगमा िमित
२०७१।११।२८ मा हरी व र उपरी कबाट पिहलो
प ीकरण सोिधएको र यसपिछ िमित २०७२।३।२५
मा पनु ः हरी व र उपरी कबाट प ीकरण सोधेको
िमिसल संल न रेकड फाइलबाट देिख छ । िनज हरी
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जवान िव णबु हादरु थापाले आफूभ दा मािथ लो
कमा डरलाई हातपात गरी एक हरी कमचारीले
पालना गनपन
ु अनशु ासन, नीित र आचरण िव को
काय गरेको देिखन आएकोले िनजलाई प ीकरण
माग गरी हरी िनयमावली, २०७१ (संशोधनसमेत)
प र छे द १० को िनयम ११३(१) ख ड (ख) र (घ)
को कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम १०९ (ख) को
(१) अनस
ु ार भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी हरी व र
उपरी क भपु ालकुमार भ डारीले गरेको िनणयउपर
िनवेदकले पनु रावेदन गदा पनु रावेदन तहबाट समेत
सु िनणयलाई नै सदर गरेको देिखयो । हरी ऐन,
२०१२ को दफा १४ अनस
ु ार त लो दजाको हरी
अिधकारीले गन काय मािथ लो दजाको हरी
अिधकृतले गन स ने नै देिखँदा प ीकरण सोिधएको
िवषयलाई अि तयार ा अिधकारीबाट सोिधएन
भ न िम ने नदेिखने ।
जहाँस म यी िनवेदक िव णबु हादरु थापालाई
भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी
सेवाबाट हटाइएको छ, हरी िनयमावली, २०७१
को िनयम ११३(१) ख ड (ख) र (घ) को कसरु मा ऐ.
िनयमावलीको िनयम ११९ को उपिनयम १ को ख ड
(२)(ख) ले िदएको अिधकार योग गरी िनयम १०९
(ख) को (१) अनस
ु ार भिव यमा सरकारी सेवाको लािग
अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी िवभागीय
कारबाही भएको देिखयो । सो काय िमले वा निमलेको के
रहेछ भनी सो स ब हरी िनयमावली, २०७१ को
प र छेद ९ मा भएको आचरणस ब धी यव था हेदा,
िनयम १०८ को “हातपात वा जोरजल
ु मु गन नहने”
भ ने शीषकअ तगत “कुनै हरी कमचारीले आफूभ दा
मािथ लो वा मातहत हरी कमचारीउपर हातपात वा
कुनै कारको आ मण वा जोरजुलुम गन वा गराउन
हँदनै ” भ ने यव था गरी यिद कुनै हरी कमचारीले
उ आचरण उ लङ् घन गरेमा िनयम १११ बमोिजम
बढीमा पाँच वषस म बढु वा रो का गन वा बढीमा

पाँच तलब विृ स म रो का गन सजाय उ लेख
भएको देिख छ । रट िनवेदक िव णबु हादरु थापाले
आचरण वा अनशु ासनस ब धी काय बार बार वा
बराबर उ लङ् घन गरेको र सोबापत िविभ न समयमा
सजाय पाएको भनी अिभलेख रहेको भ ने ठोस सबदु
तथा माण िवप ीह बाट पेस हनसके को पाइँदैन ।
िवप ी महानगरीय हरी िवमान थल सरु ा कायालय,
गौचर, काठमाड समेतको िनणय पचा र िलिखत
जवाफमा जनु थप कुराह उ लेख भएका छन् ती
िववािदत कारबाहीको िसलिसलामा अ य हरी
कमचारीह लाई बु दा उनीह ले लेखाएको कुरास म
देिख छन् । िववािदत कारबाहीपूव रट िनवेदकउपर
कुनै कारबाही उठे को भ ने िनजको यि गत
अिभलेखबाट देिखँदनै । यस ि थितमा रट िनवेदक
िव णबु हादरु थापाबाट िमित २०७१।११।१७ मा
हरी नायब िनरी क राजन पौडेलमािथ हातपात गरी
आचरणिवपरीतको काय पिहलो पटक भएको मा नपु न
देिखन आयो । िनवेदकलाई पिहलो पटक सजाय गदा
उपयु ानस
ु ार बढुवा रो का वा तलब विृ रो काको
सजाय गन सिकने कानूनी यव था िनयमावलीमा
हँदाहँदै िवप ी महानगरीय हरी िवमान थल सरु ा
कायालय, गौचर, काठमाड ले िनयमावलीको कानूनी
यव थािवपरीत एकै पटक सेवाबाट हटाउने भनी
िनणय गरेको देिख छ । “सजाय िदनु भनेको बदला
िलनु होइन । यसैले सजायको िनधारणमा याियक
मनको योग हनैपदछ । यो याियक मनको प रिध
कानूनले नै िनधा रत ग रिदएको अव थामा सो
प रिधबािहर ग रने िनणय ुिटपूण नै ह छ । बार बार
वा बराबर वा पटकपटक कसुर गदा मा हने सजाय
एकभ दा बढी पटक गरेको थािपत नभई गन
सिकँ दैन” भनी ने.का.प. २०७० अङ् क ११ िन.नं.
९०७२ को िनवेदक रामकुमार रणपहेली िवप ी
नेपाल सरकार गहृ म ालय, काठमाड समेत
भएको उ षे णयु परमादेशस ब धी रट िनवेदनमा
िस ा त ितपािदत भएको पाइ छ । ततु िववादमा
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रट िनवेदक िव णबु हादरु थापालाई िदइएको सजाय
उ िस ा तको रोहमा िु टपूण देिखन आउने ।
रट िनवेदकउपर ग रएको कारबाही के कित व छ र पूवा हिवहीन छ; सो पिन हेनपन
ु
हन आएको छ । यहाँ जनु हरी नायब िनरी क
राजन पौडेलको ितवेदनबाट कारबाही उठाइएको र
जािगरबाट हटाउनेस मको काय ग रएको छ; सो कित
उिचत र यायपूण छ; सो पिन सोचनीय छ । यी हरी
नायब िनरी क राजन पौडेल उ िमितमा ि भवु न
िवमान थलमा ड् यटु ी तोिकएका वा खिटएका यि
देिखँदैनन् । यसैले िवमान थलको सरु ा स दभमा
िनजलाई अ य सवसाधारण यि सरह मा नपु न
ह छ । िवमान थलको सरु ा संवेदनशील एवम्
िनषेिधत े मा जान िनज आफै ँ ले िभिजटर पास
बनाएकोबाट पिन सो कुरा पिु ह छ । य तो ि थितका
िनजले पास तथा िटकट बेगरका दईु जना यि ह लाई
िनषेिधत े मा लगी िचया-कफ िकन खवु ाउनु
प यो ? कानून तोडी िभ िकन जानपु यो ? सो
अिधकार िनजलाई कहाँबाट आयो ? यसतफ कसैको
यान गएको देिखँदैन । ड् यटु ीमा रहेका हरी कमचारीले
रो दा-रो दै िनजभ दा मािथका हरी कमचारीको
ह त ेपमा िवमान थलिभ गई आ नो साथी र
िनजका भाइ-बिहनीसँग कफ खाई बािहर िन के को
भ ने िनजकै ितवेदन लेखाइबाट देिख छ । यितले
मा नपगु ी मािथ लो पदको रवाफ देखाउँदै ड् यटु ीको
कमचारीलाई पाठ िसकाउन भ दै वादिववाद गन गएको
र सोही ममा िववािदत घटना घटेको देिख छ । हरी
नायब िनरी क राजन पौडेलको सो काय के -कित
कानूनस मत र उिचत िथयो ? हरी जवानउपर कुनै
वा तिवक गनु ासो भए स बि धत मािथ लो दजाको
अिधकृत वा िनकायमा उजरु गन कत य िनजमा रहँदैन
र ? भ नेतफ कारबाही गन अिधकारीह को यान
गएको देिखँदैन । िवभागीय कारबाही याियक कारबाही
हो; यो व छ र िववेकस मत हनपु छ भ ने कुरा मािथ
उ लेख भइसके को छ । िमित २०७१।११।२८ मा

महानगरीय हरी िवमान थल सरु ा कायालय, गौचर,
काठमाड ले गरेको िनणय पचा तथा सोलाई सदर
गरेको िमित २०७२।३।२५ को सोही कायालयको
पनु रावेदक य िनणयसमेतले मािथ लो अिधकारी
सधै ँ ठीक, त लो अिधकारी सधै ँ बेठीक भ ने उि
च रचाथ हने अव था ब न पगु ेको देिख छ । िनवेदकले
गरेको कायबापत कानूनले हने बढुवा वा तलब विृ
रो का गनस ने कुरालाई िबसर भिव यमा सरकारी
नोकरीका लािग अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने
काय िवप ीह बाट भए, गरेको देिखँदा सो स दभमा
ग रएका उ िनणयह पूवा ही, अनिु चत र हरी
िनयमावली, २०७१ को िनयम १०८, १०९, १११,
११३ र ११९ समेतको िवपरीत देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
यी िनवेदक िव णबु हादरु थापालाई हरी व र
उपरी क भपु ालकुमार भ डारीले प ीकरण
सोधी हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १०९
(ख) (१) अनस
ु ार नोकरीबाट हटाउने गरी िमित
२०७१।११।२८ मा महानगरीय हरी िवमान थल
सरु ा कायालय, गौचर, काठमाड ले गरेको िनणय पचा
तथा सोलाई सदर गरेको िमित २०७२।३।२५ को सोही
कायालयको पनु रावेदक य िनणयसमेत कानूनी िु टपूण
देिखएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
छ । अब, िनवेदक िव णबु हादरु थापालाई पूववत्
सेवामा पनु बहाली गरी कानूनबमोिजमको सिु वधासमेत
िदनु भनी िवप ी महानगरीय हरी िवमान थल सरु ा
कायालय, गौचर, काठमाड समेतका िवप ीह का
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: क णा े
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७६-WO-०६२८, उ ेषण
/ परमादेश, जैच द राय िव. नेपाल सरकार सङ् घीय
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मािमला तथा सामा य शासन म ालय, िसंहदरबार,
काठमाड
िचिक सक तथा मेिडकल बोडसमेतबाट
अश ता मािणत भएको अव थामा र िनज िनवेदक
जैच द रायले आफूले रोजेको ाथिमकताको मभ दा
फरक गरी िनजलाई रोजेको थानीय तहमा समायोजन
गन नस नक
ु ो कारण तथा समायोजन ऐनले तय
गरेका आधारह को अनशु रण गरी रट िनवेदकलाई
पसा िज लाअ तगतको थानीय तहमा समायोजन
ग रएको हो भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
खु न सके को देिखँदैन । यस ि थितमा िनवेदकको
हकमा कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८
को उपदफा (४) र नेपाल वा य सेवा िनयमावली,
२०५५ को िनयम ३१ख को (ग) को आधार हेररे मा
समायोजनबारे िनणयमा पु नपु नमा िवप ीह बाट सो
भए, गरेको भ ने नदेिखँदा िवप ी सङ् घीय मािमला
तथा सामा य शासन म ालयको िमित २०७६।३।१
को प ानस
ु ार वा य तथा जनसङ् या म ालयको
िमित २०७६।५।१३ को िनणय र सोबमोिजमको िमित
२०७६।५।१३ को प कानूनिवपरीतको िु टपूण
देिखई बदरयो य देिखन आउने ।
िनवेदकलाई समायोजन गदा असमान
यवहार ग रएको भ ने पाइएको, नेपालको संिवधानको
धारा १८ ारा द समानताको हक, धारा ४३ ले
दान गरेको सामािजक सरु ाको हक, धारा ४२ (३)
ले द सामािजक यायको हक, नेपाल वा य
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ख को (ग)
तथा कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८(४)
समेतको िवपरीत हँदा उ सङ् घीय मािमला तथा
सामा य शासन म ालयको िमित २०७६।३।१ को
प ानस
ु ार वा य तथा जनसङ् या म ालयको
िमित २०७६।५।१३ को िनणय र सोबमोिजमको िमित
२०७६।५।१३ को प उ ेषणको आदेशले बदर हने
ठहछ । नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५

को िनयम ३१ख को (ग) तथा कमचारी समायोजन
ऐन, २०७५ को दफा ८(४) बमोिजम समायोजनका
आधारह िवचार गरी िनवेदकले भरेको समायोजन
फाराममा उ लेख गरेका ाथिमकता मअनस
ु ार गन
िम ने वा निम ने आधार र कारण खोली साथै मेिडकल
बोडको िमित २०७६।१।२३ को िसफा रससमेत हेरी
कानूनबमोिजम गरी समायोजन तथा पद थापनतफ
उिचत िनणय गन,ु गराउनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: क णा े
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको, ०७६-WO-०४६०, उ ेषण
/ परमादेश, पा िव.सी. िव. नेपाल सरकार,
वा य तथा जनसङ् या म ालय,
िसंहदरबार, काठमाड
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७६-WO-०४८९, उ ेषण,
यामकुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार वा य तथा
जनसङ् या म ालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
नेपाल वा य सेवामा कायरत कितपय
कमचारीह को पद र तहको स ब धमा सम या रहेको
र सोको िनकासाको लािग नीितगत पमा िनणय
हनपु न देिखएको हँदा सङ् घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालय र धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसँग आव यक परामश र पहल भइरहेको साथै
रट िनवेदकको छै ठ तह तरविृ भई तहअनस
ु ार
िनजको समायोजन िस.अ.हे.व. अिधकृ त छै ठ तहमा
नै िमित २०७६।५।१३ को िनणयानस
ु ार भएको
छ । कमचारी समायोजनका ममा ािविधक िु ट
स याउन र िच नबझ
ु ेका कमचारीह को हकमा
समायोजनको प ा भएप ात् आफूलाई परेको
मका उ लेख गरी म ालयमा गनु ासो गन यव था
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ग रएको र म ालय तरबाट गनु ासो यव थापन
एवम् सहजीकरण सिमित ारा यव थापन गन काय
भइरहेकोमा सोको वैकि पक उपचारको ि या समा
नहँदै रट िनवेदक अदालतको े ािधकारमा वेश
गरेको भ ने नेपाल सरकार वा य तथा जनसङ् या
म ालयको िलिखत जवाफ रहेको देिखँदा िवप ी
सङ् घीय मािमला तथा सामा य शासन म ालयको
िमित २०७६।३।१ को प ानस
ु ार वा य तथा
जनसङ् या म ालयको िमित २०७६।५।१३ को
िनणय र सोबमोिजमको िमित २०७६।५।१३ को प
कानूनस मत नै भएको देिख छ । यसबाट िनवेदकलाई
सारभूत पमा मका परेको र िवप ी म ालयको
िनणय र सोबमोिजमको कायमा कानूनी िु टसमेत
देिखन नआउने ।
कमचारी समायोजनमा भएका ािविधक
िु ट स याउन र िच नबझ
ु ेका कमचारीह ले
आफूलाई परेको मका उ लेख गरी म ालयमा गनु ासो
िनवेदन िदई म ालय तरबाट गनु ासो यव थापन
एवम् सहजीकरण सिमित ारा यव थापन गन काय
भइरहेकोमा सोको वैकि पक उपचारको ि या
समा नहँदै रट िनवेदक अदालतको े ािधकारिभ
वेश गरी िनवेदकलाई समायोजन गदा िस.अ.हे.व.
अिधकृ त पदमा समायोजन हनपु नमा अ.हे.व. (पदनाम
िस.अ.हे.व. अिधकृत) भनी समायोजन गरी घटुवा हने
गरी समायोजन ग रएको हँदा सङ् घीय मािमला तथा
सामा य शासन म ालयको िमित २०७६।३।१ को
प ानस
ु ार वा य तथा जनसङ् या म ालयको
िमित २०७६।५।१३ को िनणय र सोबमोिजमको
िमित २०७६।५।१३ को प उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदक यामकुमार चौधरीको
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन उिचत र
आव यक देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: क णा े
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल फागनु १३ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं.९
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-००७६, उ ेषण,
सिु बर राइ िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग टंगाल, काठमाड समेत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५
बमोिजम अनस
ु धानको काम कारबाहीमा सहयोग
गन अिभयु लाई अनस
ु धान अिधकृ तले सा ीको
पमा ततु गरी िनजलाई सजायको मागदाबीमा
पूण वा आंिशक छुट िदएकोमा िनजले अदालतमा
ितकूल बकप गरेमा सो यि लाई सोही दफाको
ितब धा मक वा यांश उ लेख भएबमोिजम मु ा
चलाउन स ने नस ने कानूनी यव था के हो सो
िवषयमा नै सव थम हेनपन
ु अव था छ । उ ऐनको
दफा ५५ मा “यस ऐनबमोिजमको अनुस धानको काम
कारबाहीमा सहयोग गन अिभयु लाई अनुस धान
अिधकृ तले आ नो सा ीको पमा तुत गरी
िनजलाई सजायको मागदाबीमा पूण वा आंिशक छुट
िदन स ने छ” भनी उ लेख गरेको र सोही दफाको
ितब धा मक वा यांशमा “तर िनजले गरेको सहयोग
अ य सबुद वा माणबाट मािणत नभएमा वा िनजले
मु ा हेन अिधकारीसम अनुस धान अिधकारीलाई
गरेको सहयोग ितकूल हने गरी बयान िदएमा यस
ऐन वा चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन िनजउपर पुन: मु ा दायर गन सिकने छ”
भनी उ लेख गरेको देिख छ । उ ऐनको दफा ५५
बमोिजम अनस
ु धानको काम कारबाहीमा सहयोग
गन अिभयु लाई अनस
ु धान अिधकृतले सा ीको
पमा ततु गरी िनजलाई सजायको मागदाबीमा
पूण वा आंिशक छुट िदएको यि लाई िनजले
अदालतमा ितकूल हने गरी बकप गरेमा सोही
दफाको ितब धा मक वा यांशबमोिजम पनु : मु ा
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चलाउन स ने भ ने कानूनी यव थालाई सम मा
हेनु आव यक ह छ । िवधाियकाले ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा ५५ को यव था रा नक
ु ो
पछािड अनस
ु धानलाई सदैव िछटोछ रतो, वत र
भावकारी पमा स प न गन आव यक भएको भ ने
िविधशा ीय मा यतालाई अवल बन गरी यसरी
ग रने अनस
ु धानमा कुनै कारणीले सहयोग पु याई
याय स पादनमा सहयोग पु याउँछ भने य तो यि
अिभयु नै हो भने पिन िनजलाई पूण वा आंिशक छुट
िदई ऐनको मनसायबमोिजम अनस
ु धान स प न गरी
मु ा अगािड बढाउने उ े य राखेको छ । कुनै यि
अिभयु नै हो भने पिन िनजले आफू सािबत भई माण
सङ् कलनमा सहयोग गरी िछटोछ रतो कारबाहीलाई
सहयोग पु याएबापत सरकारको सा ीको पमा
ततु गनु िविभ न मल
ु क
ु ह मा अपनाई आएको
प ित हो । तर य ता अिभयु ले आफूलाई लागेको
आरोपमा अनस
ु धानमा िदएको बयानमा अिडग रहनु
उ दफाको मनसाय रहेको छ । मु ा च दा फरक
बयान िदई मु ाको कारबाहीलाई असहयोग गन
यि ले आफूले गरेको गैरकानूनी कायबाट उ मिु
पाउन नस ने । ततु मु ामा रट िनवेदकले मु ा
हेन अिधकारीसम अनस
ु धान अिधकारीलाई गरेको
सहयोग ितकूल हने गरी बकप गरे नगरेको के रहेछ
िमिसल संल न कागजात हेनपन
ु देिखयो । सेवा ाही
रमेश भ डारीबाट इि जिनयर लालिसंह ऐरीले अि तम
िबल भु ानी ग रिदएबापत .१,२०,०००।– घस
ु
/ रसवत िलने कायमा इि जिनयर सिु बर राईको
समेत उपि थित रही िनजले सहयोगी र मितयारको
भूिमका िनवाह गरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा २२ बमोिजम सजाय हनपु न देिखए तापिन
िनज इि जिनयर सिु बर राईले त कालीन अनस
ु धान
अिधकृ तलाई घस
ु लेनदेनको यथाथ िववरण खल
ु ाई
िदई अनस
ु धान कायमा सहयोग गरेको आधारमा
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोिजम
आयोगको िमित २०७२।३।७ गतेको िनणयअनस
ु ार

सजायको मागदाबीमा पूण छुट िदई िनज सिु बर
राईलाई सरकारी सा ीको पमा ततु गरी
ितवादी लालिसंह ऐरीका िव िवशेष अदालत,
काठमाड मा िमित २०७२।३।८ मा आरोपप दायर
ग रएको देिख छ । िवशेष अदालतमा यी सिु बर राईले
बकप गदा अनस
ु धानको ममा गरेको बयान बेहोरा
र सहयोगको ितकूल हने गरी बकप गरेको भनी
बकप को ितिलिपसिहत िवशेष सरकारी विकल
कायालयको च.नं.८२२ िमित २०७३।८।७ को प बाट
लेखी आएअनस
ु ार िनजलाई आयोगमा िझकाई बयान
गराइएको र िवशेष अदालतमा बकप गदा आयोगमा
गरेको बयान ितकूल हन गएको हो भनी सनाखतसमेत
ग रिदएकोले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
५५ को ितब धा मक वा यांशको ावधानबमोिजम
मु य अिभयु लालिसंह ऐरीलाई अपराध गनको
लािग सहयोगीको भूिमका खेलेको पिु हन आएकोले
ितवादी सिु बर राईलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ३(१) र ३(१)(घ) ले हने सजायमा सोही
ऐनको दफा २२ बमोिजम सजाय हन मागदाबी िलई
आयोगको िमित २०७४।३।२२ को िनणयअनस
ु ार
आरोपप दायर ग रएको देिख छ । िनजको अपराधमा
कुनै भूिमका िथयो िथएन, भए िनजको कुन तहको
संल नता हो भ ने िवषयमा अदालतबाट मु ाको रोहमा
माण बझ
ु ी फै सला हनेमा सो ाचार (घस
ु / रसवत)
मु ा िमित २०७५।२।२३ मा िवशेष अदालतबाट
फै सला भई सो फै सलाउपर पनु रावेदन परी हाल यस
अदालतमा कारबाहीयु अव थामा रहेको देिखने ।
जहाँस म िनवेदकलाई ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ५५ बमोिजम सजाय माग दाबीमा
पूण छुट िदई िनजलाई सरकारी सा ीको पमा ततु
ग रएको यि लाई िवशेष अदालतमा ितकूल बकप
गरेकै आधारमा माण ऐन, २०३१ को दफा ४७
को ितब धा मक वा यांशमा उ लेख भएबमोिजम
मु ा चलाउन िम ने होइन भ ने िनवेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकर
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छ सो स ब धमा िवचार गदा माण ऐन, २०३१
को दफा ४७ को ितब धा मक वा यांशमा “तर
झुठा बके बापत कुनै कारबाहीबाहेक जवाफ िदन कर
लगाइएको य तो कुनै जवाफको आधारमा िनजलाई
प ाउ गन वा िनजउपर कुनै फौजदारी कारबाही
चलाउन हँदनै र य तो जवाफ अ कुनै फौजदारी
मु ामा माणमा ला ने छै न” भनी उ लेख गरेको
पाइ छ । ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
५५ मा “यस ऐनबमोिजमको अनुस धानको काम
कारबाहीमा सहयोग गन अिभयु लाई अनुस धान
अिधकृ तले आ नो सा ीको पमा तुत गरी
िनजलाई सजायको मागदाबीमा पूण वा आंिशक छुट
िदन स ने छ” भनी उ लेख गरेको र सोही दफाको
ितब धा मक वा यांशमा “तर िनजले गरेको सहयोग
अ य सबुद वा माणबाट मािणत नभएमा वा िनजले
मु ा हेन अिधकारीसम अनुस धान अिधकारीलाई
गरेको सहयोग ितकूल हने गरी बयान िदएमा यस
ऐन वा चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन िनजउपर पुन: मु ा दायर गन सिकनेछ” भनी
उ लेख गरेको देिख छ । यसरी उ
ाचार िनवारण
ऐनको दफा ५५ को ितब धा मक वा यांशमा “...यस
ऐन वा चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन िनजउपर पुन: मु ा दायर गन सिकने छ” भनी
उ लेख गरेको देिखएकोले यी िनवेदकले उ
ाचार
मु ाको अनस
ु धानमा सहयोग गरेबापत सरकारी
सा ीको पमा ततु गरी िनजलाई सजायको
मागदाबीमा पूण छुट िदएको र पिछ िवशेष अदालतमा
बकप गदा अनस
ु धानमा गरेको सहयोगको ितकूल
हने गरी िनज ितवादी लालिसंह ऐरीलाई नै फाइदा
पु ने गरी बकप गरेको िमिसल संल न कागजात तथा
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखएकोले िनज
िनवेदक सिु बर राई िव सजायको मागदाबी िलई
िवशेष अदालतमा मु ा दायर गन स ने नै देिखँदा
िनज िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।

िनज िव मु ा चलाएकै कारणबाट िनज िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात पगु ेको रहेछ
भ ने अव था देिखन नआउने ।
यसरी मु ाको अनस
ु धान र अिभयोजन गन
पाउने कानूनबमोिजम थािपत िनकायको े ािधकार
र िनयिमत अदालतमा कानूनबमोिजम चिलरहेको
मु ालाई असाधारण अिधकार े को मा यम ारा
ह त ेप गनु कानूनस मत देिखँदैन । संवैधािनक
अङ् गको पमा रहेको अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगलाई संिवधान तथा स बि धत
कानूनले मु ाको अनस
ु धान र अिभयोजन गन िदएको
अिधकार र कानूनबमोिजम िनयिमत अदालतमा दता
भई कारबाहीयु अव थामा रहेको मु ालाई भािवत
गद जाने हो भने कानूनले िनधारण गरेको याियक
ि या नै अव हन गई कानूनको शासनमा नै
आघात पु न जाने ।
तसथ, मािथ उि लिखत िववेिचत आधार र
कारणह बाट ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
५५ बमोिजम मु ाको अनस
ु धानको काम कारबाहीमा
सहयोग गन अिभयु लाई सजाय मागदाबीमा पूण वा
आंिशक छुट िदई मु ा नचलाउने िनणय ग रसके पिछ
िनजले मु ा हेन अिधकारीसम अनस
ु धान
अिधकारीलाई गरेको सहयोग ितकूल हने गरी बकप
ग रिदएमा उ ऐनको दफा ५५ को ितब धा मक
वा यांशबमोिजम पनु : मु ा दायर गन स ने नै देिखँदा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काितक २९ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-WO-१३५४, उ ेषण / परमादेश /
ितषेध, गणेशबहादरु अिधकारीसमेत िव. टोखा
नगरपािलका कायालय, धापासी हाइट, काठमाड समेत
असल िनयतले कुनै काम कुरा गदा पिन
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छरिछमेक वा थानीय यि ह लाई प जानकारी
नहने गरी अपारदश पमा ग रएमा के ही अिव ास र
शंका उ जनु अ वाभािवक हँदैन । जनु सक
ु ै िनकाय
वा सं थाले कुनै काम गदा सवसाधारणका लािग पिन
सशु ासनको अवधारणाअनु प पारदश पमा काम गनु
आव यक ह छ । ततु िववादमा पिन िवप ीह ले
छरिछमेक र थानीय यि ह समेतलाई उि लिखत
थानमा गन लागेको िवषयमा ट जानकारी िदएको
देिखँदैन । आिधका रक न सामा मि दर नै हराएको
र सावजिनक ज गाह को संर ण गन य नशील
रहेको भ ने टोखा नगरपािलका र ऐ.को १० नं. वडा
कायालयका तफबाट कानून यवसायीह ले यस
इजलाससम बहस ततु गनु भएको हँदासमेत
य तो अव थामा सावजिनक ज गा तथा मि दर
आिदको संर ण योजनाथ दता हन आएको ततु
िनवेदनको मनसाय उिचत नै देिख छ । यस कारको
सचेतना भएमा नै धािमक, सावजिनकलगायतका
संरचना र ज गाह को संर ण हने िवषयमा िववाद
हन स दैन । उ सावजिनक ज गामा िनिमत मि दर
सं कृ ित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालय,
परु ात व िवभागले २०६१ सालमा कािशत गरेको
“काठमाड िज लाका गा.िव.स.ह का सां कृितक
स पदाह को िववरण” भाग २ को पृ १२ सूचीकरण
सं या १७-१-२ मा यो मि दर उ लेख भएको र
यसमा उ मि दरलाई ाचीन मि दर भनी उ लेख
ग रएको अव थासमेत देिख छ । सो मि दर जीण
रहेको भ ने िमिसल संल न मि दरका ति बरबाट पिन
देिखन आएको छ । य तो राि य स पदामा सूचीकृत
ग रएको जीण मि दरको संर ण गनु सरोकारवाला
सबै प को दािय व हो । सावजिनक ज गामा रहेको
मि दर संर णको लािग सावजिनक ज गाको संर ण
गन अिधकार ा िनकायह बाट नै मि दर तथा
ज गाको संर ण गनको लािग आव यक िनमाण काय
गन स झौता गनलाई
ु अ यथा भ न सिकने अव था
देिखएन । यसरी मि दरकै संर णका लािग थािपत

सिमितबाट मि दर रहेकै सावजिनक ज गामा मि दर
संर णकै लािग ग रने कायबाट कुनै यि को यि गत
हक अिधकारमा असर परेको छ भनी मा न सिकने
अव था देिखँदैन । मि दरकै संर णको लािग थािपत
ी महे े र िशवालय संर ण सिमितमा सोही थानका
थानीयबासीह को संल नता रहने तथा रहनस
ु मेत
पन र सो थानलाई कसरी संर ण र उपयोग गन भ ने
वडा सिमित तथा मि दर संर ण सिमितले आव यक
छलफल गन र िनणय गरी सावजिनक िहतको काय गन
उ े य राखेको हँदा सावजिनक ज गालाई संर ण गरी
यवि थत बनाउने योजनको लािग ग रने कायबाट
कुनै यि को यि गत हक अिधकारमा असर परेको
छ भनी मा न सिकने अव था नदेिखने ।
Public trust doctrine का अनस
ु ार
पिन स पदाह को संर ण र स ब न वतमानका
साथै भावी िपँढीह का िहतको लािग गनपछ
ु । आफू
बसोबास गद आएको थानमा व छ वातावरण
कायम गरी वातावरण संर ण गन, सो थानको
उिचत संर ण र स ब न गन, सावजिनक थानको
योग गन र यसबाट ाकृ ितक पमा लाभ ा
गन हक अिधकार यही ँका थानीय जनसमदु ायको
ह छ । ाकृितक स पदाह लाई यापा रक तथा
यावसाियक योजनका लािग ह ता तरण र योग
गन िदनु अपेि त हँदनै । स पदाह को संर णका
लािग सरकारी तवरबाट हने कायह पिन थानीय
जनताको िहत व न हने तवरबाट ग रनु पदछ ।
ाकृितक स पदाह को संर ण र योग ाकृितक
पमै थानीय यि ह को िहत हने गरी ग रएको
अव थालाई अनिु चत मािनँदैन । सो हँदा सावजिनक
ज गाको संर ण गन मि दर व रप र खल
ु ार वछ
वातावरण कायम गन र मि दरको उिचत यव थापनको
लािग ी महे े र िशवालय संर ण सिमितले पहल
गरी सावजिनक िहतका लािग आव यक संर णा मक
काय गरेकोलाई ततु स दभमा अ यथा मा नपु न
अव था देिखएन ।
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मि दरमा दशनाथ ह को िभड बढ् ने म
जारी रहेको अव थामा यसलाई सरसफाइ गरी
यवि थत र सरु ि त गन काय पारदश पमा
स चालनमा रहेको मि दर यव थापन सिमितको
दािय व नै हन पु छ । यसरी कानूनबमोिजम िज ला
शासनमा दता भई जनसहभािगता रहने सामािजक
सं थाले थानीय तह टोखा नगरपािलकासमेतको
आिथक सहयोगमा मि दरको संर ण गन शौचालय
तथा अनाव यक पमा खल
ु ा ज गा नमासी िनमाण
ग रने सामदु ाियक भवन र यसको ममत, स भार,
सधु ार, सरसफाइ आिद कुनै यि को िनजी वाथको
लािग ग रएको मा न िम दैन । सो िनमाण कायबाट
लाभ िलन स ने यि ह भनेको सोही थानका
थानीय यि तथा समदु ायले नै हो । सावजिनक
िहतको लािग ज गा तथा मि दरको संर णका लािग
ग रएका कायह बाट िनवेदकका हक अिधकारमा
असर पन स ने अव था नदेिखने ।
शौचालयसमेतको िनमाण काय हाल
कुन अव थामा छ, हालको भौितक अव थासमेत
देिखने गरी िवप ी टोखा नगरपािलका कायालय
तथा ी महे े र िशवालय संर ण सिमितबाट
मगाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतबाट
िमित २०७५।९।४ मा भएको आदेशबमोिजम
ततु हन आएको उ सावजिनक ज गा तथा
मि दरको ति वरसमेतबाट िनवेदकह ले िनवेदनमा
खल
ु ाएबमोिजमको यापा रक क ले स बनाएको
अव था देिखँदैन । साथै सो सावजिनक ज गामा पिहरो
जान थालेको हँदा यसलाई ित हनबाट जोगाउन
सामदु ाियक भवन िनमाण ग रएको हो भ नेसमेत देिखन
आयो । साथै सो थानमा रहेको सावजिनक ज गाको
संर णको लािग रटेिनङ् ग वाल िनमाण गरेको अव था
पिन देिखयो । यसरी िनवेदकह ले रट िनवेदनमा दाबी
िलएबमोिजम सावजिनक ज गाको दु पयोग गरेको र
यापा रक क ले स बनाएको अव थासमेत नदेिखँदा
िनवेदकह को मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न

नदेिखने ।
अतः भवन िनमाण भइसके को अव था
देिखएको र िनमाण कायह कुनै यि गत लाभको
लािग नभई सावजिनक योजन तीथाल,ु
ालु र
भ जनह को सिु वधाको लािग भएको र िनवेदकले
दाबी गरेज तो यापा रक क ले स िनमाण गन
लागेको भ ने अव थासमेत नदेिखँदा सावजिनक
स पि को यव थापनले यी रट िनवेदकको हक
अिधकारमा असर परेको भनी मा न सिकएन ततु
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । ततु िनवेदन
खारेज भए पिन सावजिनक स पि को संर णाथ
िन नबमोिजम िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छ ।
Ø टोखा नगरपािलकाबाट सािबक ग गबु
गा.िव.स. वडा नं. ७ सािबक िक.नं. १९१
को ज गा हाल के कुन अव थामा छ सोको
भौितक अव था यिकन गरी महे े र
िशवालय मि दर र सो प रसरको ज गा
संर ण गन पूण ब ध िमलाउनू ।
Ø ी महे े र िशवालय मि दर र उ िक.नं.
१५ र १०८ सािबक िक.नं. १९१ को े
संर ण गनु नगरपािलकासमेतको कत यको
िवषय हँदा कुनै गु योजना नै नबनाएको
उपभो ा सिमितको नाममा हठात िनणय गरी
छरिछमेक लाई पारदश पमा जानकारी
निदई गरेको कायले सशु ासनको अनभु ूित
निदने हँदा आगामी िदनमा मि दर तथा
मि दर व रप रका सावजिनक ज गाको
संर ण, ममत स भार सरु ाको लािग
ग रने कायह बाहेक अ य िनमाण गदा
कानूनबमोिजमका मापद डको पालना नगरी
नगरपािलकािभ को सावजिनक ज गामा
समेत िनमाण काय नगनु नगराउनू ।
Ø ी महे े र िशवालय मि दर भएको ज गा
यिकन गरी कसैबाट िमिचएको भए सो
हटाई सािबक िक.नं. १९१ को े फल
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११-८-०-० कायम गराउन नापी िवभाग र
नगरपािलकालाई लेखी पठाउनू ।
Ø अनाव यक संरचना बनाई मि दर े को
व छ वातावरणमा ितकूल असर नपानू ।
Ø मि दरको खु ला े पूववत् कायम गराई
यस े का बािस दाह ले समेत व छ
थानमा घु ने, मि दरमा पूजाआजा गन
स ने अव था कायम गराउनू ।
इजलास अिधकृत:- गेहे राज रे मी
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०७३-WO-१३०८,
उ ेषण / परमादेश, रामबहादरु अिधकारी
िव. टोखा नगरपािलका कायालय, टोखा
काठमाड भएको मु ामा यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।

स चय गरी राखेको अव था देिखन आयो । यस
अव थामा सेवनको उ े यले याएको भ ने ितवादी
िजिकरमािथ िववेिचत आधार माणबाट वीकारयो य
देिखएन । यसबाट ितवादीह बाट अिभयोग
मागदाबीबमोिजम लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा ४ को देहाय (ङ) (च) को िनषेिधत
काय कसरु ितवादीह बाट भएको देिखन आएकोले
सख
ु त िज ला अदालतबाट िनज ितवादीह लाई
उि लिखत िनषेिधत काय कसरु गरेकोमा उ ऐनको
दफा १४(१)(छ) को (१) बमोिजम सजाय गनपनमा
ु
उ काय कसरु सेवन योजनको लािग हो भनी
दफा १४(१)(ङ) बमोिजम सेवनतफ सजाय गरेको
िमित २०७१/०१/२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई ितवादीह मोहनकुमार दलामी र िव ा त
िगरीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४ को (ङ)(च) को कसरु मा दफा १४(१)(छ)(१)
बमोिजम जनही ५(पाँच) वष कै द र जनही .५,०००।(पाँच हजार) ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
सख
ु तबाट िमित २०७२/०१/०६ मा भएको फै सला
मनािसब नै देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
बरामद मोटरसाइकलमा राखी उ
लागु औषध ओसार पसार गरेको देिखन
आउँदैन । मोटरसाइकल आ नो सवारीको पमा
योग गरेकोस म देिखएको, लागु औषध उ सवारी
साधनबाट ओसार पसार भएको अव था नदेिखँदा
र बरामद नगदसमेतका अ य सामान सामा य
र नग य पमा रहेको देिखँदा उ नगद तथा
सामान कारोबारबाट आजन गरेको नदेिखएको तथा
कारोबारमा योग भएको पिु हन नसके को अव थामा
मोटरसाइकललगायतका बरामद नगद जफत गनपन
ु
अव थाको िव मानता नदेिखने ।
मािथ िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतबाट ितवादी मोहनकुमार दलामी
तथा िव ा त िगरीले लागु औषध (हेरोइन) भारतको
पैिडयामा ख रद गरी नेपालमा िभ याई सो थानबाट

इजलास नं.१०
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०१७७, लागु औषध
(हेरोइन), नेपाल सरकार िव. मोहनकुमार दलामीसमेत
िनज ितवादी मोहनकुमार दलामीले
बनाएको २० पु रयाको प रमाण १ ाम ३३० िम. ा.
रहेको छ भने सोको क रब दो बर प रमाणमा ितवादी
मोहनकुमार दलामीको अक २ कोठे घरबाट ३ पु रयामा
२ ाम ५० िम. ा. लागु औषध हेरोइन बरामद भएको
अथात् घरमा स चय गरी राखेको देिखन आएको छ ।
यसबाट ितवादीबाट बरामद भएको लागु औषध िनज
ितवादीले सेवन गन योजनको लािग मा ख रद गरी
याएको, स चय गरी राखेको कुरा प यारलायकको
देिखन आउँदनै । लागु औषध सेवनको आिधका रकता
पिन ितवादीबाट पिु हन सके को छै न । िब गन
उ े यबाट धेरै पु रयामा डोज बनाएको, के ही घरमै
51

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - १
सख
ु तस म बोक याई िब गन उ े यले साना साना
डोजमा पु रया बनाई, के ही लागु औषध घरमै स चय
गरी राखी लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४(ङ) (च) बमोिजमको िनषेिधत काय कसरु
गरेको देिखँदा सख
ु त िज ला अदालतले िनजह लाई
उि लिखत िनषेिधत काय कसरु गरेकोमा उ ऐनको
दफा १४(१)(छ) को (१) बमोिजम सजाय गनपनमा
ु
उ काय कसरु सेवन योजनको लािग हो भनी
दफा १४(१)(ङ) बमोिजम सेवनतफ सजाय गरेको
िमित २०७१/०१/२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई ितवादी मोहनकुमार दलामी तथा िव ा त
िगरीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
४ को (ङ)(च) को कसमु ा दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम
जनही ५(पाँच) वष कै द र जनही .५,०००।- (पाँच
हजार) ज रवाना हने तथा बरामद भएका मोटरसाइकल
तथा मालव तस
ु मेत जफत नहने ठह याई पनु रावेदन
अदालत सख
ु तबाट िमित २०७२/०१/०६ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०९५१, लागु
औषध ( ाउनसुगर), नेपाल सरकार िव. िचरणिजवी
शाहीसमेत
बरामदी
मचु ु काअनस
ितवादी
ु ार
िचरणिजवी शाहीबाट ३ पोका र अका ितवादी
िनरक रोका मगरबाट २२ पु रया गरी ज मा १
ा.९४० िम. ा. ाउन सगु र बरामद भएकोमा िववाद
देिखँदैन । उ त यलाई दवु ैजना ितवादीह ले
अिधकार ा त अिधकारीसम को बयानमा समेत
वीकारेको पाइ छ । दवु ै ितवादीह ले उ ाउन
सगु र लागु औषध आफूबाट बरामद भएको होइन भनी
अदालतमा इ कारी बयान गरे पिन सोको त ययु

माण िदन सके का छै नन् । लागु औषध ाउन
सगु र मौकामा िनजह कै साथबाटै बरामद भएपिछ
अदालतको बयानमा िनजह कसरु ित इ कार हँदमै ा
ितवादीह ले कसरु बाट उ मिु पाउने अव था र
आधार हन स दैन । मौकामा िनजह को साथबाट
लागु औषध ाउन सगु र बरामद भएको अव था हँदा
ितवादी िचरण शाहीले मौकाको बयानमा बरामदी
भएको त यलाई वीकारेको र अदालतको बयानमा
समेत आफूले किहलेकाही ँ सेवन गन गरेको भनी गरेको
बयानलाई अका ितवादी िनरक रोका मगरले समथन
गद बयान गरेको पाइ छ । ितवादी िचरणिजवी शाहीले
अदालतको बयानमा समेत आफूले पिहला लागु औषध
सेवन गन गरेको भनी लेखाएबाट दवु ै ितवादीह लागु
औषध ाउन सगु रका सेवनकतासमेत भएको त य
प ट ह छ । ितवादीह बाट बरामदी लागु औषध
कुनै ते ो यि लाई िब गन ला दा ला दै बरामद
भएको अव था छै न । नापतौल गन कुनै साधनसमेत
बरामद भएको अव था पिन छै न । ितवादी
िचरणिजवी शाहीबाट २ पु रया र अका ितवादी िनरक
रोका मगरबाट २२ पु रया गरी ज मा १ ाम ९४०
िमली ाम लागु औषध ाउन सगु र बरामद भएको हँदा
बरामदी प रमाणको आधारमा पिन उ लागु औषध
बेचिबखनको लािग ओसार पसार गरेको भ न िम ने
अव था नदेिखने ।
ितवादीह बाट बरामद भएको लागु औषध
ाउन सगु रको प रमाणले ितवादीह ले मौकामा
आफूह ले उ लागु औषध ाउन सगु र सेवन गन
गरेको भनी गरेको बयानलाई नै समथन र स पिु
गरेको पाइ छ । ितवादीह बाट बरामदी लागु औषध
ाउन सगु रको प रमाण, िनजह को मौकाको बयान
र वादी प ले नै ितवादीह को िव मा िलइएको
अिभयोग दाबीअनस
ु ार पिन ितवादीह लाई लागु
औषध सेवनको कसरु मा बाहेक अ य कसरु मा सजाय
गन गरेको सु को फै सला उ टी हने ठहरी बरामद लागु
औषध ाउन सगु रको मा ा र प रमाण र सोको योग
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गन उ े यको आधारमा ितवादी य िचरणिजवी
शाही र िनरक रोका मगरलाई ऐ. ऐनको दफा ४(छ)
को कसरु मा ऐ.को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम जनही
१(एक) वष कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
सख
ु तबाट िमित २०७२/०३/३० मा भएको फै सला
मनािसब नै देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतबाट ितवादीह
िचरण भ ने
िचरणिजवी शाही र िनरक रोका मगरबाट एक ाम नौ
सय चािलस िमली ामको कम मा ामा लागु औषध
ाउन सगु र बरामद भएको र ितवादीह को सेवन गन
गरेको त य पिु भएको हँदा िनज ितवादीह लाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)
(च) र (छ) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ङ)(छ)
(१) बमोिजम जनही ५ (पाँच) वष कै द र .५,०००।–
(पाँच हजार) ज रवाना गन गरेको सु सख
ु त िज ला
अदालतको िमित २०७१/१२/१६ को फै सला उ टी
भई बरामदी लागु औषध ाउन सगु रको मा ा र प रमाण
र सोको योग गन उ े यको आधारमा ितवादी य
िचरण भ ने िचरणिजवी शाही र िनरक रोका मगरलाई
ऐ. ऐनको दफा ४(छ) को कसरु मा ऐ.को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम जनही १(एक) वष कै द हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट िमित २०७२/०३/३०
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शभु म् ।

धनषु ा िज ला अदालतले गरेको फै सला उ टी गरी
िफराद मागदाबीअनस
ु ार ितवादीह ले वादीको
ज गा िखचोला गरेको ठह याई गरेको फै सला बदर
ग रपाउँ भनी यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा िफरादीले १९८३ सालको
नापीमा वधु न पि डत कु हारका नाउँमा दता भएको
िनजी हक वािम वको ज गा २०२२ सालमा ७ नं.
फाँटवारी भदा म िम ी पि डत तथा हजरु आमा सतु ी
कु हैनको छु ाछु ै नामबाट फाराम भरी २ वटा िक ा
ज गाह गाउँ कलमा राखी अ ज गाह २०२६
सालको नापीमा दता गराएको भनी उ लेख गरेको
अव था रहेको देिखने ।
यथ
ितवादी झग साहसमेतले
धनषु ा िज ला अदालतमा पेस गरेको ितउ रप मा
िववािदत ज गाह के कसरी कहाँबाट आएको हो भ ने
स ब धमा ोत उ लेख गन नसक ितउ रप को
करण नं. (घ) मा हा ो ब डाप िभ को ज गा भनी
उ लेख गरेको, करण नं. (छ) मा उ िक.नं.१३ र
३३ अ तगतको ज गा हो उ गाउँ लक महलमा ी ५
को सरकारको नाउँमा दता छ भनी र करण नं. (ज) मा
उ ज गा वादीक हजरु आमा वयंले घरसारमा िब
ग रसके को ज गा हो भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
यसरी ितउ रमा सो ज गा स ब धमा ितवादीह ले
एक पता पूण पले आ नो भनाइ रा न सके को
अव था देिखँदैन । सु धनषु ा िज ला अदालतको
आदेशबमोिजम भएको थलगत न सा मचु ु कामा
न सा नं.९ को ज गा सव िक.नं.३३ को आ नो ज गा
हो भनी उ लेख गरेको भए तापिन िक.नं.३३ को ज गा
इजलास नं.११
ी ५ को सरकारको नाममा दता भएको ज गा हो भनी
वयं यी ितवादीह ले आफूले िफराएको ितउ रमा
१
उ लेख गरेको अव था रहे भएकोबाट ितवादीह को
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी कुमार भनाइ आफै ँ मा िवरोधाभाषपूण रहेको देिख छ । वादीले
रे मी, ०७१-CI-०४२३, हक कायम ज गा िखचोला वा ितवादीह ले ज गा ज तो अचल स पि मा
चलन, अजयकुमार साहसमेत िव. िम ी पि डत कु हार आ नो हक हन आउँदा के कुन ोतबाट के कसरी
पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले सु
ा हन आएको हो भ ने कुरा ट पमा माण
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पु याउनपु न ह छ । ततु मु ामा ितवादीह ले सो
िववािदत ज गामा आ नो हक थािपत हने य तो कुनै
त ययु कागज माणह पेस गन सके को अव था
नदेिखने ।
िववािदत न सा नं.९ को ज गामा प क
घर तथा अ य फुसका घरह भई क पाउ ड
वालसमेत लगाई िफरादीले नै भोग गरी आएको भ ने
अदालतबाट भई आएको न साबाट देिख छ । उ
घर ज गाको व रप र ितवादीह को कुनै िकिसमको
घर ज गासमेत रहे भएको भ ने देिखँदनै । न सा नं.४
को ज गा िफरादीले आ नो िक.नं.१४५९ िभ को
ज गा हो भनी उ लेख गरेका छन् भने ितवादीले
िसफा रसअनस
ु ारको मेरो ज गा हो भनी उ लेख गरेको
देिख छ । न सा नं.४ तथा न सा नं.९ का दवु ै िक ा
ज गाह को सािबकको चारैतफको िसमाना तथा
हालको िसमानासमेत िम न िभड् न आएको र न सा
मचु ु कामा कागज गन यि ह ले समेत िववािदत
घर ज गामा धेरै पिहलेदेिख वादी िम ी पि डतले भोग
चलन गद आएको घर ज गा हो भनी लेखाई िदएको
देिख छ । ितवादीह ले आ नो भनी िजिकर िलएको
िववािदत ज गामा वादी प ले घरह बनाई क पाउ ड
वालसमेत लगाई अिवि छ न पमा भोग चलनसमेत
गद आएको भ ने कुरा सजिमनको कागजबाट समेत
पिु भएको देिखने ।
उ िववािदत ज गा ितवादीकै िथयो
भने ितवादीह िबच भएको २०४७।९।८ गतेको
ब डाप मा उ घरज गाह उ लेख हनपु न िथयो सो
ब डाप मा िववािदत ज गा उ लेख भएको अव था
देिखँदैन । पिछ ितवादीका छोराह का िबचमा िमित
२०६४।७।२९ मा लेखेको ब डाप मा समेत उ
ज गा िकन उ लेख भएन भ ने स ब धमा ितवादी
कथन मौन रहेको देिख छ । वादीको भोगचलनिभ को
घर ज गाको स दभमा २०६४।७।२९ मा लेखेको
ब डाप भ दा पिछ २०६४।८।५ मा गाउँ िवकास
सिमितबाट िसफा रस बनाई िमित २०६४।०७।२९

मा लेखेको ब डाप मा सो ज गासमेत उ लेख
गरी २०६४।८।९ मा ब डाप पास गदमा वादीको
हकभोगमा रहेको ज गामा ितवादीको हक कायम
हन स ने अव था हन स दैन । गा.िव.स.ले िदएको
िसफा रस यथाथमा िव वासलायक र यथाथपरक
हनु पदछ । िववािदत घर ज गामा िफरादीको एकलौटी
पमा भोग र चलन छ भनी सजिमनका स पूण
मािनसह ले लेखाई िदएको यथाथ िवपरीत भएको
गाउँ िवकास सिमितको िसफा रसलाई माण ा
मा न स ने अव था नरहने ।
अत: १९८३ सालको नापीमा वधु न पि डत
कु हारका नाउँमा दता भएको िनजी हक वािम वको
ज गा २०२२ सालमा ७ नं. फाँटवारी भदा िम ी
पि डत तथा िनजक हजरु आमा सतु ी कु हैनको
छु ाछु ै नामबाट फाराम भरेको तथा सजिमनको
कागजसमेतबाट सो ज गाह वादी िम ी पि डत
कु हारको देिखएको अव थामा वादी दाबीबमोिजम
िखचोला ठहर गनपनमा
वादी दाबी पु न नस ने ठहछ
ु
भनी सु धनषु ा िज ला अदालतले िमित २०६८।२।८
मा गरेको फै सला उ टी गरी िफराद मागदाबीबमोिजम
ितवादीह ले िखचोला गरेको ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत जनकपरु ले िमित २०७०।९।२८ मा गरेको
फै सला िमलेकै देिखँदा सो फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- जनक िसंह बोहरा
इित संवत् २०७६ साल काितक २० गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७१-CI-०४२४, ज गा िखचोला चलन,
झग साह तेली िव. िम ी पि डतसमेत
§ ०७१-CI-०४२१, ज गा िखचोला चलन,
झग साह तेली िव. िम ी पि डतसमेत
§ ०७१-CI-०४२२, घर ज गा िखचोला चलन,
झग साह तेली िव. िम ी पि डतसमेत
§ ०७१-CR-०४२८, जालसाजी, संजय साद
साहसमेत िव. िम ी पि डत कु हार
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२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-१३७५, ०७४-CR१०४०, ठगी, नेपाल सरकार िव. टेकराज े ठसमेत,
टेकराज े ठ िव. नेपाल सरकार
ितवादी टेकराज े Crest Adventure
Pvt. Ltd. क पनी स चालन गरी ेिकङ यवसाय
स चालन गद आएको पाइ छ । ितवादी टेकराज
े ले जाहेरवाला िकरणमयी नायकसँग स लाह गरी
िनजलगायत ३९ जना भारतीय ितथया ीह लाई
कै लास मानसरोवर ितथया ा गराई फकाउने
सहमितबमोिजम िनजह को राहदानीसमेत िलई ित
यि भा. .७५,०००।- का दरले रकम िलएको
देिख छ । कै लाश मानसरोवर ितथया ा गराई याउने
भनी जाहेरवाला िकरणमयी नायकसमेत ३९ जना
ितथया ीह बाट ने. .४५,५५,२००।- िलएको
वयम् ितवादी टेकराज े ले अदालतमा आई
बयान गदा वीकारेको पाइ छ । िनजले अदालतमा
बयान गदा ३९ जना भारतीय ितथया ीह लाई
मानसरोवर लैजानको लािग सह ितवादी वाङपेन
थो दपु लामासमेतले स चालन गरेको Exotic
Vacation Pvt. ltd. माफत िभषा िलँदा िढलो भएको
र सो अविधस म िनज ितथया ीह लाई िनजह कै
सहमितमा पोखरा, या दीको तातोपानी, मु ताङको
जोमसोम मण गराएको र उ मण गदा लागेको खच
.१९,८०,७८८।- िनज जाहेरवालाह ले निदँदा
िववाद भएको हनाले मानसरोवर लान नसिकएको
हो । िनजह ले जाहेरीमा उ लेख गरेको रकम मैले
िलएको होइन भनी बयान गरेको पाइ छ । ितवादीकै
भनाइअनस
ु ार पिन जाहेरवालालगायतका ३९ जना
भारतीय ितथया ीह लाई कै लाश मानसरोवरको
या ा गराउनको लािग िनजह का राहदानीलगायतका
अ याव यक कागजातह िलई ि या अगािड
बढाएको पाइ छ । तर िनजले आफूले िज मा
िलएअनु प कै लाश मानसरोवर घमु ाउन लान सके को

नदेिखने ।
ितवादी टेकराज े ले जाहेरवालासिहतका
३९ जना भारतीय ितथया ीह लाई कै लाश
मानसरोवर लैजान सहमित गरेपिछ भारतमा
बसोबास गन जाहेरवालाह लाई िभषासिहतका
आव यक कागजातह तयार भई ा त भएपिछ
मा बोलाई िनधा रत थानतफ लैजानपु नमा सो
नगरी िभषा िमितभ दा अगािड नै काठमाड बोलाई
बढी भएको समयमा पोखरा या दीको तातोपानी,
मु ताङको जोमसोम घमु ाउनको लािग लगेको
र उ थानमा घु न जाँदा बस भाडा, खाना,
होटल खचसमेत .१९,८०,७८८।- खच भएको
भनी उ लेख गरेको पाइ छ । यसरी हेदा िनजले
जाहेरवालाह बाट िनजह लाई कै लाश मानसरोवर
घमु ाउनको लािग भनेर भा. .२८,४७,०००।(ने. .४५,५५,२००।-) िलएको भनी वीकार
गरेकोमा पोखरा जोमसोम घमु ाउँदा खच भएको रकम
.१९,८०,७८८।- खच लागेको भनी बाँक रकम
जाहेरवालाह लाई िफता िदएकोसमेत नपाइने ।
मल
ु क
ु ऐन ठगीको महलको १ नं. मा “कसैले
आ नो हक नपु ने अकाको हकको चल-अचल
धनमाल हक पु नेलाई वा जसका िज मामा रहेको
छ उसलाई ललाई-फकाई वा जाल प रपप च गरी
वा आ नो हक नभएको स पि मा आ नो हक पु ने
िकत कागज बनाई िदई वा पेस गरी वा आफूसँग
नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झु याई वा झटु ो
कुरालाई स े हो भनी झु याई वा अ जनु सक
ुै
बेहोरासँग धोका िदई गफलतमा पारी आ नो हक
नपु ने अकाको हकको चल-अचल धनमाल िलए िदए
िदलाएमा वा अकाको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको
छ भनी िलखत गरी वा नगरी सोही माल िलएिदए
िब यवहार गरेमा वा स ाप ा गरी िलएमा ठगी
गरेको ठहछ” । य तैगरी ठगीको २ नं. मा “कसैले
आ नो नाउँ ढाँटी सो नाउँ मेरो होइन, अकको हो
भनी वा सो मािनस म होइन अक हो भनी र अक
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मािनसको नाउँलाई मेरो हो सो मािनस मै हँ भनी
भ नु वा य तो कुरा अकाबाट जानी बझ
ु ी भनाउनु
भनी िदनु इ यािद जनु सक
ु ै कुरा गरी होस् कसरु
सजायबाट ब नका लािग वा बेइमानीको िनयतसँग
अ कसैलाई धोका, गफलत वा झु यानमा पारी
अकाको नो सान वा आ नो फाइदा हने काम
गरेमा ठगी गरेको ठहछ” भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । यसरी हेदा यी ितवादीले िवदेशी
भारतीय नाग रकलाई कै लाश मानसरोवर लैजाने
भनी वचन िदई िविभ न िक तामा रकम बझ
ु ी िभषा
समयमा नै नआएको र िभषा आउनभु दा अगािड नै
जाहेरवालाह काठमाड आएको हनाले बाँक रहेको
समयमा पोखरा या दीको तातोपानी र मु ताङको
जोमसोम लगी िनज पयटकह लाई घमु ाई मु य
लैजानपु न ठाउँ कै लाश मानसरोवरमा रकम अभाव
भई लैजान नसके को भनी िनज ितवादीले वीकार
गरेको अव थामा यी ितवादी टेकराज े ले ेिकङ
यवसाय स चालन गन उ े यले क पनी दता गरी
सोही क पनीमाफत कै लास मानसरोवरको ितथ या ा
गराउने भनी ठुलो सं याका भारतीय पयटकह लाई
िव वासमा पारी धोका िदई, गफलतमा पारी आफूले
गरेको स झौताबमोिजमको काय नगरेको हनाले मल
ु क
ु
ऐन ठगीको महलको १ र २ नं. बमोिजम कसरु गरेको
कुरामा िववाद नदेिखने ।
ितवादी टेकराज े ले िभषा आउन
िढला भएको र िनज ितथया ीह चाँडो काठमाड
आउनभु एको हनाले िनजह को इ छाअनु प नै
िनजह कै सहमितमा पोखरा, या दीको तातोपानी र
मु ताङको जोमसोम घमु ाउन लिगएको र उ ठाउँमा
घमु ाउँदा खान, ब न र भाडा गदा .१९,८०,७८८।खच भएको भनी उ लेख गरेको पाइ छ । िनज
ितथया ीह ले पिन उ ठाउँमा घु न गएको कुरामा
िववाद गरेको देिखँदैन । स झौता भएको ठाउँभ दा अ य
बढी ठाउँमा घु न जाँदा पिहला भएको सहमितअनु पको
रकमभ दा बढी रकम खच हने कुरा वाभािवक नै हन

आउँछ । पिहला ितरेकै रकमबाट अ य नयाँ ठाउँमा
क पनीले घमु ाएको हो भनी जाहेरवालाह ले पिन
अनमु ान गन िम ने अव था देिखँदैन । नयाँ ठाउँमा
घु न जाँदा लागेको खच ितथया ीह ले थप गनपन
ु
कुरामा िववाद देिखएन । यसरी उ च अदालत पाटनले
िबगो कायम गदा िनज ितवादीले वीकार गरेकै
रकमलाई मानेको भए तापिन पोखरा, या दीको
तातोपानी र मु ताङको जोमसोम घु न जाँदा भएको
खच जाहेरवालाह ले निदएको अव थामा समेत
कटाएको पाइएन । तसथ, ितवादी टेकराज े ले
जाहेरवालाबाट िलएको रकम .४५,५५,२००।- मानी
यसमा पोखरा, या दीको तातोपानी र मु ताङको
जोमसोम घु न जाँदाको खच .१९,८०,७८८।क ा गरी .३५,७४,५८०।- िबगो कायम गनपनमा
ु
सो नगरेको हदस म उ च अदालत पाटनको फै सला
के ही उ टी भई .३५,७४,५८०।- िबगो कायम हने
ठहछ । यसरी िनज ितवादीले जाहेरवालाह लाई
पोखरा, या दी, जोमसोममा घमु ाउँदा खाना ब न
र भाडासमेत भएको खच .१९,८०,७८८ क ा
गरी ज मा .३५७४४८०।- ठगी गरेको िबगो
कायम हने ठहरेको हनाले वादी नेपाल सरकारले
.५७,७६,०००।- िबगो कायम ग रपाउँ भनी िलएको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यसरी ठगीको कसरु गरेको ठहर भइसके पिछ
िनज ितवादी टेकराज े लाई हने सजायतफ
िवचार गदा, अपराधको मा ाअनस
ु ार सजायको मा ा
िनधारण गनु पदछ । ठुलो अपराध गन र तल
ु ना मक
पमा सानु अपराध गन अपराधीलाई एउटै सजाय
गनु यायसङ् गत हँदैन । यसकारण सजाय िनधारण
गदा अपराधको गा भीय अपराध गदा प रि थित र
चिलत कानूनी यव था हेनपन
ु ह छ । चिलत
कानूनी यव था हेदा फौजदारी कसरु (िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसरु का
स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण
गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने
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घटी सजाय हने गरी िनधारण गनपन
ु छ" भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । य तैगरी मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ को दफा २४९(३)(ग) मा ख ड (क)
वा (ख) मा लेिखएदेिख बाहेक अ य कुनै िकिसमले
ठगी गरेमा ७ वषस म कै द र स री हजार पैयाँस म
ज रवाना हने छ" भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । यसरी हेदा उ दफा २४९ (३)(ग) अनस
ु ार
ठगी गनलाई ७ वषस म कै द र स री हजार पैयाँस म
ज रवाना हने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४९ मा ठगीको
कसरु मा िबगोअनस
ु ार ज रवाना गन यव था नभएको
हँदा िबगोबमोिजम ज रवाना गनपरे
ु न । िबगोबमोिजम
ज रवाना नहने र मल
ु क
ु अपराध संिहताको दफा
२४९(३)(ग) नं. बमोिजमको ठगीमा स री हजार
पैयाँस म ज रवाना हने भएको हनाले िनज ितवादी
टेकराज े ले ठगी गरेको िबगो .३५,७४,५८०।कायम भएको हँदा .२५,०००।-(पि चस हजार
मा ) ज रवाना हने ठहछ । कै दको हकमा िवचार
गदा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट फै सला हँदा िनज
पनु रावेदक ितवादी टेकराज े ठलाई १ वष कै द
सजाय भएको पाइ छ । चिलत मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा २४९(३)(ग) बमोिजम ७ वषस म
कै द सजाय गन सिकने देिखए तापिन फौजदारी कसरु
(िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५
मा भएको यव थाबमोिजम िनजले कसरु गदा चिलत
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको सजाय नै कम देिखएको
हँदा मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलअनस
ु ार नै सजाय गनपन
ु
देिख छ । िनजलाई अपराधको मा ा हेदा ६ मिहना
कै द गदा यायको म सद पूरा हने नै देिखँदा पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको १ वष कै दको सजाय के ही
उ टी भई ६ मिहना कै द हने ।
अका ितवादी वाङपेन थो दपु लामाको
हकमा िवचार गदा, िनजले जाहेरवालासँग रकम
िलए खाएको देिखँदैन । िनजले जाहेरवाला भारतीय
ितथया ीह लाई कै लाश मानसरोवर घमु ाई िफता

याउने वचन िदएको पिन देिखँदनै । मु य ितवादी
टेकराज े ले भनेबमोिजम िनज ितथया ीह को
मानसरोवर जानको लािग िभषास म उपल ध गराएको
पाइ छ । ितवादी वाङपेन थो दपु लामा अिधकार ा त
अिधकारीसम र अदालतमा समेत बयान गदा कसरु मा
पूणइ कार रही बयान गरेको पाइ छ । िनजउपर िकटानी
जाहेरी परेको पिन देिखँदैन । िभषा बनाउनभु दा अगािड
िनजको जाहेरवालाह सँग स पक भएको पाइँदनै ।
मु य ितवादी टेकराज े ले िज मा िदएबमोिजम
िनजले जाहेरवालाह को िभषा उपल ध गराइिदएको
पाइ छ । अिभयोजन प ले कसैउपर अिभयोग
लगाएर मा हँदैन । यसलाई व तिु न माणले पिु
गन स नपु दछ । फौजदारी कसरु मा कसैलाई पिन
अनमु ानको भरमा सजाय गन हँदनै । िनजले आ नो
िज मेवारीअनु प िभषा उपल ध गराएकोमा िभषा
ा त भएपिछ मा ितथया ीह लाई काठमाड बोलाई
कै लाश मानसरोवर लैजाने दािय व ितवादी टेकराज
े को नै रहेको देिखँदा ठगी कायमा िनजको संल नता
देिखन आएन । िनजले आ नो िज मेवारीअनु प िभषा
उपल ध गराउने काय गरेको र िभषा ा त हनभु दा
अगािड नै ितथया ीह काठमाड आई बाँक रहेको
समयमा पोखरा, तातोपानी र जोमसोम घु न गएको
र घु दा भएको खचको िवषयमा िववाद भई कै लाश
मानसरोवर जान नसके को र बाँक रकम िनज टेकराज
े ठले िफता पिन नगरेको देिखँदा उ कायमा िनज
ितवादी वाङपेन थो दपु लामाको संल नता नदेिखँदा
िनजको िमलेमतोमा ठगी भएको हो िनजलाई पिन
ठगीमा सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ उि लिखत आधार, कारण
एवं माणह बाट पनु रावेदन अदालतबाट िमित
२०७३।५।२६ मा फै सला हँदा ितवादी टेकराज
े लाई .४६,८०,०००।- ज रवाना र १(एक) वष
कै द हने ठहरी भएको फै सला के ही उ टी भई ितवादी
टेकराज े लाई .२५,०००।- (पि चस हजार
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मा ) ज रवाना र ६ मिहना कै द र ितवादी टेकराज
े ठबाट जाहेरवालाह ले िबगो .३५,७४,५८०।भरी पाउने ।
इजलास अिधकृत: सूय साद भ डारी
इित संवत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CR-१२८७, ०७२-CR१४५०, ठगी, अ णकुमार कोइराला िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. अ णकुमार कोइराला
थमतः पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
यस िववादमा िदइएको िनणय िमले निमलेकोतफ
िवचार गदा, सु एवम् पनु रावेदन अदालतले गरेको
फै सलामा ितवादीले मल
ु क
ु ऐनबमोिजमको िकत र
ठगीको कसरु गरेको ठह याई िनजले िकत िबल पेस
गरी झु याई िव ास गफलतमा पारी आ नो हक
नपु ने रोजगारदाता क पनीको स पि गैरकानूनी
त रकाले िलनख
ु ानु गरेको कुरालाई िनणयाधारको
पमा अवल बन गरेको पाइएकोले सु मा यसैतफ
िववेचना गरी िनणयमा पु नु सा दिभक हने देिखयो l
यस स ब धमा, ितवादी अ णले टक इ ाका
कमचारीको हैिसयतमा दरु स चार सेवा दायक
क पनी एनसेल ा.िल.को तोिकएका काय े का
िब.टी.एस. टावरह मा उठेको िव तु ् महसल
ु आ नो
रोजगारदाताबाट माग गरी नेपाल िव तु ािधकरणमा
भु ानी गन गरेको र रोजगारदाता क पनीले पिन
िनजले िबल पेस गरी सोधभना मागेको िबलबमोिजमको
रकम ितवादीको बक खातामा ज मा ग रिदने गरेको
त यस ममा िववाद देिखएन l यी ितवादीले वा तिवक
िबलबमोिजम िव तु ् ािधकरणमा बझ
ु ाएभ दा बढी
.५३‚०७‚०१०।३७ फज िबलको आधारमा
रोजगारदाता क पनीबाट भु ानी िलई आफूले िलई
खाएको दाबी ग रएको छ l ितवादीले आफूले सो रकम
िलए खाएको छै न भनी इ कार गरे पिन परी णका लािग
पठाइएका नमनु ा िबलह कायालयबाट जारी नग रएको

भ ने बेहोरा स बि धत कायालयको प मा उ लेख
भएको (नेपाल िव तु ् ािधकरण, भरतपरु िवतरण
के को च.नं. ५९४ िमित २०७०/०९/३० को प ),
ितवादीको एभरे बकको उि लिखत खातामा ज मा
भएको रकमको ोत िनज ितवादीको रोजगारदाता
क पनी रहेको, िनजको खातामा रोजगारदाताले ज मा
ग रिदएको रकम स बि धत िव तु ् कायालयबाट
ा लेजर टेटमे ट र र-ि ट िबलभ दा बढी हन
आएको त यलाई ितवादीले स- माण ख डन गन
सके को देिखएन l तत् तत् िब.टी.एस. टावरका सरु ा
गाडह ले पेस गरेको िबलको आधारमा आफूले
भु ानी िदई ितनै िबलको सोधभना रोजगारदातासँग
माग गरेको भ ने यी ितवादीको बयानलाई पिु गन
व तिु न माण िनजले पेस गन नसके को अव थामा
समेत आरोिपत कसरु को स दभमा िबल िकत गरी
ठगी गरेको होइन भ ने िनज ितवादी अ णको कसरु
इ कारी बयानलाई अदालतले माणको पमा िलन
िम ने देिखएन l अतः िनज ितवादी अ णकुमार
कोइरालाले नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई वा तिवक
िबलबमोिजम ितरे बझ
ु ाएभ दा बढी रकम माग गन गरी
रोजगारदाता क पनीमा पेस गरेका िबल कागजातलाई
फज एवम् िकत नै मा नपु न भई िनजले िबल िकत गरी
ठगीको कसरु गरेको ठह याउने स ब धमा सु तथा
पनु रावेदन अदालतबाट भएको माणको िववेचनालाई
अ यथा भिनरहनपु न नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले ततु िववाद क पनी
र कामदारिबचको आिथक मािमला भएकोले क पनी
ऐन, २०६३ को कानूनी यव थाअनस
ु ार कानूनी
उपचार खोिजनपु नमा चिलत फौजदारी कानून
आकिषत हन नस ने भनी िजिकर िलएको भए तापिन
क पनी ऐनमा भएको के कुन कानूनी यव थाले िनज
ितवादीलाई ठगीको कसरु मा कारबाही चलाउन ब देज
गरेको छ भनी िजिकर िलएको देिखएन l अिभयोजनको
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलमा समेत िनजलाई उ
कानूनी यव थाअ तगत कानूनी कारबाही गन निम ने
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भनी कुनै ितब ध लगाएको नदेिखँदा पनु रावेदक
ितवादीको उ पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने l
ितवादीले
आरोिपत
कसरु मा
.६१‚८२‚९६६।४० ठगी गरेको भनी िबगोको
मागदाबी िलएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट सोही
रकमलाई नै िबगो ठहर ग रिदएको देिखयो l िबगो
कायम गरेको पनु रावेदन अदालतको सो ठहर िमले
निमलेको स ब धमा िवचार गदा, ितवादीका
रोजगारदाता क पनी टक इ ाका ब ध िनदशक
अशोक यौपानेले िदएको जाहेरीमा कमचारी एवम्
यी ितवादी अ णकुमार कोइरालाले क पनीबाट
िबलबमोिजम दाबी गरेको .१‚९३‚४८‚३२९।५९
भु ानी िलई नेपाल िव तु ् ािधकरणमा ज मा
.१‚४०‚४१‚३१९।२२ मा बझ
ु ाई िबलबमोिजम
फरक परेको .५३‚०७‚०१०।३७ र क पनीबाट अि म
भु ानी िलई फरफारक नगरेको .८‚७५‚९५६।०३
समेत गरी ज मा .६१‚८२‚९६६।४० ठगी गरेको
भनी उ लेख भएको पाइ छ भने अिभयोजनमा पिन
िबगो सोहीअनस
ु ार नै खल
ु ाइएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं.
ले ठगीको प रभाषा गरेको पाइ छ l उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार ठगीको कसरु हनलाई कसैले
आ नो हक नपु ने स पि िलने खाने िनयतले
य तो स पि को हकभोगवालालाई कुनै त रका
प चले झु याई िव ास गफलतमा पारी अकाको
नो सान वा आ नो फाइदा हने काम भए गरेको
हनपु दछ l अथात्, ठगीमा धोखाको गु जायस रह छ l
यी ितवादीले नेपाल िव तु ् ािधकरणको वा तिवक
िबलभ दा बढी न कली िबलबमोिजम माग गरेको
रकम .५३‚०७‚०१०।३७ भएको भ ने देिखए
पिन ठगीमा दाबी िलइएको अक प रमाणको रकम
.८‚७५‚९५६।०३ ितवादीले रोजगारदातालाई
झु याई िव ास गफलतमा पारी धोखाधडीको
मनसाययु कारणबाट ा गरेको नदेिखई क पनीले

पे क को पमा अि म भु ानी गरेको देिखन
आयो l यसरी रोजगारदाता क पनीले आ नो
कामदार कमचारीको खातामा काननू बमोिजम
िहसाब िमलान गन गरी अि म भु ानी
िदएको रकमलाई ितवादीले गलत मनसायले
रोजगारदातालाई झु याई िव ासमा पारी िलएको
भ न िम ने देिखँदैन l कसैलाई झु याई िव ासमा
पारी िलने खाने आपरािधक मनसायले आ नो हक
नला ने अ को स पि भोग िनय ण गनलाई
ु ठगी
भ न िमले पिन काननू बमोिजम िलए पाएको पे क
फरफारकमा न कली िबल पेस गरेको भ ने कुरालाई
िलएर ठगी गरेको भनी मा न िम ने देिखँदैन l पे क
फछ् य टको ममा पेस भएका कागजात जाँचको
िवषय यव थापक य परी णको सरोकारिभ पन
भई य तो िवषयलाई स ब काननू को कसीमा नै
हे रनपु न ह छ l कुनै कामदार कमचारीले अि म
पे क को पमा िलए पाएको रकम फरफारकको
िवषय कानूनबमोिजम िनधा रत दािय वस म
हनस छ तर ठगीको फौजदारी दािय वमा गणना
गन िम ने देिखँदैन l तसथ, ितवादी अ णकुमार
कोइरालाले क पनीबाट पे क व प पाएको रकम
.८‚७५‚९५६।०३ लाई आरोिपत कसरु मा िबगो
कायम गन िम ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालतले
फै सला गदा ठहर गरेको िबगोको हकमा सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा ितवादीले िकत िबल पेस गरी
क पनीबाट भु ानी िलएको .५३‚०७‚०१०।३७ नै
ततु कसरु को िबगो कायम हन आउने देिखने l
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
१२ नं. बमोिजम सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा, िकत कागजको १२ नं. मा
“सरकारी अड् डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी
कमचारीको छाप द तखत वा सो छाप द तखत
भएको सरकारी कागज िकत गनलाई यसै महलको
अ न बरले हने सजायमा एक वष र उसै अड् डाको
कमचारीले िकत गरेमा दुई वष थप कै द ह छ” भनी
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उ लेख भएको पाइ छ l ततु मु ामा सरकारी कागज
िकत दाबी ग रएको कागजात सरकारी अड् डाको छाप
द तखत वा सो छाप द तखत भएको सरकारी कागज
नभई बढी रकम िलने उ े यले ितवादी अ णकुमार
कोइरालाले िबलबमोिजम आफूले बझ
ु ाएको वा तिवक
रकमभ दा बढी रकमस म माग गरी रोजगारदाता
क पनीमा पेस गरेको कागजात रहेको देिखँदा िकत
कागजको १२ नं. बमोिजम थप कै द सजाय नगन
गरी भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला सो
हदस म अ यथा मा नपु न देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट
यी ितवादी अ णकुमार कोइरालालाई मल
ु क
ु ऐन,
ठगीको महलको ४ नं. बमोिजमको कसरु मा २ (दईु )
वष कै द सजाय र .६१,८२,९६६।१६ (एकस ी
लाख बयासी हजार नौसय छै स ी पैयाँ सो पैसा)
िबगो ठहर गरी िबगो बराबर ज रवानासमेत हने तथा
िबगो रकम जाहेरवालाह लाई भराइिदने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७२/०७/२२
को फै सला, ितवादी अ णकुमार कोइरालाले
भु ानी गन भनी रोजगारदाता क पनीबाट िलएको
अ य नगद .८‚७५‚९५६।०३ (आठ लाख पचह र
हजार नौ सय छप न पैयाँ पैसा तीन) क पनीले
आ नो क पनीमा कायरत रहेको कमचारीलाई अि म
भु ानी गरेको रकम िफता नआएको अव थामा उ
िवषय फौजदारी कानूनको दािय विभ नपरी देवानी
दािय वको िवषय हने भएकोले सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोिजमको कसरु मा
िबगोबमोिजम .५३‚०७‚०१०।३७ (ि प न लाख
सात हजार दश पैयाँ पैसा सितस) ज रवाना र २ (दईु )
वष कै द सजाय हने, तथा िबगो .५३‚०७‚०१०।३७
(ि प न लाख सात हजार दश पैयाँ पैसा सितस)
ितवादीबाट जाहेरवालाह ले भराई पाउने
ठहछ । सरकारी कागजात िकततफ सजाय ग रपाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको तथा अिभयोग दाबीबाट

पूरै सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः तारा साद डाँगी
इित संवत् २०७६ साल फा गनु १४ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१२
१
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७०-CR-०२९७, सरकारी
छाप द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. कणबहादुर
डाँगी
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको
कसरु गरेको ठह याई लगाउको ठगी मु ामा यी
ितवादीलाई सजाय हने ठहर भएको देिखएकोले
ततु मु ामा सजाय गनु नपन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु को फै सला बदर गरी ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा
ितवादीले जाहेरवालाबाट मैले पिछ िफता गन सतमा
सापटी व प दईु लाख पैयाँ िलएको हँ, सरकारी
छाप द तखत िकत गरेको होइन भनी आरोिपत
कसरु मा इ कार रही अदालतमा बयान गरेको देिखए
तापिन अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा िनज
ितवादी कणबहादरु डाँगीले मैले जाहेरवालाबाट िमित
२०६७/१०/०७ गते नगद .३०,०००।– र िमित
२०६७/१०/०९ गते मेरो बक अफ काठमाड मा रहेको
खाता नं.०३२५०००००००६ मा .१७०,०००।ज मा गन लगाई ज मा दईु लाख पैयाँ िलई िनज
जाहेरवालालाई राि य अनस
ु धान िवभागको अ.स.ई.
पदमा जािगर िमलाइिद छु भनी राि य अनस
ु धान
िवभागको िनयिु प तयार गरी सोमा छाप लगाई
दजा उ लेख गरी द तखतसमेत मैले गरेको हँ भनी
आरोिपत कसरु मा सािबत भई बयान गरेको देिख छ ।
िमित २०६७।१०।९ गते जाहेरवाला मनोजकुमार पनु ले
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ितवादी कणबहादरु डाँगीको नाममा रहेका बक अफ
काठमाड िलिमटेडको खाता नं.०३२५०००००००६
मा .१,७०,०००।- रकम ज मा गरेको भ ने सु
िमिसल संल न बैङ्क अफ काठमाड िलिमटेडको
बैङ्क टेटमे ट (BANK STATEMENT) बाट
देिखन आएबाट िनजको अनस
ु धान अिधकारीसम
भएको बयान त यतः पिु भएको छ र यी ितवादी
कणबहादरु डाँगीले जाहेरवाला मनोज पनु मगरलाई
राि य अनस
ु धान िवभागको सहायक अनस
ु धान
पदको न कली िनयिु प , काय े मा खटाइएको
प तयार गरी यसमा सहीछापसमेत गरी िनज
जाहेरवालालाई .२,००,०००।– (दईु लाख) ठगी
गरी िलएको ठह याई यी ितवादीलाई .दईु लाख
ज रवाना र ६ मिहना कै द सजायसमेत भएको लगाउको
स.फौ.प.ु नं.०६९-CS-२०११ बाट देिखन आएको
छ । एउटै यि यी ितवादीबाट ठगी र िकत गन काय
भए गरेको भ ने ततु मु ामा एकै िमिसलबाट दवु ै
कसरु मा ितवादीउपर अिभयोगप दायर गन सिकनेमा
उ कसरु ह मा दईु वटा छु ाछु ै अिभयोगप ह
दायर भएको य तो अव थामा एउटै अिभयोगप
दायर हनपु न अथात् छु ाछु ै अिभयोगप दायर गन
निम ने गरी कानूनले िनषेध गरेको नहँदा अदालतसम
दायर भएका ती अिभयोग दाबीह लाई कानूनस मत
नभएको भ न चाही ँ िम ने देिखँदनै अथात् छु ाछु ै
अिभयोग दायर हन नस ने भ न िम ने नदेिखने ।
यस कार ितवादीले राि य अनस
ु धान
िवभागको नामको न कली लेटर याडमा न कली
सरकारी छाप लगाई जाहेरवालालाई राि य
अनस
ु धान िवभागको अ.स.ई. पदको िनयिु प
िदएको भ ने उपयु माणह बाट पिु हन आएको
देिख छ । मािथ उ लेख भएअनस
ु ार यी ितवादीले
सरकारी छाप लगाई न कली िनयिु प बनाएको मा
नभई जाहेरवालालाई काय े मा खटाएको प समेत
बनाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको १ नं. िवपरीत
िकत कागज खडा गरी कानूनबमोिजमको अि तयारी

नभएको यि िनज ितवादीले जाहेरवालालाई
राि य अनस
ु धान िवभागको अ.स.ई.पदको िनयिु
िदई काय े मा खटाएको समेत देिखयो । सािबक
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको १६ नं. हेदा “नेपाल
सरकारको वीकृितले िदने पाउने यि ले िदएकोमा
बाहेक आ ना मनािसबले कसैले कसैलाई कुनै दजा
िदन वा म फलानो दजाको हँ भ न ले न हदँ ैन”
भ ने यव था भएको देिखएको र ऐ.को १६(१)
मा “अिधकार भएकाले िदए पाएको दजा बहाल
टुटेपिछ पिन ले न भ न ह छ सोबाहेक अ ले
नपाएको दजा पाएँ भ ने वा लेखापढी गन र देहायमा
लेिखएबमोिजमको काम गनलाई समेत देहायमा
लेिखएबमोिजम सजाय ह छ” भनी ऐ. देहाय १ मा
“नपाएको दजाको धाकले कामकाजसमेत गनलाई
के ही िलए खाएको भए सो िबगो िफता गराई चार
वषस म कै द वा पाँच हजार पैयाँस म ज रवाना
वा दवु ै ह छ । अ के ही कसरु समेत गरेको भए जनु
कसरु गरेको छ सो कसरु मा ऐनबमोिजम हने सजाय
छुट् न स ै न” भ नेसमेत यव था रहे भएको पाइने ।
मािथ लेिखएबमोिजम कानूनले अि तयारी
नभएका यि यी ितवादीले उपयु ानस
ु ार िकत
कागज (िनयिु प , काय े मा खटाएको प ) खडा
गरी जाहेरवालालाई राि य अनस
ु धान िवभागको
अ.स.ई. पदको दजा िदएको भ ने देिखन आएकोले यी
ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको ७ नं.,
९ नं. तथा १६ नं. समेतको कसरु गरेको देिखन आयो ।
अब यी ितवादीले उपयु ानस
ु ार कसरु
गरेको ठहरेकाले िनजलाई के कित सजाय गनपन
ु भ ने
स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
महलको ७ नं.मा “स पि का स ब धमा िकत गरी
िलई खाइसके को भए िबगो भराई िबगोबमोिजम
ज रवाना ह छ । काम भइसके को रहेनछ भने िबगोको
आधी ज रवाना ह छ” भ ने कानूनी यव था रहेको
र सोही महलको १२ नं.मा “सरकारी अड् डाको छाप
वा सरकारी काममा सरकारी कमचारीको छाप
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द तखत वा सो छाप द तखत भएको सरकारी
कागज िकत गनलाई यसै महलको अ न बरले
हने सजायमा एक वष र उसै अड् डाको कमचारीले
िकत गरेमा दईु वष थप कै द ह छ” भ ने यव था
रहेको पाइयो । उपरो ानस
ु ार ततु मु ामा ितवादी
कणबहादरु डाँगीले िमित २०६७/१०/०६ गते दाङ
टरी गाउँ गा.िव.स. वडा नं.३ रझेनाि थत आ नै
घरमा राि य अनस
ु धान िवभागको लेटर याड बनाई
सरकारी छाप द तखतसमेत िकत गरी जाहेरवाला
मनोजकुमार पनु लाई जािगर लगाइिद छु भनी िनजबाट
.२,००,०००।– (दईु लाख पैयाँ) िलई राि य
अनस
ु धान िवभागअ तगत दैलेखको अनस
ु धान
सहायक पदको िनयिु प बनाई काय े मा खटाएको
प समेत बनाएको देिखँदा ितवादी कणबहादरु डाँगीले
सरकारी अड् डाको न कली लेटर याड बनाई छाप
द तखतसमेत गरी िकत काय गरेको पिु भएको र
िनजले एकै वारदातमा एकभ दा बढी कसरु गरेको
पाइएको अव थामा छु ाछु ै कानूनअनस
ु ार सजायको
मागदाबी भई सोअनस
ु ार कसरु गरेको ि थितमा त तत्
कानूनले सजाय हने नै देिखएको र सोअनस
ु ार अिभयोग
दाबी िलने गरेको र अदालतले दाबीअनस
ु ार कसरु
कायम गरी सजाय गन गरी आएकै हनाले लगाउको
ठगी मु ामा सजाय हने ठहर भएको आधारमा अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतबाट िमित २०६८/०८/२९ मा फै सला भएको
र ितवादीले िकत कागजको महलको १ नं. बमोिजमको
कसरु गरेको ठह याई लगाउको ठगी मु ामा ियनै
ितवादीलाई सजाय हने ठहर भएको आधारमा ततु
मु ामा सजाय गनु परेन भनी पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट िमित २०६९/११/१६ मा भएको फै सला
कानूनअनु प नभई िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
यी ितवादी कणबहादरु डाँगीलाई मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको महलको १ नं., ७ नं., ९ नं. र १६ नं.को
कसरु मा सोही महलको ७ नं. बमोिजम िबगोबमोिजम
.२,००,०००।– (दईु लाख पैयाँ) ज रवाना ह छ

र िनजलाई सोही महलको १२ नं.बमोिजम १(एक)
वष थप कै द सजायसमेत हने ठहछ । साथै िनजबाट
जाहेरवालालाई िबगोसमेत भराई िदने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल काितक २९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७०-CR-०५७२, ठगी,
नेपाल सरकार िव. भवानीशंकर भ ने भवानीिव म
िव वकमासमेत
ितवादीह ले ठगी गरेको ट हँदाहँदै िनज
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
पनु रावेदन अदालत इलामबाट भएको फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ
हेदा, ततु मु ामा अिभयोजन प ले ितवादी
भवानीशंकर भ ने भवानीिव म िव वकमासँग मौकामा
बयान कागज नै गराएको देिखँदैन । िनज ितवादी
भवानीशंकर भ ने भवानीिव म िव वकमाले लगाउको
मु ामा आरोिपत कसरु मा इ कार रही मौकामा र
अदालतमा समेत बयान गरेको देिख छ । ितवादी
बीरबहादरु धमला भ ने टीकाराम िव वकमाले पिन
आरोिपत कसरु मा इ कार भई अदालतमा बयान
गरेको देिख छ । आफूह ले जाहेरवालाह सँग सही
गराई खाली चेक िलएको वा रकम बझ
ु ेको कुनै काय
गरेको छै न भ ने ितवादीह को इ कारी, भु ानी िदने
समयमा भु ानी पाउने यि आफै ँ भु ानी िलन नगई
अ लाई पठाएमा चेकको पीठमा धारकको सही गराउने
अिनवाय यव थाको पृ ठभूिममा ितवादीह ले
चेकको भु ानी िलएको भए चेकको पीठमा ियनीह को
ह ता र अिनवाय हनपु नमा सो नरहेको र चेकको
पीठमा जाहेरवालाह को सही रहेको अव था, वयं
नेपाल बक िलिमटेडको िमित २०६७/०४/०९ को
प मा िन ेपकताह को िनवेदनबमोिजम भु ानी
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भएका भनी उ लेख भएको बेहोरा र सो िनवेदन वादीले
पेस नगरेको अव थाबाट ितवादीह ले दाबीको
रकम िलए खाएको भ ने कुरालाई जाहेरवालाको कोरा
भनाइको आधारमा मा न िम ने देिखँदैन । जसको
खाता र चेक हो उसले नै चेकमा उि लिखत रकम
पाउने हो भ ने कुराको आफूलाई ान नरहेको भनी
जाहेरवालाह ले बकप मा भ न सके को पाइँदैन । सो
कुरालाई माणको रोहमा वादीले मािणत गन सके को
नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं. मा धनी
वा िज मावालालाई ललाईफकाई वा जाल प रप च
गरी भनी पिहलो वा आ नो हक नपु ने स पि को
हकमा िकत कागज बनाउने आिद काम गन दो ो, वा
आफूसँग नभएको कुरा छ भनी झु याई भ ने ते ो वा
झठु ो कुरालाई स े हो भनी झु याई भ ने चौथो वा अ
जनु सक
ु ै बेहोरासँग धोका िदई गफलतमा पारी भ ने
पाँच कारले काम गरी अकाको धनमाल िलए खाए
िदए िदलाएमा वा आ नो भनेमा भ नेसमेतको कुरालाई
समेटेको देिख छ । वादीको अिभयोगप को अिभयोगप
ख डमा जाहेरवालाह लाई ललाई फकाई झु यानमा
पारी भनी उ लेख भएकोले एकिछनलाई उ
रकम ितवादीह ले िलए खाएकै मा ने हो भनेपिन
ितवादीह ले जाहेरवालाह लाई ललाई फकाई
झु यानमा पारी उ काय गरेको कुरालाई वादीले
मािणत नगरेस म य तो कारोबार सामा य लेनदेन
हने देिख छ । ितवादीह ले जाहेरवालाह लाई
के कसरी ललाए फकाए वा झु याएको हो सो कुरा
िमिसलबाट िनिववाद पमा नदेिखने ।
अिभयोगप मा वा जाहेरवालाह को कागज
तथा बकप बाट ितवादीह बाट के क तो भाषा
आिदको योग गरी िनजह लाई झु यानमा पारेको
हो सो कुरा मािणत हन सके को देिखँदैन । जाहेरी
बेहोरासमेतबाट जाहेरवालाह लाई दिलतसँग
अ तरजातीय िववाह गन द पि लाई नेपाल

सरकारबाट .१ लाख रकम उपल ध हने कुरा थाहा
रहेको देिख छ । जाहेरवाला िदनेश प रयारले चेक
ले ने काम ितवादी भवानीशंकर भ ने भवानीिव म
िव वकमाले गरेको भनी जाहेरीमा र अिभयोगप मा
उ लेख नभएको कुराको बकप गरेको भए पिन
आफूसमेतले िनजको ललाई फकाईमा परी .१०
हजारको चेकमा सही गरेको भनी भ न सके को
देिखँदनै । जाहेरवाला ाने ले पिन ितवादीह ले
ललाई फकाई गरेको भनी बकप गन नसक यो पैयाँ
िनकासा िलनबापत खच चािह छ भनी मागेकोले
िदएको हो भनी सबै कुरा थाहा पाई सो रकम वे छाले
िदएको ज तो कुराको बकप गरेको देिख छ । अझ
जाहेरवाली िनमलाले त िनजह ले .४० हजार
मागे पिन हामीले निदई .२५ हजारको चेकमा
सहीछाप ग रिदएका ह , हामीले .१० हजार मा
िद छ भनी आ ह गदासमेत िनजह ले मा नु भएन,
तपाइँह ले सहयोग गरेबापत हामी आ नो िवचारले
िद छ भनी भ दाभ दै िनज ितवादीह ले उ
खाली चेकमा जबरज ती लगेका हन् भनी उ लेख
गरेक बेहोराबाट ितवादीह ले सहयोग गरेबापत
के ही रकम िदनपु नमा िनजह सहमत रहेको र लेनदेन
हँदा िनजह का िबचमा पया त छलफल मोलमोलाई
भएको र ितवादीह आ नो कुरामा अडेको देिखन
आउँछ । य तो जबरज तीसमेतको काय र ठगी
िनता त बेमेलका कुरा देिखने ।
जाहेरवालाह शारी रक पमा अपाङ् ग,
अश र कमजोर रहेका नभई िनजह ले आफूखशु ी
अ तरजातीय ेम िववाह गरेको देिख छ । यो यसरी
हामी अ जान, अबझ
ु भएका कारण आफूह
झु यानमा परेका ह भ ने िनजह को भनाइ
नदेिखएको मा नभई जाहेरी, िनजह ले गरेका कागज,
बकप र चेकको पछािड रहेको िनजह को ह ता र
हेदा यी जाहेरवालाह िशि तसमेत देिख छन् । यस
िकिसमका चु तदु त मानिसक र शारी रक मता
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भएका जाहेरवालाह ितवादीको भावमा पन स ने
यि भएका भनी िव ास गन त यपरक आधार
िनजह ले देखाउन सके को नदेिखने ।
मािथ उ लेख भएबमोिजम ततु मु ामा
ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको रकम िलए
खाएको कुरा शङ् काकै दायरामा रहेको र सो खाएकै भए
पिन उपयु ि थित अव थाको िव लेषण गदा ततु
वारदात ठगीको १ नं. को कसरु गरेको मा न सिकने
अव था पिन नदेिखएकाले ितवादी भवानीशंकर भ ने
भवानीिव म िव कमाले .२५,०००।– ठगी गरेको
ठह याई िनजलाई .२५,०००।– ज रवाना र १ मिहना
कै द हने ठहरी सु पाँचथर िज ला अदालतबाट िमित
२०६८/०९/०५ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई पनु रावेदक ितवादीले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहछ । ितवादी वीरबहादरु धमला भ ने
टीकाराम िव वकमाले सफाइ पाउने ठह याएको सु
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत इलामबाट िमित २०७०/०२/१२ मा भएको
फै सला मनािसब नै देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण
र माणह समेतबाट ितवादीह ले अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको नदेिखँदा ितवादी
भवानीशंकर भ ने भवानीिव म िव कमाले िबगो
.२५,०००।– ठगी गरेको कसरु मा िनजलाई
.२५,०००।– ज रवाना र १ मिहना कै द हने
ठह याई सु पाँचथर िज ला अदालतबाट िमित
२०६८/०९/०५ मा भएको फै सला उ टी हने
गरी पनु रावेदक / ितवादी भवानीशंकर भ ने
भवानीिव म िव कमाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको र ितवादी वीरबहादरु धमला भ ने
टीकाराम िव वकमाले सफाइ पाउने ठह याएको सु
फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालतको िमित
२०७०/०२/१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर

हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ काि क २९ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०६७-CI-१४७८, ज गा क जा
िखचोला मेटाई चलन, हलास महतो िव. हेमनारायण
चौधरी
सलाही सु दरपरु चहु वा गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ५ िक.नं. २३८ को ०-१-१ ज गाको ज गाधनी
वािम वसमेत वादी हेमनारायण चौधरीको भएको
कुरा वीकार गरेकोमा िववाद देिखँदनै भने सोही
ज गाको पि चमतफबाट ०-०-४-५ े फल ज गामा
घर बनाई भोगचलन गद आएको छु सो घर ज गाको
वािम वसमेत म ितवादीकै रहेको छ भनी ितवादी
हलास महतोले आ नो ितउ र िजिकरमा उ लेख
गरेको देिखँदा उ िक ा ज गामा ितवादीले क जा
िखचोला गरेकै मा नपु न ।
सु सलाही िज ला अदालतमा माणको
पमा पेस गरेको २०४३ सालको सा.दे.दा.नं.
१८५१ को ज गा िखचोला चलन मु ामा भएको
न सा मचु ु काबाट वादी दाबीको भोग चलनमा
भइरहेको घरह ममत गरी वादीले भोग चलन गन
पाउने देिखएकोले सो घरह को भोगमा ितवादीको
िखचोला मेटाई वादी परमे र महतो कोरीले चलन पाउने
ठहछ भनी िमित २०४४।१।२० मा सलाही िज ला
अदालतबाट भएको फै सला त कालीन जनकपरु
अ चल अदालतबाट सदर भई उ फै सलाह बाट
दाबी ग रएको ज गामा रहेका घरह मा ियनै पनु रावेदक
ितवादीको हकािधकार नभई भोगािधकार कायम
रहेको देिखने ।
िमिसल संल न रहेको िमित २०६४।२।२५
को सजिमन मचु ु काको ितिलिपबाट दाबीको
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ज गामा हाल यी ितवादी हलास महतोको घर नै
नभएको नरहेको र आफूले चलन पाएको घर िनज
आफै ँ ले उखेली लगेका हन् भ ने कुरा उ मचु ु कामा
सा ी बसेका यि ह ले लेखाएको बेहोराबाट
देिख छ । भोगािधकार कायम रहेको भिनएको व तु
घर नै ितवादीले लगी सोको अि त व नै नरहेको हँदा
उ दाबीको ज गा र सोमा सािबकमा रहेको घरमा
िनजको भोग समा भएको देिख छ । एउटाको ज गामा
अ कसैले बनाएको घरमा लामो समयस म कसैले
आ नो भोग योग ग ररहेको हन स ने ह छ । तर भोग
क जाबाट िनजलाई पूरा हक वािम व नै ा त ह छ
भ न सिकँ दैन । कसैको ज गामा कसैले सािबकमा नै घर
बनाई सोमा लामो समयदेिख भोग गद आइरहेको रहेछ
भने पिन उ घर भोग गन लायक भएको अव थास म
मा भोग गन पाउने ह छ, तर कुनै यि को ज गामा
कसैले घर बनाई लामो समयदेिख भोग गद आइरहेको
त यगत कारणले उ ज गा र सोमा बनेको घर जीण
भए वा भि कए सो ठाउँमा पनु ः नयाँ घर बनाउन पाउने
ज तो गरी हकािधकार ा हन स दैन । सो घरको
आकृ ित फे रबदल नहने गरी ब न यो य हने योजनको
लािग सामा य ममतस म गन सिकने ।
तसथ यस अदालतबाट िमित २०७५।१।१९
मा िववािदत ज गामा यी पनु रावेदकलाई मोही हक मा
रहेको भनी उ फै सलामा उ लेख भएको सोतफ
सबतु माण मू याङ् कन नगरी भएको फै सला फरक
पन स ने भनी भएको िवप ी िझकाउने आदेशसँग
सहमत हन नसिकने ।
मािथ उि लिखत िववेिचत आधार र
कारणसिहतका माणबाट दाबीको ज गामा ितवादीको
हक वािम व नरहेको र भोगािधकार रहेको भिनएको
घरसमेत सो ज गाबाट उखेलेर लगी ितवादी आफूले
पाएको सिु वधा प र याग ग रसके कोले दाबीको ज गामा
भोगािधकारको व तु घर नै नरहेको अव थामा
वादी दाबी पु न नस ने गरी सु सलाही िज ला
अदालतबाट िमित २०६५।३।११ मा भएको फै सला

िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबीबमोिजम यथ
ितवादीले िखचोला गरेको ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६७।५।७ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः नारायण सापकोटा
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल काितक २७ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७२-CI-०८६७, हक िनखनाई
हकसफा, ऋिषराम रे मी िव. िकरणराज शमा पौडेल
िपता तोयनाथ िदने र िलने िकरणराज शमा
पौडेल भई िमित २०६८/०७/२८ मा पा रत राजीनामा
िलखतबाट भएको िक.नं.३३२० बाट िक ाकाट
भई कायम हन आएको िक.नं.३५४७ को ज गाको
दवु ैतफ मेरो िक.नं.३३१८ र ३३१९ को ज गा पन
र सि धसपन पन हकवाला भएको हँदा हक िनखनाई
हकसफा गरी पाउन पनु रावेदन अदालत बा लङ
ु बाट
भएको फै सला बदर गरी सु अदालतबाट भएको
फै सला सदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक / वादीको
पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखयो । सो स ब धमा
हेदा, वादीले मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको
११नं. मा भएको कानूनी यव था र हद यादलाई
आधार बनाई सु बागलङ
ु िज ला अदालतमा
ततु मु ा िदएको देिख छ । लेनदेन यवहारको ११
नं.बमोिजम िक.नं.३५४७ को ज गा सि धसपन पन
हो वा नपन हो भ ने स ब धमा सु अदालतबाट भई
आएको न सा कु डली हेदा उ र न.नं. ३, िक.नं.
३३१८ को र दि ण न सा नं. १ िक.नं. ३३१९ को
वादी ऋिषराम रे मीले अंशमा पाएको ज गा देिखन
आयो । यसैगरी यी दईु िक ा ज गाको िबचमा न.नं.२ का
िक.नं. ३५५३, ३५५२, ३५५१ र ३५४७ रहेकोमा
न सा कु डलीअनस
ु ार न.नं.२ को पूवको िक.नं.
३५४७ ितवादी िकरणराज शमाको र पि मतफको
िक.नं.३५५३ यी नै वादीको रहेको पाइ छ भने अ य दईु
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िक ा ज गा मशः लोकराज रे मी र एकनाथ रे मीको
देिखन आउँछ । न सा कु डलीअनस
ु ार वादीले िक ा
नं. ३५४७ को ज गा सि धसपन पछ भने तापिन न सा
कु डलीअनस
ु ार उ ज गामा नभई सि धसपन
पन भए समान हैिसयतका िक.नं.३५५१ र ३५५२
को ज गासमेत सि धसपन पनपनमा
यी वादीले उ
ु
ज गाह मा सि धसपन पन भनी दाबी िलएको देिखन
आएन भने यी वादीका िक ा नं. ३३१८ र ३३१९ का
ज गामा आवत जावत गन िनजकै नाउँमा रहेका िक ा
नं. ३५५३ को ज गासमेत रहेको देिख छ । ितवादीले
िब गरेको ज गा थमतः वादीको ज गासँग साँध
जोिडनक
ु ो साथै ितवादीको उ ज गा वादीको
घरज गामा आवत जावत गन अवरोध एवं हावा,
काश र उ यालोको ि थितमा छे कबार र पानीको
िनकास एवं िसँचाइको यव थापनमा असहज
हने अव था भएको हन हदँ ैन । यसरी वादीले दाबी
िलएज तो िक.नं.३३१८ र ३३१९ को ज गामा आवत
जावत गन हली खेतला लैजान ितवादी िकरणराज
शमा पौडेलले राजीनामा गरी िलएको िक.नं. ३५४७
को ज गाको अलावा उ रतफ रहेको वादीकै नाउँको
िक.नं. ३५५३ को ज गाबाट िक.नं. ३३१८ र ३३१९
मा आवत जावत गन हली खेताला लैजान िम ने नै
देिखने ।
ितवादीले उ ज गा िवप ी वादीलाई
सि धसपन पदन भ ने कुरा न साबाट समेत
ख डन भएको देिख छ । यसरी न सा कु डलीबाटै
िक.नं. ३५४७ को ज गा वादीलाई सि धसपन नपन
देिखएबाट वादीका सा ीह ले गरेको बकप र
सजिमनका मािनसह को भनाइलाई समेत िव ास गन
सिकने अव था सु अदालतबाट भई आएको न सा
मचु ु काबाट नदेिखएकोले वादीको िक.नं. ३३१८
र ३३१९ मा आतेजाते गन िनजकै नाउँमा रहेको
िक.नं. ३५५३ बाट हने अव था देिखएकोले वादीले
िक.नं. ३५४७ को ज गा िनख न पाउने गरी सु
बागलङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०७०/१०/०९

मा भएको फै सला उ टी हने ठहरी वादी दाबी नपु ने
ठह याई पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित
२०७२/०३/१३ मा भएको फै सला मनािसब नै देिखँदा
अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट न सा मचु ु काबाट वादीको िक.नं.
३३१८ र ३३१९ मा आतेजाते गन िनज पनु रावेदक
/ वादी ऋिषराम रे मीकै नाउँमा रहेको िक.नं. ३५५३
बाट हने अव था देिखई ितवादीको िक.नं. ३५४७
को ज गा वादीलाई सि धसपन नपन देिखएबाट वादीले
िक.नं. ३५४७ को ज गा िनख न पाउने गरी सु
बागलङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०७०/१०/०९
मा भएको फै सला उ टी हने ठहरी वादी दाबी नपु ने
ठह याई पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित
२०७२/०३/१३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१४
१
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादरु
मो ान, ०७४-CR-१०९२, वैदिे शक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. छ बहादुर े
ितवादी छ बहादरु
े ले वैदेिशक
रोजगारका लािग ितमिहना ७५० यरु ो िदलाइिदने गरी
होटलको वेटरको काममा साइ स पठाइिद छु भनी
खमु साद गु ङबाट .८,५०,०००।-, ितमिहना
दइु देिख तीन लाख नेपाली पैयाँ तलब िदलाइिदने
गरी अ ेिलयाको आइस या ड शहरको रसोट
होटलको वेटर काममा पठाइिद छु भनी रामबहादरु
भज
ु ेलबाट .८,००,०००।-, र ह रबाबु अछामीबाट
.१२,६५,०००।- बझ
ु ी िलई वैदिे शक रोजगारको
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कसरु गरेको भनी जाहेरवालाह खमु साद गु ङ,
रामबहादरु भज
ु ेल र ह रबाबु अछामीले संयु जाहेरी
दरखा त िदएको देिख छ । जाहेरवाला खमु साद
गु ङबाहेकका अ य जाहेरवालाह वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा उपि थत भई आ नो जाहेरी
बेहोराको पिु हने गरी बकप गन सके कोसमेत
देिखएको छै न । ितवादीलाई रकम बझ
ु ाएको िलखत
माण छै न । पचास हजार पैयाँ मेखबहादरु लाई
िदएको हँ, मनमैजक
ु ो पल
ु मा देिवका राइला नाम गरेक
मिहलाको हातमा रकम िदएको हँ । ितवादी छ बहादरु
े लाई रकम िदएको होइन भनी जाहेरवालाम येका
खमु साद गु ङले वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा
बकप गरेको देिखएको छ । िनज जाहेरवाला खमु साद
गु ङले देिवका राइला र मेखबहादरु गु ङउपर जाहेरी
िदएको वा िनजह लाई रकम िदएको कुराको पिु हने
कुनै िलखत माण पेस दािखला गरेकोसमेत नदेिखने ।
िवदेश रोजगारीका लािग मािनस पठाउने मान
गु ङ र मनोज अ वाललाई जाहेरवालाह सँग स पक
गराई िदएकोस म वीकार गरी जाहेरवालाह बाट
रकम िलएको त यमा इ कार रही अनस
ु धानको
ममा ितवादी छ बहादरु े ले बयान गरेको
देिखएको छ । वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा
बयान गदासमेत िनज ितवादी आरोिपत कसरु मा
इ कार रहेको देिखएको छ भने िनजको उ इ कारी
बयान िनजका सा ीह िशवराज खनाल र स झना
अिधकारीले ितवादी छ बहादरु े ले वैदेिशक
रोजगारमा पठाउन जाहेरवालाह बाट रकम िलएको
र िवदेश पठाएकोसमेत होइन भनी गरेको बकप बाट
समथन भएको देिखएको छ । प वतन नभएको
भनी मान गु ङ र मनोज अ वालउपर अिभयोग दाबी
िलएकोसमेत नदेिखने ।
जाहेरी
दखा तबमोिजम
ितवादी
छ बहादरु े लाई रकम िदएको देिखने कुनै िलखत
वा िन सा माण पेस गन सके को नदेिखएको,

वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम उपि थत भई
बकप गन वयम् जाहेरवाला खमु साद गु ङले
ितवादी छ बहादरु े लाई रकम िदएको होइन
भनी आ नै जाहेरी दरखा तको बेहोरा खि डत हने
गरी बकप गरेको देिखएको, अ य जाहेरवालाह
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम उपि थत भई
आ नो जाहेरी बेहोराको पिु हने गरी बकप गन
सके को नदेिखएकोसमेतका िमिसल संल न कागज
माणह बाट ितवादी छ बहादरु े उपर लगाएको
अिभयोगदाबी व तिु न तवरबाट पिु गन सके को
नदेिखँदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट ितवादी
छ बहादरु े ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहरी भएको फै सला अ यथा रहेको भ ने नदेिखने ।
ितवादी छ बहादरु े उपरको अिभयोग
दाबीलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
अिभयोजन प ले मािणत गन नसके को अव थामा
िबना आधार माण ितवादी छ बहादरु े ले
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३
िवपरीतको कसरु अपराध गरेकोले सोही ऐनको दफा
४३ बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी
पु न नस ने हँदा ितवादी छ बहादरु े ले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई भएको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको िमित २०७३।१२।०८ को
फै सला मनािसब देिखएकोले सदर हने ठहन ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
इित संवत् २०७६ साल भदौ ४ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७४-CR-११६१, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
नेपाल सरकार िव. छ बहादरु े
§ ०७४-CR-११६२, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
नेपाल सरकार िव. छ बहादरु े समेत
§ ०७४-CR-११६३, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
नेपाल सरकार िव. छ बहादरु े
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२
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी सु मालता
माथेमा, ०७२-CI-१५९४, दल दता खारेज,
ेमबहादुर िसंह िव. िनवाचन आयोग, नेपाल
िनवाचन आयोगको िमित २०७२।५।२५
मा गोरखाप मा कािशत सूचनाको सूचना नं. २ मा
िनवाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा
(१) को ख ड (ख) बमोिजम लगातार तीन वषस म
चिलत कानूनबमोिजम आयोगलाई बझ
ु ाउनपु न
िववरण नबझ
ु ाएका राजनीितक दलह लाई सूचना
काशन भएको िमितले १५ िदनिभ िलिखत पमा
आ नो भनाइ आयोगमा पेस गन भनी सावजिनक
सूचना काशन भएको र उ सूचनाको सूचना नं. २ मा
राजनीितक दलको सूचीको िस.नं. १ मा यी पनु रावेदक
समाजवादी जनता पाट को नामसमेत उ लेख भएको
देिख छ । यसरी सावजिनक जानकारीको लािग राि य
तरको पि काबाट सूचना कािशत भएको देिखँदा
सो त यलाई नजरअ दाज गरी सनु वु ाइको मौकाबाट
वि चत गराइयो भ ने पनु रावेदकको भनाइ त ययु त
नदेिखई मनािसबसमेत नदेिखने ।
लोकताि क बहदलीय शासन यव थामा
पारदश र कानूनको पालनकताको पमा रहनपु न
राजनीितक दलले आय ययको वािषक ितवेदन
िनवाचन आयोगमा बझ
ु ाउनपु न कानूनी कत य
भएकोमा िनवाचन आयोगबाट पटकपटक ि यागत र
काय िविधगत पमा समेत सावजिनक सचू ना काशन
गरी आ नो भनाइ रा न पया समय िदएकोमा,
वािषक पमा के कित आ दानी खच भयो सोसमेतको
वािषक ितवेदन िनवाचन आयोगमा दता भएका हरेक
राजनीितक दलले पेस गनपनमा
यसतफको दािय व
ु
र जवाफदेिहताबाट पनु रावेदक िवमख
ु भएको भ ने
देिखने ।
पनु रावेदक राजनीितक दलले आफूले िनवाचन

आयोगमा बझ
ु ाएको िववरण भनी पनु रावेदन प साथ
पेस गरेको कागजातह हेदा समाजवादी जनतापाट
(स.ज.पा) को च.नं.११५ िमित २०७२।११।२७ को
आय यय िववरण पेस गरेकोस ब धी प िनवाचन
आयोगमा सोही िदन दता नं. ४१८० मा दता भएको
देिखन आयो भने िनवाचन आयोगले यी पनु रावेदक
समाजवादी जनता पाट समेतका १० वटा राजनीितक
दलको दता खारेज गन िनणय िमित २०७२।११।२१
मा भई नेपाल राजप मा िमित २०७२।११।२१ को
अित र ाङ् कमा िनवाचन आयोगको सूचना भनी दल
दता खारेज स ब धमा सूचना काशनसमेत भएको
पाइयो । यसरी कानूनबमोिजम राजप मा समेत सूचना
कािशत भइसके प चात् मा पनु रावेदक राजनीितक
दलले िनवाचन आयोगमा आ नो आय ययको िववरण
िवल ब गरी बझ
ु ाएको देिखँदा िनवाचन आयोग ारा
ितर ा र सनु वु ाइको मौका िदइएन भ ने पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदकले आ नो दलको तीन वषदेिख
आय ययको वािषक ितवेदन कानूनले तोक िदएको
िनवाचन आयोगमा बझ
ु ाएको नदेिखएको य तो
अव थामा आयोगबाट िमित २०७२।५।२५ मा
गोरखाप मा १५ िदने सावजिनक सूचना कािशत गरी
यी पनु रावेदकलाई आ नो भनाइ रा ने मनािसब समय
िदएको देिखएको र स पूण कानूनी ि या पूरा गरी
मा िमित २०७२।११।२१ मा िनवाचन आयोगले यी
पनु रावेदक समाजवादी जनता पाट समेतका दलह को
दता खारेज गरेको देिखएकोले िनवाचन आयोग
काि तपथ काठमाड बाट िमित २०७२।११।२१ मा
गरेको दल दता खारेजस ब धी िनणय िमलेकै देिखँदा
उ िनणय सदर हने ठहन ।
इजलास अिधकृत: नरे बहादरु बढु ा
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभु म् ।
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