असार

–२

पाि क काशन
वष २८, अङ् क ६

२०७६, असार १६-३१

पूणाङ्क ६४८

काशक

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

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

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

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

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
भाषािवद् : ी रामच फुयाल
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
ब
क
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदे ी
िब शाखा
बक
ु बाइ डर ी गंगा थापा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
६
इजलास नं. १०
७
इजलास नं. १
२
इजलास नं. ११
२
इजलास नं. २
६
इजलास नं. १२
७
इजलास नं. ३
८
इजलास नं. १३
१
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १४
१
इजलास नं. ५
१०
इजलास नं. १५
२
इजलास नं. ६
३
इजलास नं. १६
१
इजलास नं. ७
५
इजलास नं. १७
३
इजलास नं. ८
४
इजलास नं. ९
५
ज मा
५२
ज मा
२४
कूल ज मा ५२ + २४ = ७६

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

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

पक गन सिकने छ ।

वािषक ाहकस ब धी
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 ।
मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१-६
मधस
ु धु न िसलवाल
कुटिपट
(के .सी.) िव. नेपाल १
अङ् गभङ् ग
सरकार
के शव साद ल साल
िव. आ त रक राज व
उ ेषण
१
िवभाग,
लािज पाटसमेत
रणबहादरु भ डारी िव.
िज ला
शासन
उ ेषण
२
कायालय,
लिलतपरु समेत
फिण राज खरेल िव.
उ ेषण / सामा य
शासन
३
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत
ेम वज ब नेत िव.
उ ेषण सोलख
ु ु बु िज ला वन ३
कायालय, स लेरीसमेत
इजलास नं. १
६-७
िक ाकाट रंिजत कोइराला िव.
६
दताफारी िम ी खड् का
सभु ाषकुमार खेतान िव.
उ ेषण / क पनी रिज ारको
६
परमादेश कायालय, ि परु े र,
काठमाड समेत
इजलास नं. २
७ - १२
वस त
काश
उ ेषण / उपा याय िव. सूचना
७
परमादेश तथा स चार म ालय,
िसंहदरबारसमेत

९.

१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.
१७.

i

मानव
स तोष काक िव.
बेचिबखन नेपाल सरकार र नेपाल
७
तथा ओसार सरकार िव. स तोष
पसार
काक
िललाम ह रहर देवी चौधरी िव.
बदर िनणय असरी चौधरीसमेत
९
आदेश बदर
िललाम डा. णव सेन िव.
मोटर बीमा निवनकुमार
शाही
१०
ते ो प
भूिमहार
मृ यु दाबी
उ ेषण / रेनु मूलसमेत िव.
परमादेश, िजलेट
आवासीय
११
उ ेषण / मा.िव. कालीमाटीसमेत
ितषेध
इजलास नं. ३
१२ - १७
उषा यादव िव. नेपाल
दूरस चार
क पनी
उ ेषण
१२
िलिमटेड,
के .का.
भ काली लाजा
सख
ु न दन यादवसमेत
जालसाजी
१३
िव. हनमु ान शरण वै णव
दोहोरो
ीमती फूलकुमारी देवी
लगत क ा िव. महे राय यादव
गरी िक ा
१३
संशोधन
हक कायम
कत य च बहादरु ऐरी िव.
१४
यान
नेपाल सरकार
प पलता पा डे (िव )
उ ेषण / ु
िव. मालपोत कायालय, १५
परमादेश
बारा

१८.

१९.

२०.

२१.

२२.
२३.
२४.

२५.

२६.

२७.

कत य
यान

नेपाल सरकार िव.
१६
ितथबहादरु राईसमेत
जोसेफ िस भानस
ु िव.
उ ेषण / यातायात
यव था
१६
परमादेश कायालय, एका तकुना
लिलतपरु समेत
इजलास नं. ४
१७ - २०
बाटो कायम मनमाया
िव.
े
१७
ग रपाऊँ च बहादरु े समेत
दीपकनाथ आचाय िव.
उ ेषण /
श क सेवा आयोग, १८
परमादेश
सानोिठमीसमेत
इजलास नं. ५
२० - २६
जबरज ती िकसनबहादरु ित वा
२०
करणी
िव. नेपाल सरकार
नकबजनी नेपाल सरकार िव. सरु न
२१
चोरी
वली
बहाल भराई नानीबाबु
िव.
े
२१
पाऊँ
पूणभ धानाङ् ग
रामच चौधरी िव.
िहमालय
आदश
उ ेषण /
िन.मा.िव. को िव ालय २२
परमादेश
यव थापन
सिमितसमेत
मंगलराज बाराही िव.
िनणय बदर
२२
ई कुमारी े
अमरभगत
चौधरी
उ ेषण /
था समेत िव. िज ला २३
परमादेश
शासन कायालय

२८.

सबध
िव छे द,
अंश

बाबरु ाम बािनयाँ े ी
िव. मालपोत कायालय, २५
िस धल
ु ीसमेत
उ वबहादरु काक िव.
उ ेषण / उदयपरु िसमे ट िल.
२६
परमादेश
धान
कायालय,
उदयपरु समेत
इजलास नं. ६
२७ - २८
गोखल
ु म डल िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
मि प रषदक
२७
् ो
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
ल मी साद
िघिमरेसमेत
िव.
उ षे ण /
आ त रक
राज व २८
परमादेश
कायालय, िसं े नं. १
समेत
इजलास नं. ७
२८ - ३३
जबरज ती के शव के .सी. िव. नेपाल
करणी र सरकार
२८
यान मान
उ ोग
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
(खैरो
सरु े साद यादवसमेत ३०
हेरोइन)
मानव
नेपाल सरकार िव.
बेचिबखन
ीमती भावना ब नेत
३१
तथा ओसार
पसार

उ ेषण /
२९.
परमादेश

३०.

३१.

३२.

३३.

३४.

३५.

ii

िङमा ते बा शेपा िव.
िङमापटु शेपा
२४

३६.

३७.

३८.
३९.
४०.
४१.

४२.

४३.

४४.
४५.

४६.

ह रबहादरु बोगटी िव.
िज ला
शासन
िनषेधा ा
३२
कायालय,
बबरमहलसमेत
सनतकुमार शमा िव.
अवहेलना
३२
शोभाका त लािमछाने
इजलास नं. ८
३३ - ३८
नेपाल सरकार िव.
सवारी यान
३३
गंगादेवी प रयारसमेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव. श भु
३४
(गाँजा) राम
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
करणी (शरीर गणेश दल
३५
ु ाल
ब धक िलई)
गोपाल साक समेत िव.
कत य यान
३५
नेपाल सरकार
इजलास नं. ९
३८ - ४३
समु नकुमार े िव.
उ ेषण
म
अदालत, ३८
अनामनगरसमेत
महेशकुमार जाजु िव.
उ ेषण
म
अदालत, ३९
अनामनगरसमेत
ओमनारायण कमाचाय
उ ेषण िव.
म अदालत, ४०
अनामनगरसमेत
कत य शारदा पासी कोरीसमेत
४१
यान
िव. नेपाल सरकार
कत य शैले कुमार महतो िव.
यान र नेपाल सरकार
जबरज ती
४२
करणी
उ ोग

४७.

४८.

४९.
५०.
५१.

५२.

५३.

५४.
५५.
५६.
५७.

iii

इजलास नं. १०
४३ - ४७
राम सोिभत कुम िव.
उ ेषण पनु रावेदन अदालत ४३
जनकपरु समेत
ह र साद शमा आचाय
उ ेषण / िव. फै सला काया वयन
४४
परमादेश अिधकारी, काठमाड
िज ला अदालतसमेत
उ ेषण / च कला गु ङ िव.
४५
परमादेश रामबहादरु गु ङसमेत
उ ेषण / फिण
दाहाल िव.
४५
परमादेश
ो.मौसम थापा
तारानाथ अिधकारी िव.
िनषेधा ा
४६
भरत रायमाझी
इजलास नं. ११
४७ - ४९
हिसमनु िमयाँसमेत िव.
उ ेषण नेपाल आयल िनगम, ४७
बबरमहलसमेत
िशवद भ राईसमेत
म य थकता
िव.
िज.फोर.यस.
िनयिु
४८
से यु रिटज सिभिसज
ग रपाउँ
नेपाल ा.िल.
इजलास नं. १२
४९ - ५३
िदपेशकुमार काक समेत
उ ेषण िव. िश ा म ालय, ४९
िसंहदरबारसमेत
राम मिु तदेवीसमेत िव.
जालसाजी
५०
बैजु साह तेलीसमेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
५१
करणी
दगु ाबहादरु थापा
जबरज ती के दार थापा े ी िव.
५१
करणी
नेपाल सरकार
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िलइएको अिभयोग माग दाबी पु न नस ने ।
संयु इजलास
मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको २ नं. बमोिजम
भएको खत काम नला ने भएको अव थामा मा वादी
१
नेपाल सरकार भई मु ा च ने अव था देिख छ ।
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी उ खत अङ् गभङ् गको नभई िनको भई काम ला ने
पु षो म भ डारी, ०६७-CR-०६३४, कुटिपट अव था भएमा पीिडत यि वयम् वादी भई मु ा
अङ् गभङ् ग, मधुसुधन िसलवाल (के .सी.) िव. नेपाल चलाई ितवादीलाई सजायको माग दाबी िलनपु न
सरकार
देिख छ । ततु मु ामा ितवादीको कुटिपटबाट
जाहेरवालाले आ नो जाहेरीलाई समथन गद भाँिचएको पीिडतको अङ् ग काम ला ने भइसके को
अदालतमा आई ितवादीले नै कुटिपट गरेको भनी देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको २ नं. बमोिजम
बकप ग रिदएबाट पिन यी पनु रावेदक ितवादीले अङ् गभङ् गको कसरु कायम हन नसके कोले ततु
पीिडत अ यतु िसंहलाई कुटिपट गरेको त य थािपत मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
हन आउने ।
बमोिजम दिु नयावादी भई च ने गरी कुटिपटमा प रणत
पीिडत यि को दवु ै खु ा भाँिचएको भिनए ग रिदएको छ । ततु मु ाको िमिसल सरकारी
पिन घाउ जाँच गन डा टरले अदालतमा आई मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम
बकप गदा पीिडतका खु ा अनहु ार र दाँत कामै पीिडत यि वादी भई मु ा चलाउन सूचना िदई िफराद
नला ने अव थामा नभएको साधारण काय गन स ने िदएमा कानूनबमोिजम कुटिपटतफ मु ा चलाउने गरी
भनी लेखाइिदएबाट समेत पीिडतका खु ा र दाँत सु काठमाड िज ला अदालत पठाइिदने ।
हाल साधारण काम ला ने अव थामा रहेको देिखँदा इजलास अिधकृत: ई वरमिण ओझा
कुटिपटको २ नं. ले गरेको प रभाषासँग मेल खान क यटु र: िवके श गरु ागाई
नआएकाले कुटिपट अङ् गभङ् ग भएको भनी ठहर गन इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभु म् ।
िम ने अव था नदेिखने ।
२
पीिडत यि को दवु ै खु ा भाँिचएर काम स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
नला ने भ ने त यलाई थािपत गन व तिु न माण पु षो म भ डारी, ०६९-WO-०००३, उ ेषण,
िमिसल संल न नभएको, घाउ जाँच के स फाराममा के शव साद ल साल िव. आ त रक राज व िवभाग,
Plateau Fracture भ ने उ लेख भई घाउ जाँच गन लािज पाटसमेत
िवशेष ले कामै नला ने अव थामा नभएको भनी बकप
िनवेदनमा उि लिखत बकका नाममा रहेको
ग रिदएबाट भाँिचएको अङ् ग काम नला ने अव थामा गाडीको कुरा छ; उ गाडी हालस म पिन कर छली
अङ् गभङ् ग भएको भ ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत करणमा अनस
ु धानमा रहेको फमको पूण स पि को
पाटनबाट यी पनु रावेदक ितवादीलाई कुटिपटको २
पमा आई नसके को र उ स पि बककै नाममा रही
र ५ नं. िव को कसरु मा कुटिपटको ६ नं. बमोिजम गाडी ख रदकता ऋणीका पमा मा रहेका र ऋणीले
गरेको सजाय िमलेको देिखन नआएकाले उ
कजा चु ा नगरेको अव थामा बकले आफूले दान
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।६।३ को गरेको कजा असल
ु उपर गन योजनाथ सव थम उ
फै सला उ टी भई यी पनु रावेदक ितवादीका हकमा गाडी नै िललाम िब गनपन
ु र िललाम िब बाट
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आ नो कजा असल
ु उपरप ात् मा बाँक स पि नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
ऋणीको हने उ स पि मा ऋणीको पूण स पि इजलास अिधकृतः इ वरमिण ओझा
मानी आ त रक राज व कायालयले रो का गन क यटु रः अिमरर न महजन
स ने । आ त रक राज व कायालयले कर छली इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभु म् ।
करणको अनस
३
ु धानका ममा य तो कर छली गन
यि वा फमको स पि रो का रा न स ने भए पिन स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ततु रट िनवेदनमा उ लेख गाडी भने पूण पमा पु षो म भ डारी, ०७२-WO-१०८३, उ ेषण,
य तो कर छली गन यि वा फमको स पि का रणबहादुर भ डारी िव. िज ला शासन कायालय,
पमा आई नसक बककै नाममा रहे भएको देिखन लिलतपुरसमेत
आएकोले उ गाडीको नामसारी वा िब िवतरणमा
िनवेदकले नै आ नो रट िनवेदनमा
रो का रा न िम ने देिखन नआउने ।
िव ालयको ज गासँग िसमाना टाँिसएको अ दाजी
बा.५ च ८९४० नं. गाडी बकको रहे े फल ३-०-० सावजिनक ज गा िव ालयको तर
भएकोमा िववाद देिखन नआएको र आ नो नाममा उ नितका लािग उपभोग गन थानीय राजनीितक
रहेको गाडी िललाम गरी ऋण असल
ु उपर गन पाउने दल ितिनिधलगायत समाजसेवीको भेलाले िदएको
अिधकार पिन बकमा रहेको देिखएको र यसरी भ ने उ लेख भएबाट उ िववािदत ज गा सावजिनक
िललाम सकार गन यि ले िललाम सकार गरेपिछ सरकारी भएकोमा िववाद नदेिखने ।
िनवाध पमा उ गाडी उपभोग गन पिन पाउनु पन नै
िनवेदनमा उि लिखत ज गा सावजिनक
देिखने । िललाम सकारपिछ कजा रकम असल
ु उपर सरकारी देिखन आएकाले उ ज गाको संर ण गन
गरी बाँक रहेको रकममा अनस
ु धानका ममा रहेका मख
ु दािय व मख
ु िज ला अिधकारीमा नै रहेकोले
भारतीय नाग रकको स पि जित हो यसमा िवप ी िववािदत सावजिनक ज गा सावजिनक िव ालयले
आ त रक राज व कायालयले आ नो असल
ु उपर आफै ँ योग गरेको नभई िविभ न यि लाई योग गन
गन पाउने रकम देिखएमा र यसतफ उ रकमस म िदएको देिखन आएपिछ िज ला शासन कायालयले
रो का रा न अनरु ोध भई आएमा बकले रो का सावजिनक ज गा िविभ न यि ह लाई आवाद गन
रा नु पन देिख छ । यसरी बकले कानूनी ि या निदने उ े यले प ाचार गरेको कुरालाई अ यथा मा न
पूरा गरी आ नो कजा असल
ु उपर गन उ े यले गरेको निम ने ।
िललामलाई िबना आधार र कारण िललाम सकार
सावजिनक ज गाको संर ण गनसमेतको
गनको नाममा उ गाडी नामसारी गन रो का रा ने काय थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५(ग)
अिधकार िवप ी आ त रक राज व कायालयसँग रहे र १०क ले िवप ी मख
ु िज ला अिधकारीको
भएको नदेिखएकाले रो का रा ने गरी गरेको िनणय कायालयले गनपनमा
िववाद देिखँदैन । कुन र क तो
ु
र आ त रक राज व कायालयको च.नं.७४६ िमित कारबाट य तो सावजिनक ज गा सावजिनक
२०६७।१०।२८ को प उ ेषणको आदेशले बदर सरकारी िव ालयलाई उपल ध गराउने वा यसको
ग रिदएको छ । रट िनवेदक बकको प ानस
ु ार िललाम उिचत संर ण र योग गन गराउने स ब धमा मख
ु
भएको गाडीको नामसारी ग रिदनु भनी यातायात िज ला अिधकारीबाट उ म िवक प छनौट गरी
यव था कायालय, चारपाङ् े शाखा लिलतपरु को िव ालयको िहताथ गन स ने नै देिखँदा मागबमोिजम
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रट जारी गरी रहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज बढुवा सूचना नं.१९६।०६९-७० अनु पको बढुवा
हने ।
िसफा रस ग रएका यो यता मका उ मेदवारसरह
इजलास अिधकृत: ई वरमिण ओझा
जे ता गणना हने गरी सोही िमितलाई आधार
क यटु र: िवके श गरु ागाई
मानी जे ता कायम गनु र सोहीअनु प पदािधकार
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २४ गते रोज २ शभु म् । अविधभर स बि धत पदािधकारीले पाउने सेवा
४
सिु वधा स ब धमा र िनविृ भरणप ात् के कुन थप
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सेवा सिु वधा िदनपु न हो सो स ब धमा समेत उपयु
ड बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०७३८, उ ेषण िनणय गरी कानूनबमोिजमको अिधकतम सिु वधा
/ परमादेश, फिण राज खरेल िव. सामा य शासन स ब धमा उिचत िनणय गनु भनी िवप ीह को नाउँमा
म ालय, िसंहदरबारसमेत
परमादेशको आदेश जारी हने ।
अिघ लो िव ापनबाट बढुवा हन नसके को र इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
पिछ लो िव ापनबाट आफूभ दा किन वा कम अङ् क क यटु र: रामशरण ितिमि सना
ा गन बढुवा िनयिु हनमु ा यी िनवेदकको कारणले इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् ।
भ दा पिन अड् डा अदालतबाट िनणय / फै सला हन
§ यसै लगाउको ०६७-WO-०७०७, उ ेषण
बढी समय लागेको कारण िनवेदकलाइ मका परेको
/ परमादेश, फिण राज खरेल िव. सामा य
ि थित देिखँदा पिछ लो िव ापनबाट अ सरह बढुवा
शासन म ालय, िसंहदरबारसमेत भएको
हने ि थितमा अ सरहको बढुवाको जे ता कायम
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
हनपु न भ ने िनवेदन दाबी चिलत बढुवास ब धी
५
कानूनी यव था र सम याियक (Equitable) ि ले स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
समेत औिच यपूण देिखँदा िनवेदन बेहोरा वैध अपे ा ड बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०१५१, उ ेषण,
(Legitimate expectation) को देिखएकोले सो ेम वज ब नेत िव. सोलुखु बु िज ला वन कायालय,
दाबीलाइ इ कार गनु यायसङ् गत हने नदेिखने ।
स लेरीसमेत
िनवेदक िमित २०७३।१।२५ देिख
िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको िमित
अवकाश ा भएको भ ने वयम् िनवेदकतफका २००२।६।४ मा पा रत भएको राजीनामा िलखतको
कानून यवसायीले वीकार गनभएको
र िनवेदकले ितिलिपसमेत पेस गरेकोमा उ राजीनामाका
ु
माग गरेको सहसिचव पदमा बढुवा भएको िनवेदकले ज गाको चार िक लासमेत खल
ु ेको देिख छ । सोही
यस अदालतमा िदएको िमित २०७२।५।२८ को सािबक माण ोतको आधारमा दाबीको ज गा
िनवेदनबाटै देिखँदा िनज सहसिचव पदमा बढुवा भई िनवेदक ेम वज ब नेतसमेतका नाउँमा दता हने गरी
अवकाश िलएको देिखन आएकोले सेवा सिु वधा र ज गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ११ख बमोिजम
जे ता कायमको मा कुन र किहले िमितबाट जे ता गिठत िवशेष सिमितको िमित २०५३।३।९ मा िनणय
कायम भई िनजले सहसिचवको िनविृ भरणसमेतको भएकोले ेम वज ब नेतसमेतको हक ह ता तरण
सेवा सिु वधा पाउने हो, िनवेदकको बढुवा योजनका बमोिजम सोलख
ु ु बु िज ला भका जे गा.िव.स. वडा
लािग अङ् क गणना गरी ा अङ् कको आधार वा नं.३ को िक.नं.४४०, ४४७, ४५३ र ४६८ को
िहसाबबाट तल
ु नीय पमा यी िनवेदक व र देिखएमा ज गाको िपरािमड यालीको नाउँमा दता भई ज गाधनी
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दता माण पज
भ न सिकँ दैन । व छ वत िनणयमा असर पन
ु ा रहेकोसमेत देिखने ।
ज गाको दता बदर गन गरी वन अिधकृतबाट कुनै पिन दबाब वा िनदशनमूलक काम कारबाही तथा
िनणय गनपु वू िज ला वन कायालय, सोलख
ु ु बबु ाट िनणयले कानूनी मा यता पाउनसमेत िपरािमड याली
उपि थत हन िपरािमड याली ा.िल. भका जे-३ लाई ा.िल.को नाउँमा दता गरेको ज गा परापूवकालदेिख
प कािटएकोमा िमित २०७१।३।२१ मा ेम वज वन े को पमा योग गद आएको, उ वन े
ब नेतले िचठी म बिु दन भनी िफता गरेको बेहोरास म नभए गाइव तक
ु ो िनकाससमेत रोिकने हँदा दता बदर
जनाइएको पाइए पिन ितवादीका नाउँमा जारी भएको गरी सामदु ाियक वन कायम ग रपाउँ भ ने उजरु ीको
उ याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजम नाउँमा आधारमा उ ा.िल.का नाउँमा कहाँ के कित किहले
जारी भई अ.बं.११० नं. बमोिजम तामेल भएकोसमेत उ ज गा दता भएको हो । यसमा कुनकुन कमचारीह
नदेिखने ।
िज मेवार िथए सोसमेत खु ने गरी िववरण तथा राय
िनवेदकले दाबीको ज गाको सािबक दता िति या माग गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
माण रहेको र कानूनबमोिजम गिठत अिधकार ा आयोग पूवा चल े ीय कायालय, धनकुटा स पक
िनकायबाट सािबक माणसमेतलाइ िवचार गरी ज गा कायालय, इटहरीले िमित २०७१।७।५ मा प ाचारस म
दता गन िनणय गरेकोमा िनवेदकह को सो दतालाइ गरेको िनवेदकले पेस गरेको फोटोकपीबाट देिखए पिन
ितकूल असर पन गरी िनणय गदा ितवाद गन सोबाहेकको िनवेदकको दता बदरमा असर पन गरी कुनै
मौका िदनु पनमा बु दै नबझ
ु ी गरेको िनणयले कानूनी िनणय वा प ाचार भएको देिखने कुनै आधार माण
मा यता पाउन स ने हँदैन । कुनै िनणयबाट कसैको िनवेदकले पेस गन सके को नदेिखँदा िनवेदकले पेस
हकािधकारमा असर पादछ भने िनणय गनपु ूव सूचना गरेको उ प ाचारको आधारमा मा कुनै गैरकानूनी
िदइ सनु वु ाइको मौका दान गनु अिनवाय, वाभािवक कुनै िनणय वा िनदशन भएको भ ने नदेिखँदा यसतफ
र ाकृितक याय िस ा तअनु प मािनने र के ही बोिलरहनु नपन ।
सनु वु ाइको मौका निदई ग रएको िनणय पूवा ही िनणय
िवप ी वन कायालयले िदएको िलिखत
मािनने हँदा सूचना नै निदइ ग रएको ाकृितक याय जवाफमा िपरािमड यालीले गरेको दता जालसाजपूण
िस ा तिवपरीतको िवप ी िज ला वन अिधकृतबाट गरेको भनी भनेको भए पिन जालसाजतफ सािधकार
भएको िमित २०७२।१।२५ को िनणय तथा काम िनकायमा कारबाही चलाएको भ नेसमेत देिखएको
कारबाही ाकृितक यायको सै ाि तक ि कोणबाट छै न । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ “ज गाको दता:
समेत बदर हने नै देिखने ।
(१) मालपोत कायालयले िज लािभ को येक ज गा
ज गाको दता बदरको िनणय अिधकार तोिकएबमोिजम दता गरी रा नेछ” भ ने देिख छ ।
े भएको सािधकार िनकायबाट हनपु नमा य ता िनवेदन दाबीको ज गा दता गन िनणय भई ज गाधनी
देवानी कृितका िववादमा के क तो उजरु ी परेको माण पज
ु ासमेत ा भइसके कोमा सो कायम रहेको
कारण अनस
ु धान गनु परेको हो भ ने त य िवप ी अव थामा राि य वनको ज गा रहेको भ ने िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िलिखत िज ला वन कायालयको कथन खि डत भइरहेको
जवाफबाट खु न आउँदैन । अिधकार े िबनाको देिखने ।
िवषयमा अनिधकृत सि यता चासो सरोकार रा दा
िवप ी िज ला वन कायालयले िमित
पिन कितपय अव थामा दबाब भावको िसजना हँदैन २०७२।१।२५ मा िनणय हँदाको अव थामा िववािदत
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ज गामा राि य वन कायम रहेको देिखँदैन । सािबक
दता े ताका माण मू याङ् न गनपन,
ु
दता ितरो भोगको आधारमा छुट ज गा दता ि याबाट सािबकको दताको आधारमा हाल सािबक भई नापी
िनवेदक क पनीको नाउँमा ज गा दता गरेकोमा दता दता भएको हो, होइन भ ने तथा हक कायम हने नहने
बदर गन े ािधकार िज ला वन अिधकृतलाइ तोके को ज तो कानूनी र त यगत को िन पण गनपन
ु
देिखएन । यसरी िज ला वन अिधकृतलाइ दता बदर िवषयलाइ नजरअ दाज गन िम दैन । िववािदत ज गा
गन सु े ािधकार वन ऐनले तोके को नदेिखएको र राि य वन हो वा यि िवशेषको िनजी स पि हो
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा “ चिलत भ ने उठेमा सो को िन पण वाभािवक पमा
कानूनले अ यथा यव था भएकोमा बाहेक िज ला सबदु माणको मू याङ् कनको आधारमा बो नपु न
अदालतलाइ आ नो े िभ को सबै मु ामा सु ह छ । सबदु माणको मू याङ् कन सु िज ला
कारबाही र िकनारा गन अिधकार हनेछ” भ ने कानूनी अदालतको अिधकार े को िवषय हने देिखएकोले
यव था भएकोमा दता बदरतफ िज ला अदालत य तो िवषयमा वेश गरी दता बदर गरेको िवप ी
वेश गरेको नदेिखने ।
िज ला वन अिधकृतको िनणय कानून र यायसङ् गत
े ािधकारको न कानूनले यवि थत गन देिखन नआउने । ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पिन िनकायले कसैका को दफा ११ख बमोिजम गिठत सिमितको िमित
लािग े ािधकारको िसजना गन निम ने । सािधकार २०५३।३।९ को िनणयले िववािदत िक.नं.४४०,
िनकायले गरेको दता िनणयले दता भई िनवेदक ४४७, ४५३ र ४६८ को ज गाह िक ाकाट गरी
िपरािमड यालीका नाउँमा ज गाधनी माणपज
ु ा ा दता हने भनी उ लेख गरेकोमा यी िनवेदकले पूरै
भएको स पि देिखइरहेको र यसरी दता भएको ज गा दता गरेको देिखए तापिन सो हदस मको दता
त य िवप ीलाइ जानकारी रहेकोमा अनिधकृत बदर तफसमेत सािधकार िनकायबाट बदर गन स नु
दता भए कानूनले िनि त गरेको ि या अपनाइ पनमा कानूनले तोके को कानूनअनु पको ि या
कानूनी यव था एवम् माण कागजातको आधारमा नअपनाइ यस कारले पूरा वा आंिशक बदरतफ
य तो अनिधकृत तवरले गरेको ज गा दता बदर गन कुनै दाबी निलने र िनणयबाट असर पन प लाइ
स नु पनमा नापीको बखत िफ डबक
ु मा जङ् गल सनु वु ाइको मौकासमेत निदइ पिह यै सािधकार
जिनएको, खाली रहेको तथा अँगरे ी जिनएको कारणले िनकायले गरेको दता वन अिधकृत ारा बदर गरेको
मा यि को नाउँमा दता भई ज गाधनी माणपज
ु ा काय े ािधकारसमेतको अभावमा गैरकानूनी देिखँदा
ा ज गालाइ े ािधकार तथा कानूनी आधारिबना उ ेषणको आदेश ारा बदर हने । व ततु : दतावाला
राि य वनको ज गा भनी ठहर गन िम ने नदेिखने । यि लाइ सूचना निदइ दता बदर गरेको, िनणय
िवप ी वन कायालयलाइ दता बदर गन अिधकार े
ाकृितक याय िस ा तिवपरीत देिखएको, सबदु
कानूनले प पमा तोके को देिखँदनै । कानून ारा माणको मू याङ् कन गरी िनणय गनपन
ु िवषयमा वेश
े ािधकार नतोिकएको िवषयमा े ािधकार हण गरी गरी िनणय गरेको तथा अिधकार े को अभाव रहेको
दता बदर आफै ँ नहने भई कुनै न कुनै िनकायले बो नु िवषयमा े ािधकार हण गरी सािधकार िनकायबाट
पन भनी आफै ँ िनणय गरी एकाको नाउँमा भएको दता गरेको दता बदर गरेको िवप ी िज ला वन अिधकृतको
वन कायालय आफै ँले बदर गन कायले अिधकार े को िनणय तथा िनदशनसमेत कानून र यायसङ् गत
िु ट हन गएको पाइने ।
नदेिखएको साथै य तो देवानी कृितको िवषय जोिडइ
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सािबक े ताबमोिजम दता गरेका िनवेदकलाइ प ाउ याद िदनु भ ने उ लेख भई िनज रंिजत कोइरालाको
गनु भ नेसमेतको िवप ी िज ला वन अिधकृतले नाउँको याद २०६८।४।२३ मा समेत भएको
गरेको िमित २०७२।१।२५ को िनणयलाइ याय देिख छ । उ यादिभ पनु रावेदन नगरी िनज
र कानूनस मत नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम ितवादीले सु फै सलामा िच बझ
ु ाई बसेको अव था
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
देिखने ।
िमित २०५३।३।९ को िनणयले िववािदत
ितवादी सु फै सलामा िच बझ
ु ाई
िक.नं.४४०, ४४७, ४५३ र ४६८ को ज गाह
पनु रावेदन नगरी बसेको अव था देिखएकोमा पनु रावेदन
िक ाकाट गरी दता हने भनी उ लेख गरेकोमा सो अदालतबाट िनजलाई पनु रावेदन अदालतबाट
िनणयलाइ अ यथा गन अव था नदेिखए पिन यी भएको फै सलाउपर पनु रावेदन गन पनु रावेदन याद
िनवेदकले पूरै ज गा दता गरेको देिखएकोले अब ज गा जारी हँदैमा िनजले पनु रावेदन गन पाउने अव था
(नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) बमोिजम रहँदनै । तसथ ितवादी यस अदालतमा पनु रावेदन
गिठत िवशेष सिमितको िमित २०५३।३।९ को दता गन आएकोमा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
िनणयबाट दता भएका ज गाह पिछ िवप ी िज ला वन ९ को उपदफा १(ग) ले ततु मु ामा पनु रावेदन गन
अिधकृतले गरेको िमित २०७२।१।२५ को िनणयमा यी हक यी पनु रावेदकलाई भएको नदेिखँदा पनु रावेदनको
िनवेदकको हकका के कित ज गाह हन् भ नेस ब धमा औिच यतफ वेश गरी पनु रावेदकले िलएको पनु रावेदन
ट पारेको नदेिखएको साथै िनवेदकलाइ प ाउ िजिकरतफ िवचार गनपन
ु अव था नै देिखएन । अत:
गनु भ नेसमेतको िवप ीको िनणयलाइ याय र ितवादीको पनु रावेदन पनु रावेदकको रोहबाट दता
कानूनस मत मा न निमलेकोले ज गा दता स ब धमा भइआएको देिखए पिन ततु पनु रावेदन अ.बं.१८०
पनु : यिकन गरी िनणय गन कानूनअनु पको ि या नं. बमोिजम खारेज हने ।
अपनाउनु र ततु िवषयमा िनवेदकलाइ प ाउ नगनु इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी क यटु र: मि दरा रानाभाट
हने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
२
क यटु रः अिमरर न महजन
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी काशमान
इित संवत् २०७४ साल पस
िसंह राउत, ०७२-WO-०२२६, उ ेषण / परमादेश,
ु ५ गते रोज ४ शभु म् ।
सुभाषकुमार खेतान िव. क पनी रिज ारको कायालय,
इजलास नं. १
ि पुरे र, काठमाड समेत
िवप ी िस ाथ याँस उ ोग ा.िल.समेतले
१
आफूलाई स चालक सिमितको सद यको मा यता
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी निदई स चालक सिमितको बैठक डािकएको,
के दार साद चािलसे, ०६९-CI-१२८९, िक ाकाट क पनीको स चालक सिमितमा नयाँ स चालक
दताफारी, रंिजत कोइराला िव. िम ी खड् का
िनयु गरी स चालक सिमितको पनु गठन हन लागेको
सु अदालतबाट फै सला हँदा ितवादीलाई भ ने बेहोरा िनवेदकले िदएको रट िनवेदनबाट देिखने ।
फै सलाउपर िच नबझ
िमिसल संल न कागजातबाट िस ाथ
ु े पनु रावेदन गनु भनी पनु रावेदन
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याँस उ ोग ा.िल.को वािषक साधारण सभा िमित म ालयको च.नं.१५।०७१।०७२ िमित २०७१।४।२
२०७२।११।२३ मा बसेको देिखएको र उ वािषक को प बाट देिख छ । सोअनस
ु ार िनजको पदाविध िमित
साधारण सभामा िनवेदक सभु ाषकुमार खेतान २०७३।४।१ स म रहेको देिखन आउँछ । आज ततु
स चालक / सेयरधनीको पमा उपि थत भई रट िनणायाथ इजलाससम पेस भएको अविधस म
क पनीको साधारण सभाबाट क पनीको स चालक िनजको २ वष पदाविध नै समा नै भइसके को अव था
सिमितमा पनु : िनयिु भएको देिखने ।
देिख छ । रट िनवेदकको पदाविध नै हाल समा
िनवेदकले िवप ी िस ाथ याँस उ ोग ा. भइसके को अव थामा रट िनवेदकको औिच यिभ
िल. समेतले आफूलाई स चालकको पमा मा यता वेश गरी हे ररहन पन अव था नै देिखन नआउने ।
निदएको र आ नो अनपु ि थितमा साधारणसभा हन
तसथ रट िनवेदकलाई नेपाल सरकारको
लागेको भनी रट िनवेदनमा उ लेख गरेकोमा उ
िनणयबाट स चालक सद य पदमा २ वषको लािग
कागजात माणह बाट िनवेदकको िनवेदन दाबी िनयु ग रएकोमा सो पदाविध नै समा भई हाल
समिथत नभई खि डत भएको अव था देिखने ।
िनवेदनको योजन नै समा भइसके को देिखँदा
िवप ी िस ाथ याँस उ ोग ा.िल.ले यी िनवेदनको औिच यिभ वेश गरी हे ररहन पन
िनवेदकलाई साधारण सभाको बैठक ब नेबारेमा गरेको देिखएन । िमित २०७२।१२।२ मा यस अदालतबाट
प ाचार र िमित २०७२।११।२३ को साधारण सभाको जारी भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य हने गरी
माइ यटु बाट यी िनवेदक उ उ ोगको स चालक
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सेयरधनीको हैिसयतमा नै रहेको पाइने ।
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
अत: उि लिखत आधार र कारणबाट ततु क यटु र: मि दरा रानाभाट
िनवेदनको औिच यिभ वेश गरी हे ररहन पन इित संवत् २०७४ साल असार ११ गते रोज १ शभु म् ।
अव था नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
२
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी तेजबहादुर
क यटु र: मि दरा रानाभाट
के .सी., ०७२-CR-०६१५ र ०७२-CR-०८३१,
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, स तोष काक िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. स तोष काक
इजलास नं. २
ितवादी अिधकार ा अिधकारी र
अदालतसम को बयानमा समेत आरोिपत कसरु मा
१
इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । ितवादीले
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ई र साद जाहेरवालालाई जािगर लगाई िद छु भनी होटलमा
खितवडा, ०७२-WO-०६७१, उ ेषण / परमादेश, बोलाएको भ ने आधारमा वादी नेपाल सरकारले
वस त काश उपा याय िव. सूचना तथा स चार अिभयोग लगाएको देिख छ । तर जाहेरवालाह लाई
म ालय, िसंहदरबारसमेत
बेचिबखन गन उ े यले कहाँ लैजान खोिजएको िथयो,
रट िनवेदकलाई िमित २०७१।४।२ मा ितवादी िकन उ कायमा असफल भयो भ ने वादीले
नेपाल सरकारको िनणयले स चालक सद य पदमा पिु गन सके को पाइँदनै । मानव बेचिबखनको उ ोगको
२ वषका लािग िनयु भएको सूचना तथा स चार कसरु कायम हन बेचिबखन गन उ े यले स पूण काय
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गरेको तर कुनै कारणवश यस कायले पूणता नपाएको देिखएन । तसथ के वल अनमु ानको भरमा सजाय ठहर
भ ने माणबाट पिु हनपु न ।
गरेको पनु रावेदन अदालतको इ साफ िु टपूण रहेको
ततु मु ामा वयम् जाहेरवालाको देिखने ।
अदालतको बकप बाट ितवादीले पीिडतह लाई
सावजिनक पद धारण गरेका ितवादीले
होटलमा बोलाई राखेपिछ मामा खबाट खसी घाइते मानव बेचिबखनको कसरु गन उ ोग गरेको हँदा
भएकोले काठमाड जानु छ भनी िहडेको र भोिलप ट ऐनको दफा १५(३) बमोिजम थप सजाय हनपु छ
फोन गरी नोकरी लगाउन नसिकने भयो होटलबाट भ ने िजिकर िलएको देिख छ । मािथको करणमा
जाउ भनी भनेको हँदा पीिडतह साथीकोमा गई भएको िववेचनाबाट ितवादीउपरको कसरु नै कायम
बसेको अव थास म िमिसलबाट देिख छ । होटलमा हन नसके को हँदा सोही कसरु गरेबापत थप सजाय
ब दा पीिडतह ित कुनै दु यवहार भएको भ ने ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
देिखँदनै । पीिडतह लाई ितवादीको क जाबाट िजिकर पु न नस ने ।
हरीले उ ार गरेको भ ने अव था पिन छै न । होटलमा
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ब दाको अव थामा अ य कुनै मािनससँग स पक वा ितवादीले प रवितत नाम मशः क, ख र ग
बेचिबखनको कुरा भएको पाइँदैन । यसरी सम िमिसल कुमारीलाई बे ने उ े यले मानव ओसारपसार गन
अ ययनबाट पीिडतह लाई नोकरी लगाइिदने भनी लागेको हँदा उ ोगतफ सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
होटलमा बोलाएको भ ने त यस म पिु भएकोमा नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी िमिसल माणबाट
भारतमा बेचिबखन गन उ े य नै िथयो भनी अनमु ान पिु हन नआएको, के वल शङ् का र अनमु ानको भरमा
गन निम ने ।
ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा सजाय गन निम नेमा
ितवादीले बेचिबखन गन उ े यले नै ितवादीलाई सु िज ला अदालतबाट िजउ मा ने
होटलमा बोलाएको भए आफै ँ ले घर जाउ भनी बे नेको महलको २ नं. बमोिजम ३ वष कै द सजाय
पीिडतलाई भ नु पन कुनै आधार देिखँदनै । ितवादीले हने ठह याई भएको फै सला उ टी गरी अिभयोग
िब गनकै लािग लगेको हो भनी मा दा कुन कारणले दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
यो कसरु ले पूणता नपाएको हो भ ने वादीले पिु गरेको (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम
हनपु छ । शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउँछ भ ने ५ वष कै द र .२५ हजार ितपूित भराई िदने गरी
फौजदारी यायको सवमा य िस ा तको आधारमा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला िु टपूण
समेत ितवादीलाई दोषी ठहर गन िम ने देिखँदैन । रहेको पाइयो । तसथ सु पा पा िज ला अदालतबाट
यसरी पीिडतह लाई बेचिबखन गन लागेको भ ने िमित २०७१।२।१२ मा भएको फै सला र पनु रावेदन
शङ् कारिहत पमा पिु हन नआएको के बल जािगर अदालत बटु वलबाट िमित २०७२।१।१७ मा भएको
लगाइिद छु भनेको मा आधारमा मानव बेचिबखनको फै सला उ टी भई ितवादीले आरोिपत कसरु बाट
उ ोगको कसरु कायम गरी सजाय गन िम ने सफाइ पाउने ।
हँदनै । कसैलाई सजायभागी बनाउन िनजले गरेको इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
कसरु को पु ् याई ं व तगु त पमा हनपु दछ । भावना क यटु र: रामशरण ितिमि सना
र आ मगत िव ेषणको आधारमा मानव बेचिबखन इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभु म् ।
गरेको भनी िन कषमा पु न यायको रोहमा उिचत हने
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३
भइसके प ात् िनज ह रहर देवी चौधरी प नै नभएको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म लेनदेन मु ामा भएको फै सलाको ज रयाबाट िनजको हक
भ डारी, ०६९-CI-०२९५, िललाम बदर िनणय समा हन स दैन । कुनै पिन कानूनको उ े य कसैलाई
आदेश बदर, ह रहर देवी चौधरी िव. असरी चौधरीसमेत अ यायमा पान हन स दैन । कानूनको िनमाण नै सबै
वादी ह रहर देवी चौधरी ितवादी असरी वगको हक िहतको उिचत संर ण गनको लािग भएको
चौधरी भएको सा.दे.नं. ३३५७ नं. को अंश दता ह छ । यस अव थामा कुनै यि को कानून द हक
मु ा िमित २०५७।३।६ मा दता भएको र िमित अिधकारमा कही ँकतैबाट अित मण भएको रहेछ भने
२०५८।९।५ मा िक.नं. १३६ को ज गाको दईु भागको चिलत कानूनले उपल ध गराएको बाटो अवल बन
एक भाग वादीले अंशबापत पाउने भनी फै सला भएको गरी स य त यको आधारमा इ साफमा पु नु पन
देिख छ । जबिक वादी आन दी चौधरी ितवादी असरी ह छ । यायकताले कानून र यवहारको उिचत र
चौधरी भएको सा.दे.नं. ३३४१ को लेनदेन मु ा िमित यायपणू िववेचना गरी याय नगरेमा अ यायको
२०५८।७।२० मा दता भई िमित २०५९।१।१० मा पृ पोषण हन जाने बल स भावना हने हँदा कानूनको
फै सला भएको रहेछ । यसरी पिह यै दता भई फै सला या या याय पान उ े यबाट नै ग रनु पन हने ।
भएको अंश दता मु ाबाट िक.नं.१३६ को ज गामा
ह रहर देवी चौधरी वादी र असरी चौधरी
वादी ह रहर देवी चौधरीको हक थािपत भइसके प ात् ितवादी भएको अंश दता मु ामा भएको फै सलाबमोिजम
िनज ह रहर देवी चौधरी ऋणी नभएको वा तमसक
ु मा िववादको िक.नं.१३६ म ये आधा ज गामा ह रहर देवी
िनजको सिहछापसमेत नभएको अव थामा पिछ दता चौधरीको हक थािपत भइसके प ात् परेको लेनदेन
भई फै सला भएको मु ाको फै सला काया वयनको मु ामा भएको फै सलाको ज रयाबाट ह रहर देवी
ममा िनज वादी ह रहर देवी चौधरीको हक जान चौधरीको हक जान स ने देिखँदनै । असरी चौधरीले
स ने नहने ।
आन दी चौधरीसँग िलएको ऋण िववादको िक.नं.१३६
लेनदेन मु ामा जसले ऋण िलएको छ उसको को ज गा िक ा भई असरी चौधरीको भागमा परेको
स पि रो का रा नु पन ह छ । तर उ लेनदेन ज गा तथा िनजको नाममा रहेको अ य ज गाबाट समेत
मु ामा िफराद परेप ात् ऋणी असरी चौधरीको नाममा भराउन सिकने नै हँदा ह रहर देवी चौधरीको भागमा
भएको ज गा रो का नगराई ह रहर देवी चौधरीको परेको िववािदत िक.नं.१३६ को ज गाबाट िक ाकाट
ससरु ा एवम् असरी चौधरीको बबु ा व. मिु खलाल भई कायम भएको िक.नं.४३४ को ज गासमेत
चौधरीको नाम दताको ज गा िमित २०५८।९।६ मा िललाम गन गरी भएको काम कारबाही कानूनस मत
रो का गराएको देिख छ । रो का गराएको उ ज गामा रहेको नेदिे खँदा स री िज ला अदालतको िमित
ह रहर देवी चौधरीको समेत हक ला ने देिखएको छ । २०६१।३।२९ को डाँक िललाम सकार मचु ु का र
जबिक सो ऋण एकासगोलको योजनको लािग िलएको डाँक िललाम तामेली आदेश पचा र दाखेल खारेज
नदेिखएको अव थामा ह रहर देवी चौधरीसमेतको पज
ु समेत बदर गरेको िज ला अदालतको फै सला
अंशहक ला ने ज गाबाट असरी चौधरीले िलएको ऋण सदर गनपनमा
उ टी गरेको पनु रावेदन अदालतको
ु
ितराउन िम ने नदेिखने ।
फै सला िु टपूण रहेकोले पनु रावेदन अदालतको सो
िववादको िक.नं. १३६ को ज गाम ये ०-८- फै सला सदर कायम रहन स ने नदेिखने ।
३
९ /४ ज गामा ह रहर देवी चौधरीको हक थािपत
तसथ, िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
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स री िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी हने जारी गरेको बखतमा बीिमतको खातामा रकम नभएको
ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित र चेक बाउ स भएको अविधमा बीमालेख वतः र हने
२०६८।९।२५ मा भएको फै सला कानून र यायस मत हँदा उ ित बीमालेखको प रिधिभ नपरेको तथा
भएको नदेिखँदा उ टी भई वादी ह रहर देवी चौधरीले दघु टना भएप ात् मा खातामा रकम ज मा गरेको हँदा
अंश मु ाबाट पाएको िक.नं.१३६ बाट िक ाकाट भई उ दघु टनाबाट हन गएको ितमा यस क पनीको
कायम िक.नं. ४३४ को ज गासमेत िमित २०६१।३।२९ दािय व नरहेको भ ने बीमकको िलिखत जवाफ रहेको
मा डाँक िललाम भएको िललाम बदर भई सो आधारमा देिखने ।
पाएको पज
बीमालेख जारी भएको क रब १० िदनप ात्
ु समेत बदर हने ठह याएको स री िज ला
अदालतको िमित २०६६।२।२० को फै सला सदर दघु टना भएको र उ अविधस म बीमा शु कबापत
हने ।
बझ
ु ेको चेक बाउ स भएको कुरा बीिमतलाई जानकारी
इजलास अिधकृत: रामु शमा
नगराएको तथा अ य कानूनी कारबाहीसमेत
क यटु र: िवके श गरु ागाई
आर भ नगरेको हँदा बीमालेखबमोिजम ते ो प को
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभु म् । दािय वअ तगत बीिमतले पीिडत प लाई भु ानी
§ यसै
लगाउको
०६९-CI-०२९६, गरेको रकम बराबरको रकम भु ानी गन बीमक नेसनल
दा.खा. बदर ब स िलखत बदर गरी इ योरे स क पनी िलिमटेडलाई आदेश िदने ठहछ
अदालतको पज
ु बमोिजम ज गा, ह रहरदेवी भ ने बीमा सिमितको िनणयउपर नेसनल इ योरे स
चौधरीसमेत िव. आन दी चौधरी भएको क पनी िलिमटेडको पनु रावेदन परी पनु रावेदन
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको अदालतबाट समेत बीमा सिमितको िनणय सदर हने
छ।
गरी फै सला भएको देिखने ।
४
बीिमत निवनकुमार शाही भूिमहारले आ नो
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म नाउँ दताको ना.२ ख. ९७७१ न बरको मालबाहक
भ डारी, ०७२-CI-१८४९, िललाम मोटर बीमा ते ो क बीमक नेसनल इ योरे स क पनीमा बीमाङ् क
प मृ यु दाबी, डा. णव सेन िव. निवनकुमार शाही .११,०००,००।- कायम गरी यावसाियक
भूिमहार
सवारीसाधन बीमा
ताव फाराम भरी बीमा
मेरो नाममा दता रहेको ना. २ ख. ९७७१ अविध २८.०७.२०१३ तदनस
ु ार िव म संवत्
न बरको मालबाहक क िमित २०७०।४।२४ गते २०७०।४।१३ देिख २७.०७.२०१४ तदनस
ु ार िव म
िवराटनगरबाट िबरग जतफ जाने ममा सनु सरीको संवत् २०७१।४।१२ स म हने गरी बीमा गराएको
झु का भ ने ठाउँमा को.९ प ८८९३ न बरको कुरामा िववाद देिखँदनै । बीमक निवनकुमार शाही
मोटरसाइकलसँग दघु टना हँदा मोटरसाइकलमा सवार भूिमहारले िमित २८-०७-२०१३ (२०७०।४।१३)
यि को मृ यु भएकोले मतृ कको प रवारलाई िदएको मा बीमा शु कबापत बझ
ु ाउनु पन रकम .३३०६४।ितपूितको रकम उ इ योरे सबाट उपल ध एभरे बक िल. िबरग ज ाइपोट नाउँको चेक ारा
गराइपाउँ भ ने निवनकुमार शाही भूिमहारको उजरु ी ि िमयम भु ानी गरी बीमक क पनीबाट बीिमतको
िनवेदन र दघु टना हनअ
ु गािड यस क पनीको खातामा नाउँमा बीमालेख जारी भएको देिखने ।
बीमा शु कको रकम ज मा नभएको, बीमा शु कको चेक
चेकमाफत बीिमतले बझ
ु ाएको बीमा
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शु कबापतको रकम बीिमतको बक खातामा भए सवारी साधनको ते ो प बीमा बीिमतलाई य
नभएको स बि धत बकबाट यिकन (confirm) गरी लाभ िदनको लािग भ दा पिन स भािवत पीिडतलाई
बीमा शु क दािखला गन पु ने रकम भएको िनि तता पु नजाने ितबाट जोगाउने उ े यले सावजिनक िहतका
स बि धत बकबाट ा भएपिछ मा बीमालेख जारी लािग ग र छ । आफै ँ ले बीमा लेख जारी गरी बीमा रकम
गन मूल दािय व पनु रावेदकमा रहेकोमा पनु रावेदक वीकार गरेपिछ जोिखम बहन गिदन भ नु सावजिनक
क पनीले यसो गरेको पाइँदैन । आफूले पूरा गनपन
िहतका साथै बीमास ब धी िस ा तिवपरीत हने
ु
दािय व पूरा नगरेको कारण उ प न प रि थित र देिख छ । तसथ बीमालेख जारी गरी जोिखम वीकार
प रणामको िज मेवारी सोही प ले िलनु पन ।
ग रसके पिछ सवारी दघु टना हनअ
ु गािड क पनीको
पनु रावेदक क पनीले बीिमत निवनकुमार खातामा बीमा रकम दािखल नभएको भनी जोिखम
शाहीले दािखला गरेको चेक बाउ स भएपिछ आफूले बहन गन इ कार गरेको पनु रावेदकको काय कानून र
जारी गरेको बीमालेख र गरेको देिखँदनै । साथै याय दवु ै ि कोणले मनािसब देिखन आएन । अतः
उ बाउ स भएको चेक बीिमतलाई िफता गरेको वा
यथ निवनकुमार शाहीले पीिडत प लाई भु ानी
सो स ब धमा कुनै कारबाही चलाएको अव था पिन गरेको रकम बराबरको रकम पनु रावेदक नेसनल
छै न । बीिमतले चेक भु ानी गरेको िमित इ योरे स क पनीले भु ानी िदनपु न देिखन आउने ।
२८.०७.२०१३ मा बीिमतको खातामा रकम नभएको
मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट नेसनल
कारण चेक बाउ स भई credited नभएको तर सोही इ योरे स क पनी िलिमटेडले दाबी बराबरको
बाउ स भएको चेकमाफत बीमकले बीमाबापतको रकम भु ानी िदनपु न भनी बीमा सिमितबाट िमित
रकम ११.०८.२०१३ मा debited भएको भ ने २०७१।५।२७ मा भएको िनणयलाई सदर गन गरी
एभरे बक िलिमटेडको िमित १२.०८.२०१३ को पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७५।५।२० मा
प बाट देिख छ । बीमालेख प ह िबच करारीय भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दािय व िसजना गन स झौता हो । बीिमतले बीमाशु क इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
बझ
ु ाएबापत िबमकले जोिखम वहन गन भ ने करार क यटु र: रामशरण ितिमि सना
स प न भइसके पिछ बीिमतले दाबी पाउनु पन एवम् इित संवत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् ।
बीमकले ितपूित िदनु पनमा िववाद छै न । बीमकले
५
जोिखम हण गरेबापत बीमा शु क रकम ा गरेपिछ मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
बीमा गरेको मािननेछ भ ने मािथ उि लिखत दफा २७ े , ०७४-WO-०१५२, उ ेषण / परमादेश,
मा कानूनी यव था रहेको प र े यमा आफूले जारी उ ेषण / ितषेधसमेत, रेनु मूलसमेत िव. िजलेट
गरेको बीमालेखबापतको रकम पनु रावेदकले ा आवासीय मा.िव. कालीमाटीसमेत
ग रसके को देिखँदा जोिखम बहन गन वीकार गरेको
िमित २०७४।५।१९ मा यस अदालतसम
मा नु पन ।
दायर ग रएको ततु िनवेदनमा उठाइएको िवषयको
बीमा ग रएको सवारी साधन दघु टना परेको वतमान अव थालाई हेदा िनवेदकह ले िवप ीउपर
यथाथ र वा तिवक जानकारी पाइसके प ात् समेत २०७४।१।२ गतेदेिख सु भएको शैि कस को
चेकको भु ानी िलएको पनु रावेदकको आचरणबाट अविधभ र अथात् २०७४ सालको चै मसा तस म
समेत जोिखम बहन गन वीकार गरेको देिख छ । िव ालयको शैि क वातावरणमा िवप ीबाट कुनै
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कारको ह त ेप नगन नगराउन परमादेशलगायतको
विववेक य अिधकारको योग गदा
आदेश जारी हन माग गरेकोमा िनवेदकले कुनै कारको िववेकपरक र व तिु न ढङ् गबाट गनपन
ु हछ ।
बाधा अवरोध नहोस् भनी माग गरेको शैि कस को िनणयकताले फरक-फरक अव थामा फरक ितपूित
अविध नै हाल यितत भइसके को अव थामा िनधारण गन स छ तर यसको औिच य पिु ट
िनवेदकह को माग नै पूरा भइसके को अव था देिखने । अिभ य
पमा भएको हनपु दछ । िविनयमावलीले
िनवेदकह ले जे-जनु अविधका लािग तोके को हदभ दा आधा नै रकम उपल ध गराउने
परमादेशलगायतको आदेश हन यस अदालतसम िनणय गदा के कुन ि या र कुन कानूनले उ िनणय
मागदाबी िलएका हन् उ आदेश काया वयन हने गरेको भ ने उ लेख नगरी के वल आिथक सहायता
अविध नै समा भइसके को स दभमा िनवेदकह को व प पाँच लाख पैयाँ िदने भनी गरेको िनणयलाई
मागदाबी कायम रहेको भ ने देिखन आएन । य तो िववेकस मत िनणय भनी मा न निम ने । िनणय गदा
अव थामा ततु रट जारी ग ररहनपु न औिच य र िनणयकताले हरेक िनणयमा आधार र कारण उ लेख
आव यकतासमेत नरहेकोले ततु िनवेदनउपर यसै गरी िनणय गनपन
ु ह छ । आधार र कारण उ लेख
अदालतबाट जारी अ त रम आदेशसमेत िनि य नगरी गरेको िनणय वे छाचारी ह छ । वे छाचारी
हने ।
िनणयले अराजकता िन याउँछ । तुत िनवेदनको
अतः उपयु िववेिचत त य एवम् स दभमा क पनीको जनशि यव थापन िवभागबाट
माणसमेतका आधारमा आदेश जारी हन िनवेदकह ले िनणय हँदा अिभ य
पमा यो यित कारणले
माग गरेको समयाविध नै यितत भई िनवेदकह ले िविनयमावलीले तोके को हदभ दा कम िदइएको भनी
उठाएको िवषयको आव यकता र औिच यसमेत समा उ लेख भएको देिखँदैन । य तो िनणयलाई आधार
भई िनवेदन दाबी िन योिजत भइसके को अव थामा र कारणमा आधा रत भएर गरेको िनणय भनी मा न
िवप ीह का िव
आदेश जारी ग ररहनपु न निम ने ।
नदेिखँदा यस अदालतबाट यसै िनवेदनउपर िमित
रट िनवेदकले िनजका पित तारालाल
२०७४।५।२१ गते जारी अ पकालीन आदेशसमेत यादवको क पनीको कामको िसलिसलामा िमित
िनि य हने गरी ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
२०६७।११।३० मा मृ यु भएकोले नेपाल दूरस चार
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
क पनी िलिमटेड कमचारी िविनयमावली, २०६१
क यटु र: रमला पराजल
को िविनयम १०८(क) को देहाय (घ) र (ङ)
ु ी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
बमोिजम शैि क स तित विृ को रकम र कामको
िसलिसलामा मृ यु भएमा पाउने ितपूित आिथक
इजलास नं. ३
सहायता सिु वधाबापत .५,००,०००।– पाउने
भनी नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेड के ीय
१
कायालय, जनशि यव थापन िवभागबाट िमित
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी २०६९।१०।२१ को िनणय एवम् सोस ब धी अ य
ह रकृ ण काक , ०७०-WO-००६०, उ ेषण, उषा काम कारबाहीसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर
यादव िव. नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेड, के .का. हने । मतृ क तारालाल यादवको क पनीको कामको
भ काली लाजा
िसलिसलामा मृ यु भएकोले उ िविनयमावलीको
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िविनयम १०८ क. को देहाय (ङ) बमोिजम िनज बदर भई उ ज गा ी रामजानक रसीक िवहारी
मतृ क कमचारी तारालाल यादवको प रवारले ा त भगवानकै नाममा कायम रहेका गठु ी ज गालाई दो ो
गन .१०,००,०००।– (दश लाख पैयाँ) र उ
पटक जस जसले ज गा राजीनामा गराई िलएका िथए
िविनयमावलीको िविनयम १०८ क. को देहाय (घ) उनीह कै पितका नाममा मोिहयानी हक कायम गराई
बमोिजम िनजका स तितले कानूनबमोिजम ा त िदए िलएकोले उ गठु ीको स पि िहनािमना भएको
गन शैि क वा स तित विृ को हकमा िनजको छोरी प देिखन आउने ।
पा यादवको िमित २०५५।१२।१९ मा र दो ो
अतः हक अिधकार नै नभएको यि
स तान ि स यादवको िमित २०६१।५।१७ मा ज म रामदल
ु ारी शरणले यी पनु रावेदक ितवादीह
भएको भनी िमिसल संल न ज मदताको माणप बाट सख
ु न दन यादव र रामतलेवर राउतलाई मोही कायम
देिखएकोले िविनयमावलीको उ यव थाअनु प गन गरी गरेको िमलाप बाट गठु ीको हक अिधकारमा
मािसक .१०००।– िनज कमचारी तारालाल यादवको आघात पगु ेको र ततु मु ाको िवषयव तु गठु ी
मृ यु भएको िमित २०६७।११।३० देिख िनजह को स पि संर णसँग स बि धत रहेको हँदा जालसाजी
उमेर १८ वष पूरा हने िमितस मको िहसाब गरी हन काय थाहा पाएको िमितले हद याद कायम गरी िफराद
आउने रकम िनजह लाई समेत एकमु उपल ध खारेज गन गरी भएको सु को फै सला उ टी गरी
गराउनु भनी नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेड, उ कायलाई जालसाज ठहर गरी भएको पनु रावेदन
के ीय कायालय, भ काली लाजा काठमाड का अदालत जनकपरु को फै सला अ यथा नभई मनािसब
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
तसथ, उपयु िववेिचत आधार, माणबाट
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
हद याद नाघेको भनी िफराद खारेज गन गरी महो री
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभु म । िज ला अदालतबाट िमित २०६४।३।२१ मा
२
भएको फै सला उ टी भई ितवादीह को उ काय
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. क त कागजको ३ नं. बमोिजम जालसाजी ठह याई
ी काशमान िसंह राउत, ०६७-CR-०४९६, ितवादीह लाई .२००।– ज रवाना हने गरी
जालसाजी, सुखन दन यादवसमेत िव. हनुमान शरण पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०६६।८।७
वै णव
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वादी दाबीका गठु ी ज गाका स ब धमा इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
ितवादी रामदल
ु ारी शरणले दाबीका ज गा रामजानक क यटु र: च दनकुमार म डल
रसीक िवहारी भगवान गठु ीको ज गा भएको कुरालाई इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
अ वीकार गरेको देिखए पिन सो ज गाह रामानि दय
३
वै णव वैरागी स दायको गठु ी ज गा रहेको कुरालाई मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
वीकार गरेकोले दाबीका ज गा गठु ीको ज गा रहेको काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०९५५, दोहोरो
कुरामा िववाद देिखँदैन । ितवादी रामदल
ु ारी शरणले लगत क ा गरी िक ा संशोधन हक कायम, ीमती
पिहलो पटक गठु ी ज गा अनािधकार धमलोप हने गरी फूलकुमारी देवी िव. महे राय यादव
िब राजीनामा गरेकोमा सो राजीनामा िलखतह
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३)
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मा “ज गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा रहन गएको ज गा यथ वादीको हक कायम हने ठहरी
िनजको बाब,ु बाजे, पित वा ससरु ाको नाम थर वा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६७।७।१०
ज गाको िक ा न बर, े फल वा िकिसम फरक मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
परेकोमा वा दोहोरो दता हन गएकोमा मालपोत इजलास अिधकृतः शोभा पाठक
कायालयले आव यक जाँचबझ
ु गरी सो कुरा स याई क यटु र: च दनकुमार म डल
दता कायम गन स नेछ” भ ने यव था रहेको इित संवत् २०७४ साल पस
ु २५ गते रोज ३ शभु म् ।
देिख छ । सोही कानूनी यव थाबमोिजम स बि धत
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०९५६, दोहोरो
मालपोत कायालय वयम्ले संशोधन गरी ज गाधनी
लगत क ा गरी िक ा संशोधन हक कायम,
ीमती फूलकुमारी देवी िव. माधो राय यादव
े ता खडा गन स नेमा तेरो मेरो िववाद उठेकोले
िज ला अदालतमा नालेस गरेकोमा िफराद खारेज
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
गरेकोउपर पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालतबाट वादी
भएको छ ।
दाबीबमोिजम हक कायम गराई पाउने ठह याई भएको
४
फै सलाको स दभमा हेदा मालपोत कायालयको भूलबाट मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
वडा नं.४ को िक ा नं.४३३ को ०-१५-१० म ये काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०९४९, कत य
०-९-० ज गा माधो राय यादवको हक कायम यान, च बहादुर ऐरी िव. नेपाल सरकार
भइसके पिछ बाँक ज गा वादी महे रायको हनपु नमा
जाहेरवाला मतृ कका बाबु रामबहादरु साउदले
िक.नं.३३३ को ज गाबाट िक ाकाट भएको देिखन आफूले िदएको जाहेरी बेहोरा समिथत हने गरी सु
आयो । उ िक ा नं.३३३ को ज गाको े फल अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको देिख छ ।
०-५-० रहेबाट यी वादीले िक ाकाट गरी िलएको तसथ यी ितवादी च बहादरु ऐरीले आ नो ीमती
ज गा िक ा नं.३३३ को हो भनी भ न िम ने नदेिखने । धनसरी ऐरी र नाबालक छोरी सर वती ऐरीलाई
िक.नं.३३३ को ज गाधनी रामऔतार राय हथौडोले हार गरी कत य गरी मारेको कुरा पिु ट
भएबाट िनज वादीका दाता जगिदश रायको ज गासमेत हन आएको देिखँदा िनज ितवादी च बहादरु ऐरीले
भए रहेको देिखँदैन । य तो अव थामा उनाउ यि का मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत
नाउँमा रहेको ज गाबाट िक ाकाट गरी िलएको भनी १३(१) नं. अनस
ु ारको कसरु गरेको देिखन आउने ।
भ न िम ने अव था देिखएन । ियनै दाता जगदीश राय
िमिसल संल न जाहेरी दरखा त, मतृ कको
यादवको ज गाबाट िक ाकाट ग रिलएका माधो राय लास जाँच मचु ु का, मतृ कको शव परी ण ितवेदन,
यदवको ०-९-० ज गामा भएको िलखत ततु मु ाको मान कायमा योग भएको हथौडो बरामद भएको
िलखतभ दा पिहले भएको देिखएको हँदा िफराद बरामदी मचु ु का, मौकामा बिु झएका मािनसह को
दाबीबमोिजम ०-९-१० ज गा हक कायम हने नभई भनाइ तथा यी ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी तथा
बाँक ज गामा मा हक कायम हने ।
सु अदालतसम गरेको आरोिपत कसरु मा सािबत
तसथ, वादी दाबीको िज ला रौतहट, भई गरेको बयानबाट समेत यी ितवादी च बहादरु
महमदपरु गाउँ िवकास सिमित वडा नं.४ िक ा नं.४३३ ऐरीले आ नै ीमती धनसरी ऐरी र नाबालक छोरी
को ०-१५-० म ये पूवतफबाट ०-९-० ज गामा माधो सर वती ऐरीलाई हथौडोले हार गरी कत य गरी
राय यादवको हक कायम हने र सो ०-१५-० म ये बाँक मारेको त य पिु ट हन आएको देिखँदा मल
ु क
ु
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ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम परे नपरेको र सो अव थामा रा ने र छाडेको ज गाको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु अव था र िववरणसमेत िनवेिदकाले के ही उ लेख गन
बैतडी िज ला अदालतबाट िमित २०६९।११।२३ मा सके को पाइँदनै । िनवेिदकाको छुट ज गा भए थमतः
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत सोको ाथिमक माण हनक
ु ो साथै नापीको समयमा
महे नगरबाट िमित २०७०।३।१६ मा भएको फै सला पिन आफै ँ उपि थत भएर आ नो नाउँमा दता गराउन
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
स नु पनमा सो के ही गन सके को पाइँदनै । उ ज गा
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण र िनवेदकले आ नो हक भोगको ज गा भनी दाबी िलए पिन
कारणह समेतबाट पनु रावेदक / ितवादी च बहादरु ज गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा
ऐरीले आ नो ीमती र नाबालक छोरी सर वती (५) बमोिजम िनिद अविधिभ ज गा नापजाँच हँदा
ऐरीलाई हथौडोज तो जोिखमी हितयारले हार गरी आ नो हकभोगको ोत एवम् माण पेस गरी आ नो
कत य गरी मारेको त य पिु ट हन आएकोले िनज नाममा दता गराउन सके को पिन नदेिखने ।
ितवादीले आ नो ीमती र छोरीलाई हथौडोले
नापी हँदाको बखत कानूनका यादिभ
हानी कत य गरी मारी लाि टकमा बेरी जलाएको ि या पूरा गरी आ नो नाममा दता गराउन नसके को
हँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजम ितवादी च बहादरु र लामो समयपिछ छुट दतामा िनवेदन िदएको
ऐरीले कसरु अपराध गरेको ठहरी िनजलाई मल
देिख छ । यसैगरी ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम दफा ६(ग) ले अित मण गरी सरकारी वा सावजिनक
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु जिनएको ज गा भोग गरेपिन यि को नाममा दता नहने
बैतडी िज ला अदालतबाट िमित २०६९।११।२३ मा कानूनी यव था गरेको देिख छ । उि लिखत कानूनी
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत एवम् त यगत िव लेषणबाट मालपोत कायालय, बाराले
महे नगरबाट िमित २०७०।०३।१६ मा भएको कानूनको प रिधिभ रही िफ डबक
ु मा जङ् गल जिनई
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
/ महल खाली छाप लागेको ज गा यि को नाममा दता
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
गन निम ने भनी िमित २०७१।७।१४ मा गरेको िनणय
क यटु र: िसजन रे मी
कानूनस मत नै देिखने ।
इित संवत् २०७३ साल काि क १८ गते रोज ५ शभु म् ।
तसथ, उपयु िववेिचत आधार माणबाट
५
िज ला बारा भोडाहा गा.िव.स. वडा नं.१ग िक.नं.११९
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी को ज.िव.२२-१५-८ को ज गाको िफ डबक
ु मा
तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०३३७, उ ेषण जङ् गल जिनई सावजिनक सरकारी ज गा देिखँदा रट
/ परमादेश, पु पलता पा डे (िव ) िव. मालपोत िनवेदकको नाममा दता गन निम ने भनी मालपोत
कायालय, बारा
कायालय, बाराबाट िमित २०७१।७।१४ मा भएको
ततु रट िनवेदनमा उ लेख भएको िनणय मनािसब देिखँदा रट िनवेदन मागबमोिजमको
िक.नं.११९ को ज गा िफ डबक
ु मा महल खाली आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
जिनएको भ ने िनवेदकको दाबी भएकोमा जङ् गल भनी हने ।
उ लेख भएको भने िलिखत जवाफबाट देिखन आएको इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
छ । सािबकमा भूिमसधु ार लागू हँदा हदब दीमा ज गा इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभु म् ।
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६
नदेिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी इजलास अिधकृत: पारा वर कडेल
पु षो म भ डारी, ०६७-CR-०२५७, कत य क यटु र: च दनकुमार म डल
यान, नेपाल सरकार िव. ितथबहादुर राईसमेत
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभु म् ।
मतृ कको शव परी ण ितवेदन हेदा, Death
७
is caused by suffocation may be by buried मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
under ground alive. Injuries over neck पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०१६९, उ ेषण /
and face caused by sharp weapon भनी परमादेश, जोसेफ िस भानुस िव. यातायात यव था
suffocation वा िजउँदै गािडएको अव था हनस ने कायालय, एका तकुना लिलतपुरसमेत
भनी स भावना मा पेस गरेको देिख छ भने यस
कजा वाह गदा बक तथा िव ीय सं थामा
अदालतबाट िवशेष डा टरलाई बकप गन बु ने िधतो राखेको स पि मा ऋणीकै अिधकार रहेको मा ने
पटकपटक आदेश हँदा पिन वादी प बाट िवशेष लाई हो भने बक तथा िव ीय सं थाबाट लगानी ग रएको
अदालतमा िझकाई बकप गराई शव परी ण कजा असल
ु हनस ने अव थाको िव मानता नरहने
ितवेदनलाई Verify गन सके को अव था नदेिखने । हँदा कजा वाह गदा िधतो राखी िलखत पा रत
घटना थल मचु ु काका देवी बोहरा, िव णु गरी आ नो नाममा आएको स पि मा कजा चु ा
मगर, स रता िल बू, च कला राई, शेरबहादरु नभएस म ऋणदाताकै अिधकार रहेको पाइने ।
िल बूले िनजको मृ यु यी ितवादीको कत यबाट
िनवेदनमा उि लिखत गाडीको पिहलो रो का
नभई ४/५ सय गाउँलेको ितकारबाट भएको भनी बकको ऋणबापत रहेको भ ने देिखँदा सो स पि बाट
यस अदालतमा बकप गरेको देिख छ साथसाथै बकले आ नो लेना रकम असल
ु उपर ग रसके पिछ
ितवादीका सा ी न कल िसंह राई, ड बर पौडेल, मा बाँक रहेको स पि अ यमा जान स ने
सरोज गोले तामाङसमेतले पिन ४/५ सय गाउँलेको ह छ । एक पटक एउटा काममा रो का रिहरहेको
ितकारबाट िनज स तकुमार राईको मृ यु भएको भनी स पि सो रो का फुकुवा नहँदै अक कामको लािग
एकै िमलानको बकप ग रिदएको देिख छ । यसरी ियनै पिछ दोहोरो रो का रा ने कायलाई कानूनस मत मा न
१८ जना ितवादीबाट नै कसरु गरेको भनी िमिसल िम दैन । पिहले जनु योजनको लािग रो का रहेको
संल न कुनै पिन माणबाट नदेिखएको र मल
हो सो योजन समा भएपिछ बाँक रहेको अव थामा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) र १३(३) नं. मा अ य योजनको लािग रो का गन िम ने ।
बमोिजमको कत य यानको कसरु थािपत नै हन
ततु मु ामा ऋणदाता ट् या डड
नसके को यस अव थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम चाटर बक िलिमटेडले िपता बर साद पोखरेललाई
ितवादीह लाई मल
ऐन, यानस ब धी
.१२,५५,०००।- ऋण वाह गदा िनजका
ु क
ु
महलको १३(१) र १३(३) नं. बमोिजम सजाय नाउँमा रहेको बा.६ च ४२९५ नं. को कार
हनपु छ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको बकको नाममा नामसारी गराई िधतो राखेको भ ने
पनु रावेदन िजिकर तथा ततु बहससँग सहमत हन देिख छ । ऋणी िपता बर साद पोखरेल िव
सिकएन । पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित िवशेष अदालतमा चलेको ाचारस ब धी मु ामा
२०६६।४।२२ को फै सला प रवतन गनपन
ु अव था िवप ीम येका अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
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आयोगको प ानस
ु ार िवप ीम येका यातायात
कायालयले सो कार रो का राखेको भ ने
इजलास नं. ४
देिखयो । उ कार िमित २०६९।४।१ मा िनवेदक
बकको नाममा िलखत पा रत भएको र ऋणीले िनवेदक
१
बकबाट िलएको कजा चु ा ग रसके को भ ने नदेिखएको मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
अव थामा उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार सो दीपककुमार काक , ०६५-CI-०१६४, बाटो कायम
िधतोको स पि िललाम िब गरी िनवेदक बकले ग रपाऊँ, मनमाया े िव. च बहादुर े समेत
आ नो लेना साँवा तथा याज रकम असल
ओखलढुङ्गा िज ला, नवदे वर गा.िव.स.
ु उपर
गन नपाउने गरी सो िधतोको स पि नै रो का वडा नं.६ को िक.नं.१६७ र १६८ को ज गा ितवादी
रा ने गरी िवप ीह बाट भएको प ाचार र सोका मनमाया े को, िक.नं.१६९ ज गा कुवा पोखरी,
आधारमा रो का राखेको कायलाई कानूनस मत मा न िक.नं.१७० को ज गा नरबहादरु े को, िक.नं.१७२
नसिकने ।
को ज गा च बहादरु े को र िक.नं.२०० को
अतः िववेिचत त य एवम् माणसमेतको ज गा िडका दास े को नाउँ दताको भएको कुरामा
आधारमा िनवेदक बकका नाममा िलखत पा रत गरी िववाद भएन । अदालतको आदेशानस
ु ार नापी शाखा
नामसारी भइसके को दाबीको बा.६ च ४२९५ नं. को ओखलढुङ्गाको च.नं.९० िमित २०५२।८।२२ को
कारलाई ऋणी िपता बर साद पोखरेलको स पि
ा त प साथ संल न न सा ेसबाट ितवादीको
भनी िनज िव चलेको ाचारको मु ामा रो का िक.नं.१६७ र सोको साँधको िक.नं.१६८ को िबचबाट
रा नको लािग िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान गोरेटो बाटो गएको र िक.नं.१७० र १७२ को ज गामा
आयोगबाट जारी भएको िमित २०६८।८।१८ च.नं. जाने गोरेटो बाटो रहेको देिख छ । सव च अदालतको
५१८ को प र सोका आधारमा भए गरेका काम कारबाही िमित २०६२।६।३ को फै सलाबमोिजम पनु रावेदन
कानूनस मत नदेिखँदा उ प तथा सोका आधारमा अदालत राजिवराजबाट बिु झएका िक.नं.१७० का
रो का राखेको काय उ ेषणको आदेशले बदर हने ज गाधनी नरबहादरु े हािजर भई तारेख गज
ु ारी
ठहछ । बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐनबमोिजम बसेकोले िनजको कथन आउन नसके पिन िक.नं.१६७
ऋण वाह गदा राखेको िधतोबाट बकले आ नो र िक.नं.१६८ को िबचबाट गोरेटो बाटो देिखँदा
लेना रकम असल
ु उपर गन पाउने हँदा िनवेदक उ गोरेटो बाटो ितवादी मनमाया े ले आ नो
बकको कजा असल
ु ी गन गराउने कायमा बकबाट िक.नं.१६७ को ज गामा घस
ु ाई बाटो हटक गरेको
लेखी आएबमोिजम िधतोमा रािखएको सो बा.६ च भ ने सु फै सला सो हदस म सदर गरेको पनु रावेदन
४२९५ नं. को गाडी िनवेदक बकका नाममा दािखल अदालत राजिवराजको फै सलालाई अ यथा मा न
खारेज नामसारी गनु गराउनु भनी िवप ी यातायात निम ने ।
यव था कायालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी
सभ न सामा बाटो देिखएको हँदा सोही
हने ।
न साअनु पको बाटो हनपु न ह छ । िमिसल संल न
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
नापी शाखा ओखलढुङ्गाले सव च अदालतलाई
क यटु र: च दनकुमार म डल
लेखेको च.नं.७४ िमित २०६१।९।१२ को प को
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
ितिलिप हेदा िक.नं.१६७ र १६८ को िबच भई
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िक.नं.१७२ स म गएको गोरेटो बाटोको चौडाइको परमादेश, दीपकनाथ आचाय िव. िश क सेवा आयोग,
टायल चेक माग भएकोमा गोरेटो बाटो दोहोरो नभई सानोिठमीसमेत
एकहोरो िक ा िसमानासरहको बाटो भएकोले उ
िनवेदक दीपकनाथ आचायले बढुवामा
बाटोको चौडाइको े फल यिकन गन नसिकएको िसफा रस भएका िवप ीह म ये सबैभ दा जे रहेको,
भनी उ लेख भएको देिख छ । यसरी सभ न सामा शैि क यो यता, तािलम र काय स पादन मू याङ् कन
िक.नं.१६७ र १६८ िबचमा गोरेटो बाटो देिखएको र सबैमा अ को भ दा कम अङ् क आउने आधार नरहेको
नापी कायालयले सव च अदालतलाई लेखेको प बाट भ ने िनवेदनमा उ लेख गरेको देिख छ । ा.िव. थम
िसमानासरहको बाटो दोहोरो नभई एकहोरो भएको ेणीमा बढुवा हनलाई ा.िव. ततृ ीय ेणीमा अ थायी
भनी उ लेख भएसमेतबाट बाटोको चौडाइ यिकन गन िनयिु पाएको िमितदेिख नै जे ताको अङ् क पाउनपु न
नसिकए पिन िसमासरहको गोरेटो बाटोस म मा यहाँ दाबी िलई जे रहेको आधार रट िनवेदनमा उ लेख
भएकोले सोही गोरेटो बाटो मा कायम गनपनमा
१ गरेको पाइने । िश ा सेवा आयोग िनयमावली, २०५७
ु
िमटरको चौडाइको बाटो कायम गन गरी ओखलढुङ्गा को िनयम २७ मा बढुवाको िनिम स भा य उ मेदवार
िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही उ टी गरी ब न स बि धत ेणीको तहमा पाँच शैि क स को
गोरेटो बाटोस म मा कायम हने ठह याई पनु रावदेन नोकरी अविध पूरा गरेको िश क हनपु न भ ने यव था
अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला मनािसब नै छ । िनवेदक र बढुवामा परेका सबै िश कह को
देिखँदा ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन िमित २०६२।६।७ देिख जे ता लागू हने गरी ा.िव.
नसिकने ।
ि तीय ेणीमा बढुवा भएकोले हालको तहमा बढुवा
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट हने यो यता पगु ेको देिखने । ये ताबापत अङ् क गणना
१ िमटर चौडाइको बाटो कायम हने ठह याई सु स ब धमा िनयम २९ को उपिनयम (१) मा स बि धत
ओखलढुङ्गा िज ला अदालतबाट िमित २०५४।९।८ तहमा थायी िनयिु भई अ यापन गरेको भए येक
मा भएको फै सला के ही उ टी गरी िक.नं.१६७ र वषको २.५ अङ् कका दरले र अ थायी िनयिु भई
१६८ को िबचबाट गोरेटो बाटोस म कायम हने अ यापन गरेको भए येक वषको १.२५ अङ् कका
ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित दरले बढीमा ३५ अङ् क ा गन कानूनी यव था
२०६४।९।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर रहेको देिखने ।
हने ।
सरकारले सामदु ाियक िव ालयमा येक
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
तहमा िश क पदको तीनवटा ेणीको यव था गरेको
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ८८ बाट देिख छ ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-११२८, ज गा ाथिमक िव ालयको िश कको ेणीमा थम, ि तीय
िखचोला हक कायम, मनमाया े िव. र ततृ ीय गरी तीनवटा तहमा वग करण गरेको पाइ छ ।
च बहादुर े समेत भएको मु ामा पिन यी ितनै तहमा काय स पादन मू याङ् कनको आधारमा
यसैअनस
बढुवा हने सतह फरक, फरक रहेको देिख छ । ा.
ु ार फै सला भएको छ ।
२
िव. थम तहमा बढुवा हनलाई ा.िव. ि तीय तहमा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी भएको िनयिु िमितबाट जे ताको अङ् क गणना हने
दीपककुमार काक , ०६९-WO-०४५६, उ ेषण / देिख छ । ा.िव. थम ेणीमा बढुवा हनलाई ा.
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िव. ि तीय ेणीमा बढुवा पाएको जे ता िमितदेिख िनवेदनमा खल
ु ाएको नदेिखने ।
जे ताको अङ् क गणना हने हँदा ा.िव.ततृ ीय ेणीमा
कुनै यि को संिवधान तथा कानून द
पाएको अ थायी िनयिु िमितदेिख नै जे ताको अङ् क हकको कही ँकतैबाट अित मण भएको र सोउपर
गणना हनपु न भ ने िनवेदकको भनाई तकसङ् गत् उपचारको यव था नभएको वा उपचारको यव था
रहेको देिखन नआउने ।
भए पिन य तो उपचार अपया वा भावहीन भएको
शैि क यो यतामा एस.एल.सी. ि तीय अव थामा मा यस अदालतको असाधारण े ािधकार
ेणीमा र िश ा शा मा िवणता माणप तह आकिषत ह छ । असाधारण े ािधकार आकिषत हन
ततृ ीय ेणीमा उ ीण गरेकोले िवप ी काश अयाल कानून ारा िसिजत भएको हक, अिधकार कानूनको
र िवनोदकुमार चौधरी दवु ैले दवु ै तहमा ततृ ीय ेणीमा अि तयारी योग गन अि तयारवालाबाट अित िमत
उ ीण गरेको हँदा िनजह भ दा २ अङ् कले शैि क भएको कुरा थम ि (Prima facie) मा नै देिखनु
यो यतामा अगािड भएको र अ य िवप ीभ दा कम पदछ । िनवेदकले वा तिवक र ग भीर तवरमा आ नो
अङ् क नहने िनवेदकको दाबी देिख छ । िवनोदकुमार मौिलक वा कानूनी हक अपहरण ग रएको कुरा देखाउन
चौधरीले िलिखत जवाफमा िवणता माणप स नु पदछ । संिवधान द मौिलक हक संरि त
तह ि तीय ेणीमा उ ीण गरेको उ लेख गरी हक भएकोले यसको चलनको हक पिन संरि त
िवहार इ टरिमिडएट िश ा प रषद,् पटनाबाट कला भएको हने । ततु िनवेदनबाट बढुवा िसफा रसउपर
सङ् कायमा इ टरिमिडएट गरेको Provisional िनवेदकसमेतको उजरु ीका आधारमा पनु रावलोकन हँदा
Certificate को ितिलिप पेस गरेको देिखने । साथै अङ् क गणनाको िु ट स याई बढुवा हने यि ह को
काश अयालले िव.एड. ि तीय ेणीमा उ ीण संशोिधत नामावली कािशत गरेको पाइ छ । कािशत
भएको र िश ा िश णसँग स बि धत दश मिहना संशोिधत नामावलीमा िनवेदकको बढुवा सूचीमा नाम
तािलम िलएको माणप को ितिलिप पेस गरेको समावेश भएको देिखँदैन । उ िनणयले िनवेदकको
देिख छ । दईु दजनभ दा बढी तािलम िलएकोले संिवधान द मौिलक हक हनन् गरेको भ ने
१० अङ् क आउनु पन साथै िव ाथ ले ा गरेको देिखएन । यस अदालतको असाधारण अिधकार
उपलि ध अ को भ दा रा ो रहेको, िश ण सधु ारको े अ तगतको आदेश जारी हन अिधकार ा
ितवेदन अनस
य त:
ु धान गरी िनर तर तयार गरेको, अि तयारवालाबाट गरेको िनणयमा
िवशेष िज मेवारीमा धाना यापक भई काम गरेको कानूनी िु ट भएको हनपु न । िनवेदकले कानूनी हक
र सपु रीवे क, पनु रावलोकन सिमितबाट िदने १० हनन् भएको कुरामा ट दाबी िलएको नदेिखँदा
अङ् क ा गरेको वा गनपन
ु अव था रहेको भ नेसमेत (कपोलकि पत, आधारहीन, कारणबेगर) अनमु ानको
िनवेदकको दाबी रहेको देिख छ । पनु रावलोकन भरमा िदएको िनवेदनबाट सबदु माणह को िववेचना,
सिमितले िदएको काय स पादन मू याङ् कनबापतको िव ेषण र मू याङ् कन गरी गणु , दोष र औिच यलाई
अङ् कबाहेक अ अङ् क िनजले थाहा पाउन स ने जाँचेर िन कष वा िनणयमा पु न ततु उ पेषणको रट
कानूनी यव था रहेको अव थामा यूनतम अङ् क िनवेदनबाट िम ने नदेिखने ।
पाउने िवप ीको अङ् कभ दा कित कम रहेको र
अतः उि लिखत आधार, कारणह तथा
आ नो कुन अङ् क नजोिडएकोले बढुवा हने कानूनी कानूनी िस ा तबाट े ीय िश ा िनदशनालय, े ीय
हकबाट िवप ीले वि चत गरेको हो सो प पमा बढुवा सिमित, म यपि चमा चल, सख
ु तबाट भएको
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िमित २०६९।२।५ भएको बढुवा िसफा रसउपर मैले पाउनै पन होला भनी िनज ितवादीले जबरज ती
िश क सेवा आयोग, सानोिठमी भ परु बाट िमित करणीको कसरु गरेको वीकारी रहेको अव थामा िनज
२०६९।४।२६ मा भएको पनु रावलोकनको िनणयबाट ितवादीलाई िनद ष मा न नसिकने ।
िनवेदकको कुनै संवधै ािनक तथा कानूनी हकमा आघात
ितवादीको आ नै ीमती य दश भई
पगु ेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
आ नै छोरीलाई करणी गरेको भनी िनज ीमान्
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परेको र यसै िबनाकारण
क यटु र : मि जता ढुङ्गाना
जाहेरी िदनपु न अव थासमेत रहे भएको नदेिखएको
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभु म् । अव थामा परेको उ जाहेरीलाई समथन गरेको
पीिडतको मौकाको कागज, सािबती बयानलाई पिु हने
इजलास नं. ५
गरी िनज ितवादीले अदालतमा गरेको बयानसमेतबाट
आरोिपत कसरु गरेको पिु भइरहेको अव था छ ।
१
Medical Report बाट जबरज ती करणीका कुनै िच
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी नरहेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर भएकोमा
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CR-०९५३, जबरज ती वारदात भएको िदनभ दा ६ िदनपिछ िचिक सक
करणी, िकसनबहादुर ित वा िव. नेपाल सरकार
परी ण भएकोले जबरज ती करणीको िच नरहेको
य दश पीिडत क कुमारीक आमा हनस ने तथा सबै अव थामा य तो िच रह छ
अमतृ ा ित वाको िकटानी जाहेरीलाई गडाउ हने गरी भ ने पिन हँदनै । कुनै पिन माणले मह व पाउन उ
िनजले अदालतमा बकप गरेको देिख छ । पीिडत क माणलाई समथन गन अ य माणह मालाकार
कुमारीले बयान गदा िकसनबहादरु ित वा मेरो निजक पमा रहेको हनपु छ अ यथा सो माण गौण माणको
खिटयामा आई मैले लगाएको क खोली िनजले मलाई
पमा रह छ । यसरी गौण पमा रहेको माणको
जबरज ती करणी गरेको हो, म रोई कराई गदा िनजले मू याङ् कन नगरेको भ ने पनु रावेदकको िजिकरसँग
मलाई न नु भनी हानेको, सोही समयमा आमा आएक सहमत हन नसिकने ।
र मलाई जबरज ती करणी गरी राखेको आमाले
अतः उि लिखत आधार, माणह समेतबाट
देखेको हो, उ घटनापूव पिन मेरो बबु ाले मलाई सु क चनपरु िज ला अदालतले िनज ितवादी
जबरज ती करणी गन गरेको िथयो भनी कागज गरेको िकसनबहादरु ित वालाई जबरज ती करणी महलको
देिख छ भने िनज ितवादी िकसनबहादरु ित वा ३(१) बमोिजम १५ वष कै द सजाय हने र ऐ.को १०
वयम्ले अिधकार ा अिधकारीसम आरोिपत नं. बमोिजम .३५,०००।– ितपूित भराई पाउने
कसरु मा सािबती रही अदालतमा बयान गदा स.ज.नं. ठह याई भएको सु क चनपरु िज ला अदालतको
४ मा उ वारदात भएको भिनएको रात म र सीको िमित २०६८।३।१२ को फै सला सदर गरेको िमित
नसामा रहेकोले छोरीलाई बला कार गरे वा गरेन २०६८।८।१४ को पनु रावेदन अदालत महे नगरको
यो मलाई जानकारी छै न । छोरीलाई बला कार गरे फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पिन भ न सि दन वा गरेन पिन भ न सि दन भनी इजलास अिधकृत: गीता े ठ
आफूले उ कसरु गरेको वीकाद स.ज.नं.११ मा क यटु र: उ रमान राई
मेरो हातबाट के ही ग ती भएको छ यसको सजाय इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
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२
तल
ु सीपरु बाट िमित २०६८।९।२६ गतेमा भएको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०२९६, नकबजनी इजलास अिधकृतः राम साद भ राई
चोरी, नेपाल सरकार िव. सुरन वली
क यटु र: उ रमान राई
जाहेरवालीको घरकोठामा लगाएको ताला इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३० गते रोज ५ शभु म् ।
फोडी िनजको कोठाबाट मङ् गलसू समेतका सामान
३
चोरी भई नकबजनी चोरीको वारदात भएको कुरा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िमिसल संल न घटना थल मचु ु का, जाहेरी दरखा त सारदा साद िघिमरे, ०७०-CI-०००५, बहाल भराई
तथा मौकामा बयान गन यि ह को भनाइबाट पिु
पाऊँ, नानीबाबु े िव. पूणभ धानाङ् ग
भएको पाइ छ । यी ितवादीले आफूले जाहेरवालीको
पनु रावेदक ितवादीले िमित २०५४।१२।२१
मङ् गलसू िनजको भा जाले भनेअनस
मा यथ वादीलाई ३ मिहनाको लािग भोगब धक को
ु ार िब
ग रिदएको कुरा अदालतसम
वीकार गरेको िलखत ग रिदएको भए पिन हालस म पिन सो
पाइ छ । तर सो गहना िब गन यि लाई आ नो भोगब धक को िलखत यथावत् कायम रिहरहेको
बयानमा सा ीस म रा न सके को नपाइनक
ु ा साथै सो देिखन आएको छ । उ घर ज गा ितवादीले िनखनेको
मंगलसू िब गरेको अिघ लो िदनमै जाहेरवालीको देिखन आएको छै न । यी पनु रावेदक ितवादीले मािसक
चोरीस ब धी जाहेरी दरखा तसमेत परेबाट
.६,०००।- का दरले बहाल रकम बझ
ु ाउने गरी उ
ितवादीको सो बयान खि डत भइरहेको अव थामा घरज गामा बहालवालाको हैिसयतले हालस म पिन
िनज ितवादीले जाहेरवालीको घर कोठामा लगाएको बसोबास गरी आएको भ ने नै देिखने ।
ताला फोडी सो मङ् गलसू चोरी गरी नकबजनी चोरीको
मािसक पमा बहाल रकम बझ
ु ाउने गरी
वारदात घटाएको र सो मङ् गलसू .६,०८०।- मा कबिु लयत गरेको िलखतबमोिजमको रकम एकपटक
सनु पसलमा िब गरेकोस म त य थािपत हन िनि त अविधको हकमा ितरी बझ
ु ाइसके को अव थामा
आउने ।
सो बझ
ु ाइसके को अविधको बहाल रकम पनु ः बझ
ु ाउनु
अतः ितवादी वयम्ले अदालतसम पन हँदैन । तर सो अविधप ात् सोही हैिसयतले
बयान गदा .६,०८०।- मा सनु को मङ् गलसू िब
िनर तर पमा बहालमा भोग गरेको अव थामा सो
गरी रकम िलएको वीकार गरेबाट वारदातमा वीकार भोग गरेको अविधको हन आउने बहाल रकम ितनु
गरेको उ .६,०८०।- िबगो कायम भई अ य बरामद बझ
ु ाउनु पन होइन भ ने अथ गन निम ने ।
हन नसके को धनमालको िबगो ियनै ितवादीले चोरी
पनु रावेदक ितवादीबाट यथ वादीले
गरेको ठहर गन निम ने र ितवादीले वीकार गरेको दाबीबमोिजमको घरबहाल रकम भराई पाउने नै
.६,०८०।- मा िब गरेको मङ् गलसू नकबजनी अव था देिखन आउँछ । सोबमोिजमको रकम आफूले
तवरले चोरी गरेकोमा ितवादी राजु भ ने सरु न ितरी बझ
ु ाइसके को वा आफू उ घर ज गामा नै नबसेको
वलीलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १२, १४(१) भ ने यी पनु रावेदक ितवादीले िजिकर िलन नसके को
नं. बमोिजम डेढ मिहना कै द र चोरी गरेको कायम अव थामा वादीले ितवादीबाट दाबीबमोिजमको
भएको िबगोको डेढी बढाई ज रवाना हने ठह याएको बहाल रकम भराई िलन पाउने नै देिखन आएको
सु को फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत छ । ततु मु ामा वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
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सु िज ला अदालतको फै सला निमलेको हँदा सो देिखँदनै । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
फै सला उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम बहाल रकम १४१ को िवपरीत ३ मिहनाभ दा बढी अविधस मको
भराइिदने भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित िनल बन कायम रहन स ने नदेिखँदा िवप ी
२०६९।११।१७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन िव ालय यव थापन सिमितको िमित २०६५।६।५,
आउने ।
२०६५।६।८ को िनणय तथा सोस ब धी िमित
तसथ ततु मु ामा बहाल रकम भराइ पाउँ २०६५।६।९ को प ाचारसमेत कायम रहन स ने
भ ने वादी दाबी पु न नस ने भनी सु काठमाड िज ला देिखँदनै । ३ मिहनाभ दा बढी क रब ९ वषस म
अदालतबाट िमित २०६९।१।१० मा भएको फै सला कायम रहेको िनल बनको िनणय बदर गरी आफूलाई
िमलेको नदेिखएकोले सो फै सला उ टी भई वादीको िव ालयमा हािजर गरी पाउन िवप ी िव ालय
सु िफराद दाबीबमोिजम िमित २०५७।१२।२१ देिख यव थापन सिमितको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत
िमित २०६०।१२।२० स म तीन (३) वषको बहाल जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी अ यथा मा न निमली
रकम .२,१६,०००।- (दईु लाख सो हजार पैयाँ) मनािसब नै देिखने ।
यी पनु रावेदक ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठहरी
तसथ, िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।११।१७ १४१ को िवपरीत ३ मिहनाभ दा बढी क रब ९ वषस म
मा भएको फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ।
कायम रहेको िवप ी िव ालय यव थापन सिमितको
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
िमित २०६५।६।५ र २०६५।६।८ को िनणय तथा
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
सोस ब धी िमित २०६५।६।९ को प ाचारसमेत
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभु म् । कायम रहन नस ने देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर
४
ग रिदएको छ । िनल बनस ब धी उपयु िनणयह
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बदर भएकोले अब यी िनवेदकलाई िव ालयमा हािजर
ह रकृ ण काक , ०६६-WO-०४११, उ ेषण / गराई कामकाज गन िदनु भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेश, रामच चौधरी िव. िहमालय आदश िन.मा. परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
िव. को िव ालय यव थापन सिमितसमेत
इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल
एकातफ िनल बनपछािड िनवेदकलाई क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
कुनै कानूनी कारबाही भएको देिखँदैन भने अक तफ इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
२०६५।६।५ देिख हालस म पिन अथात् क रब
§ यसै लगाउको ०६६-CI-०७३७, िनषेधा ा
९ वषस म पिन उ िनल बन यथावत् रही रहेको
/ परमादेश, रामच चौधरी िव. िहमालय
देिख छ । ियनै िनवेदकले पनु रावेदन अदालत
आदश िन.मा.िव. को िव ालय यव थापन
िवराटनगरमा दायर गरेको लगाउको िनषेधा ायु
सिमितसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
परमादेशको मु ामा िवप ी िव ालय यव थापन
फै सला भएको छ ।
सिमितले िलिखत जवाफमा िनवेदकलाई हािजर गन
५
नरोके को वा रो ने मनसाय नभएको भनी िजिकर मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िलएको आधारमा रट िनवेदन खारेज भएप ात् ह रकृ ण काक , ०७१-CI-०७४३, िनणय बदर,
पिन यी िनवेदकलाई िव ालयमा हािजर गराएको मंगलराज बाराही िव. ई कुमारी े
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िववािदत ज गामा दवु ै प ले आ-आ नो
६
हक रहेको छ भनी दता नामसारी ग रपाउन िदएको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िनवेदनको कथनबाट नै मूल पमा हकबेहकमा न िव भर साद े , ०६५-WO-१०४८, उ ेषण
समावेश भएको य तो अव थामा सो हकबेहकका / परमादेश, अमरभगत चौधरी था समेत िव. िज ला
स ब धमा सबदु माण बझ
ु ी सो सबदु माणको शासन कायालय
मू याङ् कन गरी िनणय गन सु अिधकार े मालपोत
िनवेदकह को ज गा उखबु ाली िवकास काय
कायालयलाई रहेको छै न । य तो अव थामा उ
स चालनका लािग २०२३ सालमा कानूनबमोिजमका
िववादको िक.नं. ९१ को ज गा कसका नाउँमा दता ि या पूरा गरी ितपूित िदएर ा त गरेको भ ने
नामसारी हने हो भ ने स ब धमा सोही हकबेहकतफको देिख छ । यितबेला ज गा ाि स ब धी ऐन, २०१८
मु य िववादको िन पणका लािग उ ज गामा हक चलनमा िथयो । उ ऐनअनस
ु ार ज गा ा त गदा
कायम गराउन दवु ै प लाई सु िज ला अदालतमा उ ऐनको दफा ३ अनस
ु ार सावजिनक काम वा
पठाउनु पनमा सो नपठाई उ िक ा नं.९१ को े फल कप रेसनको लािग ज गा ा गन सिकने यव था
०-७-३-० ज गा िनवेदक मंगलराज बाराहीको नाममा भएको देिख छ । सावजिनक कामको प रभाषा दफा
दता नामसारी ग रिदने र दाबीकता ई कुमारी े २(ग) मा र कप रेसनको प रभाषा दफा २(घ) मा भएको
तथा सदु शन े लाई सो िनणयमा िच नबझ
ु े ऐनका देिख छ । उ दवु ै प रभाषा हेदा िचनी कारखाना दफा
यादिभ पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन २(घ) मा पन र िचनी कारखानाले गन काम २(ग)
गन जान सनु ाई िदनु भनी िमित २०७०।१०।२१ मा िभ पन देिख छ । िनवेदकह को ज गा ा गदा
मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट भएको सो िनणयले ज गाधनीलाई ितपूित िदन ितपूित अङ् क िनधारण
उ हकबेहकको मूल नको िन पण गनतफ िनणय गदा िवचार रा नपु न कुराह सोही ऐनको प र छे द
ग रएको नभई उ िववािदत ज गा नै िववादको एक ३ मा भएको देिख छ । ज गा ाि ऐन, २०१८ को
प का नाउँमा दता नामसारी हने भनी गरेको िनणय दफा २(ग) को कामको लािग दफा ३ को अिधकार
निमलेको हँदा उ िनणय बदर गन गरी पनु रावेदन योग गरी दफा ४ बमोिजमको सूचना कािशत गदा
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०६।२६ मा भएको पिन दफा ६ बमोिजम िनवेदकह को उजरु ी नपरेकोले
फै सला िमलेको देिखने ।
प र छे द ३ बमोिजमका कुराह समेत िवचार गरी
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार र कानूनबमोिजम ितपूित िदई कारखानाको नाममा
माणसमेतबाट मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट नामसारीसमेत भएको देिखयो । यसबाट कानूनको रीत
िमित २०७०।१०।२१ मा भएको िनणय बदर पु याई िनवेदकह को ज गाको वािम व कारखानाको
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित नाममा सरेपिछ र िनवेदकह को नामको लगत
२०७१।६।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर क ासमेत भएपिछ उ ज गा िनवेदकह ले िब
हने ।
गरेसरह नै हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) को
क यटु र: अिभषेककुमार राय
यव थालाई दईु भागमा राखेर हेनपन
ु ह छ । एक बढी
इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् । हन आएको ज गा िफता गन र अक सरकार वा सं थानले
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अ य काममा योग नगरेमा यी दवु ै अव थामा मा
सु अदालतमा पेस भएका तायदाती
सरकारले चाहेमा ज गा सािबक ज गाधनीबाट रकम फाँटवारीमा वादीले “आ नो िज मामा ब डा गनपन
ु
िफता िलई ज गा िफता गनस ने देिख छ । यो पिन स पि छै न” भ ने बेहोरासमेत पारी तायदाती फाँटवारी
सािबक ज गाधनीको हक नभई सहिलयतस म मा पेस हन आइसके कोमा िनज वादीको िज मामा अ य
हो । सरकारको पूण वािम व भएको सं थाको लािग चल स पि समेत बाँक रहेको छ भनी िजिकर गन
ा त गरेको ज गा उ सं था िनजीकरण ऐन, २०५० यी ितवादीले वादी िज मामा रहेको सो स पि को
को दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम खारेज भएपिछ प रमाणसिहतको िववरण खल
ु ाई उजरु ी तथा िनवेदन
सरकारले अ कुनै सावजिनक काममा लगाउन स ने पेस नगरेको यस अव थामा यायकताले अनमु ानका
नै हनाले रट िनवेदकह ले पिहले िलएको मआ
ु जा आधारमा वादीको िज मामा ब डा गनपन
ु अ य चल
िफता िलई आ नो नाममा कायम हनपु न भनी िलएको स पि समेत बाँक रहेको छ होला भनी ठहर गनस ने
दाबी ज गा ाि ऐन, २०३४ िवपरीत देिखने ।
अव थासमेत नरहने ।
ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले
वादीको िज मामा रहेको कुनै ब डा गन बाँक
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका पूण वािम व स पि को स ब धमा सु िमिसल संल न रहेको
भएको सं थाको लािग ा त ग रएको ज गा सो कामको तायदाती फाँटवारीह वा ितवादीले पेस गरेको
लािग आव यक नपरेमा य तो ज गा अ य सावजिनक िनवेदनको बेहोराबाट समेत स पि को कुनै िववरण
काममा योगमा याउन स ने देिख छ । त कालीन खु न देिखन नआएको अव थामा सु अदालतको
िबरग ज िचनी कारखानासँग भएको ज गा नेपाल फै सलामा सो स ब धमा के ही उ लेख ग ररहनक
ु ो
सरकारको नाममा ह ता तरण भएको र उ ज गा कुनै औिच यसमेत नदेिखएको हँदा सो हदस मको
नेपाल सरकारले जनु सक
ु ै सावजिनक कामको योगको सु फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत पाटनको
लािग याउन स ने नै देिखयो । एकपटक अिध हण फै सलासमेत िमलेकै देिखँदा वादीको िज माको
भएको ज गा िनवेदकह ले माग गरेबमोिजम लामो चल स पि का स ब धमा उ च अदालत पाटनको
समयप चात् हाल आएर ज गा ाि ऐन, २०३४ को फै सलामा ब डा हने नहने के ही उ लेख ग रएन भनी
दफा ३४ बमोिजम िनवेदकह लाई िफता गनपन
ु तक यी पनु रावेदक ितवादीले िलएको उ पनु रावेदन
कानून र यायसङ् गत देिखएन । अतः मािथ िववेिचत िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
आधार माणबाट िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदेश
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत यि गत
जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने । ऋणका हकमा साहका नालेस परेका बखत साहले
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
भराई िलन पाउने वा नपाउने के हो ? पाउने भए के
क यटु र: उ रमान राई
कित रकम भराई िलन पाउने हो ? भ नेसमेतका
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २४ गते रोज १ शभु म् । स ब धमा सोही मु ाबाट ठहरेबमोिजम हने नै हँदा
७
सो तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत यि गत ऋण
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ितनु बझ
ु ाउनु पन दािय वसमेतका हकमा फै सला
िव भर साद े , ०७३-CI-१३६९, स ब ध काया वयनको ममा समेत यिकन गरी िन य ल हन
िव छे द, अंश, िङमा ते बा शेपा िव. िङमापुट शेपा
स ने नै हँदा उ यि गत ऋणका हकमा तायदाती
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फाँटवारीमा उ लेख ग रएकै आधारमा मा ब डा
िनवेदक वादीले िदएको ज गा िखचोला
ठहर गनु यायोिचत नहने हँदा उ यि गत ऋणको मु ामा िमित २०३०।०९।१० मा िस धल
ु ी िज ला
रकमका स ब धमा ब डा ला ने नला ने भनी ठहर अदालतको तथा िमित २०३२।०२।१५ को जनकपरु
गनपन
ु अव था िव मान नदेिखएबाट यी पनु रावेदक अ चल अदालतको फै सला तथा िनवेदक ितवादी
ितवादीले पेस गरेको उ तायदाती फाँटवारीमा भएको दता बदर मु ामा २०५२।११।१६ मा सव च
उ लेख ग रएको यि गत ऋणबाहेकको सं थागत अदालतबाट भएको फै सलालाई िनवेदकले माणको
पमा िलएको मािणत र िववादरिहत िस ाथ बकको
पमा उ लेख गरेकोमा ती फै सलाको स ब धमा कुनै
ऋणलाई स म ब डा गन ठहर गरेको उ च अदालत िववेचना िनणयमा भएको देिखँदैन । िनवेदकले भू.स.ु
पाटनको उ िमित २०७३।१०।१० को फै सला ७ नं. फाँटवारीसमेतलाई माणको पमा पेस गरेको
िमलेकै देिखँदा िनज ितवादीले तायदाती फाँटवारीमा देिखएको छ । ती सबै माणको मू याङ् कन गरी िनणय
देखाएको यि गत ऋणसमेत अिहले नै ब डा हनपु न गनपन
ु ह छ । िफ डबक
ु मा लेिखएको बेहोरालाई
भनी फै सलामा उ लेख हनपु न भ ने यी ितवादीको मा आधार मा न िम दैन भनी यस अदालतबाट
उ पनु रावेदन िजिकरसँग समेत सहमत हन ने.का.प.२०३८, िन.नं.१४८० पृ १५२ मा
नसिकने ।
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा िवप ी
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् मालपोत कायालयको उ िु टपूण कायका िव मा
माणसमेतबाट तायदाती फाँटवारीमा पनु रावेदक परेको ततु रट िनवेदन खारेज हने भनी पनु रावेदन
ितवादीले उ लेख गरेको िस ाथ बकको ऋण ब डा अदालत जनकपरु बाट िमित २०७०।१०।७ मा भएको
नगन र िववाह खचका स ब धमा के ही नबोली भएको आदेश िमलेको देिखन नआउने ।
सु काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७३।३।५
तसथ, िनवेदकले िदएको िवप ी कायालयमा
को फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी िववाह नभएका ा हन आएको उ िनवेदनमा उि लिखत दाबीको
अंिशयारह को कानूनबमोिजमको पाउने िववाह खच ज गाह म ये िक.नं.२६ को खो सो र िक.नं.४३ को
पर सारी एवम् तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत बगर भनी िफ डबक
ु उतारमा उ लेख भएको आधारमा
ऋणम ये िस ाथ बकको ऋणका हकमा ५ भागको १ उ ज गालाई सरकारी ज गाको प रभाषािभ परेको
भाग ब डा ला ने भनी ठहर गरेको उ उ च अदालत भनी उ ज गा यि िवशेषका नाउँमा दता गन यस
पाटनको िमित २०७३।१०।१० को फै सला िमलेकै कायालयको े िभ नपन भ दै कुनै ठहर िनणय नै नगरी
देिखँदा सदर हने ।
िनवेदकलाई िवप ी मालपोत कायालय, िस धल
ु ीबाट
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
च.नं.३८३ िमित २०७०।५।१७ को प बाट जानकारी
इित संवत् २०७४ साल माग १ गते रोज ६ शभु म् ।
गराइएको उ प उ ेषणको आदेश ारा बदर
८
हने ठहछ । िनवेदकले दाबी िलएको उ िनवेदनमा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी उि लिखत ज गाको स ब धमा िनवेदकले पेस गरेका
तेजबहादुर के .सी., ०७०-CI-१०५०, उ ेषण / सबतु माणह तथा जे जो सबतु माण बु नु पन
परमादेश, बाबुराम बािनयाँ े ी िव. मालपोत कायालय, हो बझ
ु ी िनवेदकको नाममा दाबीको ज गा दता हने वा
िस धुलीसमेत
नहने स ब धमा सबदु माणको मू याङ् कन गरी ठहर
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िनणय गनु भनी िवप ी मालपोत कायालय, िस धल
ु ीका कायालयबाट अक कायालय स वा हने ममा नै
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
िझिकसके का िनज रट िनवेदक उदयपरु िसमे ट
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
उ ोग िलिमटेडको आफै ँ महा ब धक भई काय गदाको
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
अव थामा बैठक बसाली उ िनणय गरेको देिख छ ।
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् । यसथ उ ोगको बैठकको िनणय भिनएको उ िनणयको
९
काया वयनबाट कानूनी यव थािवपरीतको काय हने
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी र यि वयम्को हकमा बाहेक सं थागत आधारमा
ड बरबहादरु शाही, ०७१-WO-०६०१, उ ेषण / सो िनणय फाइदाजनक नदेिखएको अव थामा िनवेदन
परमादेश, उ वबहादुर काक िव. उदयपुर िसमे ट िल. बेहोरामा उठाएबमोिजमको िनज रट िनवेदकको हक
धान कायालय, उदयपुरसमेत
अिधकारको हनन् भएको भनी मा न निम ने ।
िनवेदक िहमाल िसमे ट क पनीको ब धक
तमाम नोकरी अविधको एकपटक मा जीवन
पदबाट िमित २०५४।४।२९ मा स वा भई उदयपरु बीमाबापतको रकम ा गनस ने कमचारी सेवा,
िसमे ट उ ोग िलिमटेडमा आउनभु एकोमा िनजले उ
सत िनयमावलीको प ितकूल आफै ँ महा ब धक
उ ोगमा स वा भई आउँदा िनजले पाउनपु न जीवन भई आफूलाई नै फाइदा र उ ोगलाई ठूलो रकम
बीमा रकम सािबकको कायालय िहमाल िसमे टबाट नो सान हने गरी िनणय गरेको कायलाई कुनै पिन
उदयपरु िसमे ट उ ोगमा स वा नगरी १९१/२ मू य मा यतामा वीकार गन सिकने देिखँदैन र य तो
वषको .४,६२,२१६।९८ जीवन बीमा रकम िमित गैरकानूनी िनणयलाई उ ोगको िनणय तथा उ ोग
२०५५।९।१९ मा याचु रटी भई िहमाल िसमे ट म ालयको हवाला िदँदमै ा यसले कानूनी मा यता
उ ोगकै तफबाट िनजले भु ानी िलइसके को भ ने पाउन नस ने ।
िवप ी उदयपरु िसमे ट उ ोग िलिमटेडको तफबाट
तसथ उि लिखत िववेिचत आधार र
महा ब धक सरु े पौडेलको िलिखत जवाफलाई माणसमेतबाट िवप ी राि य बीमा सं थान,
रट िनवेदकले ख डन गन सके को अव था नदेिखँदा उदयपरु िसमे ट उ ोग िलिमटेड एवम् िनजका
िनजले आ नो सेवा अविधमा बीमाबापतको रकम महा ब धकसमेतका िवप ीले िनवेदन दाबीबमोिजम
लिगसके को भ ने देिखने ।
िनवेदकका नाउँको रकम रो का राखेको नदेिखएको
एकपटक सिु वधा िलइसके कोमा नाइना ती एवम् िनवेदकले उ रकम िहमाल िसमे ट उ ोगबाट
नरहेका िनज िनवेदकले पिछ पिन जहाँजहाँ स वा पिहला नै िलइसके को देिखएको अव था र िनि त
भयो स वा भएिप छे को कायालयबाट जीवन बीमाको सेवा अविधप ात् १ पटक मा पाउने कानूनी
सिु वधा पटकपटक पाउने भ ने उ िनयमावलीमा यव थासमेतको आधारमा रकम पटकपटक नयाँ
भएको यव थाको म सद होइन । िमिसल संल न नयाँ कायालयबाट िलने मनसायबाट िसत िवप ीको
कागजातबाट बीमा समपण मू यबापतको रकम
ततु रट िनवदनमा िनवेदन मागबमोिजमको
बीमा सं थानले बक चेकमाफत िमित २०७१।४।५ अव थाको िव मानता नदेिखँदा आदेश जारी गनपन
ु
मा उदयपरु िसमे ट उ ोगलाई पठाई िदइसके को देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
देिखएबाट िनवेदकको रट वेशको बाटो सफा हात र इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
शु मनसायले अिभ े रत नदेिखने ।
क यटु र: अिभषेककुमार राय
सेवा अविधमा एकपटक मा पाउने कानूनी इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभु म् ।
यव था भएको साविधक जीवन बीमाको रकम एक
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मौका िदएको नै देिखन आउने ।
इजलास नं. ६
िनवेदक हरी सेवामा कायरत रहेको र
वारदात हँदाको िदन आफू कायरत रहेको त यमा
१
कुनै िववाद देिखँदैन । हरी सेवा मा होइन जनु सक
ुै
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सावजिनक संगठनमा अनशु ासनको अित नै मह व
सारदा साद िघिमरे, ०६८-WO-०६०९, उ ेषण रह छ । अझ हरी संगठन त जनताको िजउ धनको
/ परमादेश, गोखुल म डल िव. धानम ी तथा र ाथ अहोरा खट् नपु न संगठनमा जनु सक
ु ै बेला
मि प रषदक
पिन कत यमा तयार रहनपु न र संगठनको िनयम
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक िमित २०६७।४।११ मा िवष अनशु ासनलाई कडाइका साथ पालना गनपदछ
ु । य ता
सेवन गरी मृ यु भएक िज ला रामेछाप, ि ती गाउँ सरु ासँग स ब िनकाय Chain of Command
िवकास सिमित वडा नं.६ ब ने गंगाबहादरु काक क अ तगत स चािलत ह छन् र हनपु दछ । साथै िमिसल
छोरी वष १८ क अिनता माया (ल मी काक ) को हेदा िनवेदकले आचरणस ब धी िनयमको उ लङ् घन
वारदात थलबाटै लास सदगत
् गन लैजाने भए . गरी रकम िलएको हरी कमचारीलाई संगठनमा
बीस हजार मागी बझ
ु ी लास सदगत
् गन िदएको राखी रहँदा संगठन ित आ थावान्, नैितकवान्,
िवषयमा प पि का र एफ.एम. रेिडयोबाट समाचार कमठ र कत यिन अ य हरी कमचारीह मा समेत
कािशत भएकोले मौजदु ा हरी ऐन र हरी नकारा मक भाव पनको
ु साथै दजागत मयादा कायम
िनयमावलीिवपरीतको कायमा िनज संल न भई हरी रा न किठन र संगठनको उ े य ाि मा अवरोध एवम्
आचरण ितकूल एवम् पदीय िज मेवारीिवपरीतको ितकूल असर पन देिखएकोले िनजलाई नोकरीबाट
काय गरेकोले िनजलाई हरी िनयमावली, २०४९ को बखा त ग रएको भ ने उ लेख भएको पाइने ।
िनयम ८८ को देहाय (ङ) को कसरु मा सोही िनयम ८४
ऐन, िनयमको बिखलाप काय गरी अनशु ासन
को (ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरी िनिम तोडेको आरोपमा िनवेदकलाई भएको कारबाही र सो
सामा यत: अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने कारबाही सदर भइसके को अव था पिन देिखयो । सो
भ ने हरी महािनरी क, हरी धान कायालयबाट कारबाहीमा य तो ग भीर िु ट रहे भएको नदेिखएको
िमित २०६७।६।१५ मा िनणय भएको र सोही िनणय अव थामा उ कारबाहीस ब धी िनणयसमेतका
सदर हने ठह याई गहृ म ालयबाट िनणय भएको कामकारबाही बदर हनपु दछ भ ने िनवेदकको
देिखने ।
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िनवेदकले मतृ क अिनतामाया काक को
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट अित नै
लास पो माटम गराउनको लािग सदरमक
ु ाम अनशु ासनमा च नपु न हरी संगठनमा यी िनवेदक
िज ला अ पताल याउँदा ५०/६० हजार ला छ अिनतामाया काक को आ मह याको िवषयमा लास
घटना थलबाटै बु ने हो भने यसको आधा रकम पो टमाटम नगरी सदग् त गन िदएबापत गैरकानूनी
िदए म िमलाई िद छु भनेपिछ मतृ कका बबु ा गंगाबहादरु
पमा शरणकुमार काक ह ते मतृ कका बाबु गंगाबहादरु
काक ले ऋण खोजी .२० हजार िदएको िवषयमा काक बाट .२०,०००।– िलएको देिखएकोले
अि तयार ा अिधकारीले प ीकरण सोधेको िनवेदकलाई हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८
देिख छ । यसरी िनवेदकले गरेको कसरु र िनजलाई (ङ) को कसरु मा सोही िनयमावलीको िनयम ८४ (ज)
हनस ने सजायस ब धी कानूनी यव थाको उ लेख बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य
गरी प ीकरण सोधेको देिखएकोले सफाइको उिचत ठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी हरी महािनरी क,
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हरी धान कायालयबाट िमित २०६७।६।१५ मा स मको तलब, भ ा तथा सि चत घर िबदाको
भएको िवभागीय िनणय सदर हने ठह याई उप धान रकमसमेतको िहसाब गरी गणना गदा सबै आ.व.को
तथा गहृ म ी, गहृ म ालयबाट िमित २०६८।७।२२ एकमु पमा िहसाब नगरी येक आिथक वषको
मा भएको िनणयमा कुनै िु ट नदेिखई कानूनस मत नै आयको छु ाछु ै िहसाब गरी आय िनधारण गनपनमा
ु
देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश िवप ीह ले एकमु पमा आय िनधारण गरी कर
जारी गरी बदर गनपन
ु अव था देिखएन । ततु रट क ी गरेको देिखएकोले सोलाई कानूनस मत भएको
िनवेदन खारेज हने ।
भनी मा न निम ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
तसथ, िनवेदकह को पनु बहाली भएको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अविध आ.व.२०५८/०५९ देिख २०६६/०६७
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २१ गते रोज ६ शभु म् । स मको तलब, भ ा तथा सि चत घर िबदाको
२
रकमसमेतको िहसाब गदा सबै आ.व.को एकमु पमा
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी िहसाब गरी एकै वषको आय मानी गैरकानूनी पमा
बमकुमार े , ०६७-WO-०१५०, उ ेषण / करक ी गन गरेको िवप ीह को काय कानूनस मत
परमादेश, ल मी साद िघिमरेसमेत िव. आ त रक भएको नदेिखएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर
राज व कायालय, े नं. १ समेत
ग रिदएको छ । अब िनवेदकह को अलगअलग आ.व.
िनवेदकह लाई िवप ी
वावल बन को पा र िमक आय गणना गदा कर ला ने भए सो कर
िवकास के ले िमित २०५८।११।६ मा सेवाबाट क ा गरी बाँक क ा गरेको कर िनवेदकह लाई िफता
हटाउने िनणय गरेउपर िनवेदकह ले म अदालतमा िदनु भनी परमादेशको आदेशसमेत िवप ीह को
िमित २०५८।१२।१२ मा पनु रावेदन गरेको र म नाममा जारी हने ।
अदालतबाट िमित २०६१।६।१९ मा िनवेदकह लाई इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
बहाली गरी सेवाबाट हटाएको िमितदेिख पनु बहाली क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
नभएस मको िनयमानस
ु ार पाउने सिु वधा िवप ी इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभु म् ।
वावल बन िवकास के बाट पाउने भनी िनणय
§ यसै लगाउको ०६७-WO-०२३८, उ ेषण
भएको देिखयो । उ िनणय बदर ग रपाउँ भनी िवप ी
/ परमादेश, संिजवकुमार लामा िव. आ त रक
वावल बन िवकास के ले यस अदालतमा रट िनवेदन
राज व कायालय, े नं. १ समेत भएको
दायर गरेकोमा म अदालतको फै सला कानूनस मत
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
भएको हँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी यस
अदालतबाट िमित २०६६।११।१२ मा फै सला भएको
इजलास नं. ७
र सोबमोिजम िवप ी वावल बन िवकास के ले िमित
२०६७।३।१६ मा िनवेदकह लाई हािजर हन आउनु
१
भनी प पठाई सेवामा पनु बहाली गरेको देिखने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
कानूनबमोिजम आ दानी जोड् दा जनु वषमा ह रकृ ण काक , ०७१-CR-००७४, जबरज ती
जित पा र िमक पाउने हो सोहीबमोिजम िहसाब गरी करणी र यान मान उ ोग, के शव के .सी. िव. नेपाल
गणना ग रनु पदछ र सोहीअनु प नै आयकर क ा सरकार
ग रएको हनपु दछ । िनवेदकह को पनु बहाली भएको
मौकामा बिु झएक िमराकुमारी शमाले
अविध आ.व.२०५८।०५९ देिख २०६६।०६७ जगतकुमारी थापासँगै रहेको अव थामा एकजना
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के टाले ब चालाई अँठ्याइरहेको अव थामा देखी गहु ार आधारमा सामा य अव थामा रहँदा गरेको आपरािधक
मा दा मािनसह ज मा हँदा के टो भािगसके को िथयो, कायबाट छुट पाउन नस ने ।
पिछ अपराधी फे ला प यो भनेको सनु ेको र िनज के शव
पीिडतलाई पिहले नोट देखाई फकाई,
के .सी. हो भ थे भनी गरेको सु अदालतसम को नमानेपिछ हातमा समाई जबरज ती तानेर जङ् गलितर
बकप , सोही बेहोरालाई समथन हने गरी सँगसाथमा लगी डर धाक देखाई करणी ग रसके पिछ माण न ट
रहेका राजु खड् काले समेत उ वारदातमा संल न गन भीरबाट फा ने, करणीप ात् नाबालक र िशिथल
भिनएका यि लाई प
याउँदा िनज य दश बािलकालाई फाली अपराधबाट जोिगन, मािनसको हो
मीराकुमारी शमालाई सो दा प याएका िनजै के शव ह लापिछ भागेर लक
ु िछपी बसेको अव थामा त काल
के .सी. ले उ घटना घटाएको हो भनी िचनाइिदएको यी ितवादी प ाउ परेको घटना मबाट देिखइरहेको
बेहोरा लेखाई बकप ग रिदएको अव था र हँदा मानिसक अस तल
ु न भएको यि बाट यस
प रि थितबाट पिन ियनै ितवादी के शव के .सी. ले िकिसमको ि याकलाप गनस ने अव था रहँदैन ।
िनज पीिडत नाबािलकाउपर दु यवहार गरेको भ ने तसथ, आ नो कामको प रणाम थाहा पाउन नस ने
पिु ट भइरहेको देिखने ।
अव थामा िथयो भ ने तक औिच यपूण नदेिखने ।
पीिडत सँगसँगै खेिलरहेक
य दश
घटना घिटसके पिछ घटना लक
ु ाउनका लािग
िसि जना के .सी. ले अनस
ु धानका ममा गरेको बयान यानै िलने गरी बािलकालाई खो सामा फालेको,
र अदालतसम आई ग रिदएको बकप बेहोरामा बािलकालाई फकाउनका लािग पैसा िदन खोजेको र
उ लेख गरेको अिभयु ले लगाएको लगु ा कपडा र पैसा निलएपिछ जबरज ती तानेर लगी करणी गरेको
प ाउ पदा िनज ितवादीले लगाएको लगु ा िमलेको देिखएबाट िनज ितवादी आफूले गरेको कामको
अव था प रि थितसमेतबाट उ वारदात ियनै कृित र प रणाम थाहा पाउन नस ने अव थामा िथयो
ितवादीले गराएको त य पिु ट भएको देिखने ।
भ ने िजिकर मनािसब नदेिखने ।
पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदन,
घटना वारदातको अव था, िकटानी जाहेरी,
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन, घटना पीिडतको मौकामा ग रएको कागज र अदालतमा
िववरण कागज गन यि ह को अदालतको बकप , जबरज ती करणी भएको भ ने प बकप , बिु झएका
जाहेरवालाको बकप , वयम् ितवादीको अदालतको मािनसह ले अदालतसम उपि थत भई ग रिदएको
बयानसमेतबाट िनज ितवादी के शव के .सी.ले बकप , पीिडत र पीडक ितवादीको शरीरमा पाइएको
जबरज ती करणी गरी यान मान उ ोगको कसरु घाउ, पीिडतसँग खे न गएक बािलका िसि जना
गरेको थािपत हन आउने ।
शमासमेतको कागजसमेतका आधार माणबाट
ितवादीको अनस
ु धानको ममा भएको पनु रावेदक ितवादी िनद ष रहेछन् भ ने देिखएन ।
मौकाको बयान, िनज प ाउ पदाको अव था र ितवादी आफूले गरेको कायको कृित र प रणाम थाहा
अदालतसम गरेको बयानबाट समेत िनज पूण पमा पाउन नस ने अव थामा िथए भ ने िमिसल संल न
मानिसक अस तल
ु नको अव थामा रही आफूले गरेको माणबाट मािणत हन नसके को हँदा द ड सजायको
कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने ि थितमा िथए १ नं. ले सजाय उ मिु पाउन स ने पिन पाइएन ।
भ ने मा न िमलेन । घटना हँदा मानिसक अस तल
ु न पीिडतलाई बेहोस अव थामा फे ला पारी त काल
रहेको आिधका रक माण पेस गन नसके का यी उ ार र उपचार गरी बचाउन सफल भएको देिखँदा यी
ितवादीले कुनै समयमा सोही िबमारीका कारण पनु रावेदक ितवादीले अिभयोग दाबीअनस
ु ार पीिडत
औषधी सेवन ग ररहेको छु भनी िजिकर िलँदमै ा सोही दैलेख (घ) लाई जबरज ती करणी गरेको र यसपिछ
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यान िलने मनसायले िभरबाट तल फालेको देिखँदा औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. सुरे साद
िनज ितवादीलाई जबरज ती करणीको महलको १ यादवसमेत
नं. िवपरीत सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १३
ितवादी उमेश चौधरीलाई ितवादी
(ते ) वष कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम .१ सरु े साद यादवले मौकाको बयान कागजमा
लाख ितपूितको रकम ितवादीबाट पीिडतले भराई पोल गरे पिन अदालतमा बयान गदा बरामद लागु
िलन पाउने ठहर गरी एउटै वारदातमा ठुलो अपराधको औषध आ नोसमेत भएको त यलाई इ कार गरी
सजाय हने कानूनी यव थाबमोिजम यान मान उमेश चौधरीले फसाउन राखी िदएको भनी आफै ँ
उ ोगको कै दको सजाय तोिकरहन नपन ठहर गरेको कसरु बाट उ कन अ लाई पोल गरेको अव था
पनु रावेदन अदालत सख
ु तको फै सला मनािसब नै छ । आ नो डेरा कोठाबाट बरामद भएको लागु औषध
देिखने ।
डेरामा रा ने, िब यवहार गनसमेतका कायमा यो
तसथ िकटानी जाहेरी दरखा त, यसरी िनज उमेश चौधरीको संल नता िथयो भ ने
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको ितवादीको स ब धमा प आधार र माणिबना नै एउटै घरमा
मौकाको बयान, पीिडतको मौकाको कागज एवम् कोठा िलई ब ने यि बरामदी मचु ु कामा संल न
अदालतसम गरेको बकप , बिु झएका मािनसह ले भएकै आधारमा कसरु मा संल न िथए होलान् भनी
अदालतमा गरेको बकप , पीिडतको शरीरमा देिखएका अनमु ान गरी कसरु दार ठहर गनु यायसङ् गत हने
घाउचोटह , च मिदद पमा रहेक िसि जना शमा नदेिखने ।
(पीिडतसँगै खे दै बसेक ) को मौकाको कागज र न दा
वादी प को अिभयोग दाबी िमिसल संल न
जैशीसमेतको कागजको आधारमा यी पनु रावेदक अ य माणह बाट समेत बरामद लागु औषधको
ितवादीले गरेको काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती कारोबारमा यी ितवादी उमेश चौधरीसमेतको
करणीको महलको १ नं. तथा यानस ब धी संल नता रहेको भ ने खु न आएको छै न । खानतलासी
महलको १५ नं. को कसरु थािपत भई जबरज ती तथा बरामदी मचु ु कामा समेत िनज उमेश चौधरी
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १३(ते ) वष रोहबरमा बसेको देिखँदैन । बरामदी मचु ु काका
कै दको सजाय गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम काम तामेल गन स. .िन. नवराज का लेले समेत
.१,००,०००।– (एक लाख) ितपूित भराई पाउने सरु े साद यादवले प ाउ पदाका बखत ितवादी
र यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम कसरु उमेश चौधरीका बारेमा के ही भनेका िथएनन् । बरामद
थािपत भए तापिन एउटै वारदातमा िविभ न अपराध भएको लागु औषध सरु े साद यादव सु ने खाटको
गरे पिन ठुलो अपराधको सजाय हने भनी गरेको सु पूवतफको िसरानीमिु नबाट बरामद भएको हो भनी
दैलेख िज ला अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा बरामदी मचु ु कालाई समथन हने गरी बकप ग रिदएको
सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत सख
ु तको पाइ छ । यसरी खानतलासी तथा बरामदी मचु का,
िमित २०७०।९।३ को फै सला सदर हने ।
बरामदी मचु ु काका यि स. .िन. नवराज का लेको
इजलास अिधकृत: नगे के सरी पोखरेल
अदालतसम भएको बकप समेतबाट िनज ितवादी
क यटु र: च शेर राना
उमेश चौधरीको बरामद लागु औषधको कारोबारमा
इित संवत् २०७४ साल जेठ १७ गते रोज ४ शभु म् ।
संल नता िथयो भ ने ारि भक अव थाबाटै नदेिखने ।
२
ितवादीम येका सरु े साद यादवले
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी िझकाएअनस
ु ार रकम याइिदने पु पराज यादवसँग
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१५९३, लागु साथ ब ने यि भएको नदेिखएको र वारदातकै
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समयमा मा िनज घरबाट उ
पैयाँ ितवादी ब नेत
सरु े साद यादवको प नीले िदएअनस
ितवादी भावना ब नेतले अनस
ु ार पु याउन
ु धानका
गएको भ ने देिखएको छ । बरामद भएको मोटरसाइकल
ममा र अदालतसम बयान गदा कसरु मा इ कार
बरामद भएको लागु औषध िलई िब िवतरणमा लगी रही बयान गरे तापिन जाहेरवाला र ितवादीिबच कुनै
िहँडेको बेला प ाउ गरेको भ ने नदेिखई डेराकोठािभ
कारको रसइवी झै-झगडा पिन नभएको अव थामा
रहेको लागु औषधसँग यसको स ब ध रहेको र सोही यौन स पक गन बा य तु याएको भनी आ नो
मोटरसाइकलमाफत कारोबार ह यो होला भनी च र लाई नै असर पान गरी जाहेरी िदन,ु बयान गनु र
अनमु ानकै भरमा जफत गनु यायसङ् गत हने पिन सो कुरालाई अदालतमा समेत आई बकप ग रिदनपु न
देिखएन । उि लिखत त य एवम् माणका आधारमा कुनै कारण नदेिखने ।
ततु मु ामा ितवादीम येका सरु े साद यादवलाई
जाहेरवालीले ितवादीको होटलमा काम
स म कसरु दार ठह याई अ य ितवादीह पु पराज गरेको डेढ मिहना मा भएको र जाहेरीमै यौन स पक
यादव तथा उमेश चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको गन दबाब िदएको सहन नसक जाहेरी िदएको भ ने
कसरु बाट सफाइ िदने तथा बरामद भएको नगद िमिसल कागजातबाट देिखन आएको र ितवादीले
.२५,०००।– एवम् मोटरसाइकल जफत नहने गरी पीिडत जाहेरवालीलाई काम गरेको िदनको रकम
भएको सु को फै सला माण मू याङ् कनको रोहबाट िदएको भ ने नदेिखएकोले यी दवु ैिबच काम गरेको
सु फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट िदनको रकम िलने िदने कुरामा सामा य िववाद
भएको फै सलालाई अ यथा गनपन
हनल
ु नदेिखने ।
ु ाई अ वाभािवक मा न नसिकने हँदा पीिडतलाई
तसथ, ितवादी सरु े साद यादवलाई तलबसमेत निदएको ि थितमा पीिडतलाई िविभ न
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ) ाहकवगसँग यौन स पक रा न लगाउन दु साहन
(ङ) र (च) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४ (१) िदन े रत गरेको मा नपु न अव था यस मु ाको
(छ) (२) बमोिजम िनजले गरेको कसरु को मा ाअनस
ु ार कृितबाट देिखने ।
१० वष कै द र .७५,०००।– (पचह र हजार)
यौनज य ि याकलापमा संल न भएको
ज रवाना सजायसमेत हने, बरामद भएको नगद तथा भ ने जाँच परी णसमेत नभएको र जाहेरवालाको
मोटरसाइकल जफत नहने र ितवादीह पु पराज अनस
ु धानका ममा भएको बयान, अदालतसम
यादव तथा उमेश चौधरीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ ग रिदएको बकप
तथा प रि थितज य
पाउने भनी सु बारा िज ला अदालतबाट भएको माणह समेतबाट यी ितवादीले जाहेरवालीलाई
िमित २०७१।२।७ को फै सला सदर हने गरी भएको य तो यौनज य ि याकलापमा संल न गराएको भ ने
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१।१२।१० पिु ट हने त ययु माण नभए पिन रे टुरे टमा ाहक
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सं या बढ् ने िनयतले जाहेरवालीलाई वे याविृ मा
इजलास अिधकृतः नगे के सरी पोखरेल
लगाउने ज तो काय गरेको िथइनन् होला भनी भ न
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
सिकने अव था नदेिखएको वयम् ितवादीले
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभु म् । मौकाको बयानमा जाहेरवालीसँग रसइवी िथएन भ ने
३
बयान गरेबाट पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना अ यथा मा नपु न अव था नदेिखने ।
धान म ल, ०६९-CR-०४३४, मानव बेचिबखन
तसथ, सु काठमाड िज ला अदालतबाट
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. ीमती भावना िमित २०६८।३।२३ मा भएको फै सला िमलेको
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नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक ितवादी भावना सरु ाको लािग मा प ाचार गन भनी िज ला शासन
ब नेतलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार कायालयमा परेको िनवेदनप को तोक आदेशकै
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(ख) तथा आधारमा यी िनवेदकको कानून द हकमा आघात
१५(१)(ज) बमोिजम रे टुरे टमा ाहक सं या बढाउने परेको भनी मा न निम ने गरी भएको पनु रावेदन
िनयतले जाहेरवालीलाई वे याविृ मा लगाउने ज तो अदालत पाटनको आदेशलाई अ यथा ग ररहनु पन
काय गन जाहेरवालीलाई दु साहन िदई वे याविृ मा नदेिखने ।
लगाउने उ ोगको कसरु गरेको ठहनाले ितवादी
तसथ, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
भावना ब नेतलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ज) ले जारी गन िमलेन भनी ततु रट िनवेदन खारेज
दफा १५(१)(ख) मा उ लेख भएको यूनतम सजायको हने ठह याई िमित २०७१।९।२१ मा जारी अ त रम
आधाले हने ५ (पाँच) वष कै द र .२५,०००।– आदेशसमेत िनि य हने गरी पनु रावेदन अदालत
(प चीस हजार) ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन पाटनबाट भएको िमित २०७१।११।२० को आदेश
अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१०।३ मा भएको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नगे के सरी पोखरेल
इजलास अिधकृतः नगे के सरी पोखरेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् ।
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् ।
५
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी तेजबहादरु के .सी., ०७२-MS-००१८, अवहेलना,
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-१६०४, िनषेधा ा, सनतकुमार शमा िव. शोभाका त लािमछाने
ह रबहादुर बोगटी िव. िज ला शासन कायालय,
ियनै िनवेदकले िमित २०७३।३।१६ मा
बबरमहलसमेत
यस अदालतसम िनवेदन पेस गरी िवकास सिमितले
बैना प ाको कागज र अ य लेनदेन ज तो मलाई कारबाही गनपन
ु अव थासमेत नदेिखएको भनी
देवानी दािय वको िवषयमा िववाद उ प न भएमा मेरो तलब भ ा रो का गन िमित २०७१।११।२९ को
य ता िवषय हेन स बि धत अदालत वा िनकाय वा प , मलाई िनल बन गन िमित २०७२।६।७ को प
पदािधकारीबाट उपचार ा गनपनमा
िवप ी िज ला र मलाई सजाय ताव गरी गोरखाप मा कािशत
ु
शासन कायालयलाई य तो िवषयको िनवेदन िलई िमित २०७२।६।१४ को सूचनासमेत र ग रएको
कारबाही गन अिधकार कानूनले दान गरेको छै न । कुरा िमित २०७३।२।४ को प ारा मलाई जानकारी
य िप सोही ज रयाबाट शाि त सरु ामा असर पन गराएकोले मैले उ िनवेदन (०७२-WO-०२८२)
र प ह िबच उ प न हने झै-झगडालगायत शाि त िफता िलन िनवेदन गरी स मािनत अदालतबाट िमित
सरु ाकै न उपि थत भएमा िज ला शासन २०७३।२।६ मा िफता भइसके को हँदा मूल रट
कायालयले रोकथामको लािग आव यक काय िनवेदन नै िफता भइसके को हँदा कानूनबमोिजम होस
गनस ने अिधकार थानीय शासन ऐन, २०२८ ले भनी िफता आदेशको ितिलिप साथै राखी िनवेदन
दान गरेको नै पाइने ।
पेस गरेको िमिसल सामेल रहेको देिखने ।
िनवेदकले िवप ी रामच त डुकारलाई
तसथ ततु िववादको मूल रट िनवेदन
िजउ यानमा धावा बोलेकोसमेत हँदा िजउ यानको (०७२-WO-०२८२) नै िफता भइसके को भ ने
सरु ा ग रपाउँ भनी परेको िनवेदनको आधारमा शाि त उपि थत िनवेदकका कानून यवसायीको समेत
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िजिकर रहेको देिखयो । यस अदालतको जनु आदेशको इ कार रही बयान गरेको देिखने ।
पालना भएन भनी अदालतको अवहेलना भयो भनी
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम
सजायको माग दाबी ग रएको हो सो िनवेदनको गरेको सािबती बयान र अनस
ु धानका ममा तयार
औिच यता नै समा भइसके को देिखँदा ततु िनवेदन भएको जाहेरी दरखा तसमेतका कागजातह को
खारेज हने ।
बेहोरालाई ितवादीह ले अदालतमा गरेको इ कारी
इजलास अिधकृतः नगे के सरी पोखरेल
बयान, बिु झएका अिनल प रयारले घटना हँदा उ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
मोटरसाइकल ितवादी सिु नल प रयारले नचलाई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् । आफूले चलाएको वीकार गरी गरेको बकप ,
जाहेरवाला मतृ कक ीमती इ वरी छ याल,
इजलास नं. ८
घटनाको य दश भिनएका वादीको सा ी अशोक
प थ र ितवादीका सा ी ह रहर चौहानले घटना
१
हँदा उ मोटरसाइकल ितवादीका दाजु अिनल
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार प रयारले चलाएका िथए, ितवादी सिु नल प रयार
िस हा, ०७०-CR-०३१२, सवारी यान, नेपाल मोटरसाइकलको पछािड बसेका िथए भनी गरेको
सरकार िव. गंगादेवी प रयारसमेत
बकप बाट खि डत भइरहेको अव था छ भने घटना
ितवादीह सिु नल प रयार र गंगादेवी हँदा उ मोटरसाइकल यी ितवादी सिु नल प रयारले
प रयारले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा नै चलाएका िथए भ ने पिु हने खालको अ य कुनै
िमित २०६८।३।२४ गते िबहान मोटरसाइकल चलाउने त ययु र वत
माण वादी प बाट पेस गन
अनमु ित निलएका ितवादी सिु नल प रयारलाई सके को नपाइने ।
ितवादी गंगादेवी प रयारले आ नो नाममा रहेको
वादीले सिु नल प रयार र गंगादेवी
ल.ु ७ प ७३१८ नं.को मोटरसाइकल चलाउन िदई प रयारलाई मा ितवादी बनाई अिभयोगप दायर
ितवादी सिु नल प रयारले हाँक बदघाटतफ गइरहेको गरेको ततु मु ामा ितवादी गंगादेवी प रयारले
अव थामा साइकल या ी तेिज वज छ याललाई आ नो नाममा दता रहेको मोटरसाइकल चलाउने
ठ कर िदई घाइते भएका र उपचारको ममा िनजको अनमु ित निलएका आ ना छोरा ितवादी सिु नल
मृ यु भएको हो भनी आरोिपत कसरु मा सािबत रही प रयारलाई चलाउन िदई ितवादी सिु नल प रयारले
बयान गरे तापिन ितवादीह ले अदालतमा बयान नै चलाएको उ मोटरसाइकलले साइकल या ी
गदा आ नो बयान फे री उ मोटरसाइकल ितवादी तेिज वज छ याललाई ठ कर िदई उपचारको
सिु नल प रयारले चलाएको अव थामा साइकल
ममा िनजको मृ यु भएको भ ने आरोिपत कसरु वादी
या ी तेिज वज छ याललाई ठ कर िदएको नेपाल सरकारतफबाट त ययु माण पेस गरी पिु
होइन । मोटरसाइकल चलाउने लाइसे स भएका गन सके को नदेिखँदा र वादीका सा ीह ले समेत यी
िनज ितवादीको दाजु अिनल प रयारले चलाएको र ितवादी सिु नल प रयारले मोटरसाइकल चलाएको
ितवादी सिु नल प रयार पछािड बसेको अव थामा होइन भनी अदालतमा बकप गरेको अव थामा
उ मोटरसाइकलले साइकल या ी तेिज वज ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने
छ याललाई ठ कर िदई िनजको उपचारको ममा ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला
मृ यु भएको हो भनी आरोिपत कसरु मा पूण पले माण ऐन, २०३१ को दफा १८ र २५ समेतका
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आधारमा अ यथा नदेिखएकोले ितवादीह लाई
ितवादी श भरु ामले बरामदी मचु ु कामा
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने सिहछाप गरे तापिन उ बरामदी मचु ु का झु ा
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
हो । आफू उ लागु औषध (गाँजा) ओसारपसार
अतः िववेिचत आधार माणह बाट गन कायमा संल न नरहेको र आफूबाट उ गाँजा
ितवादी सिु नल प रयार र गंगादेवी प रयारलाई बरामद भएकोसमेत होइन भनी आरोिपत कसरु मा
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पूण पले इ कार रही अिधकार ा त अिधकारी र
नवलपरासी िज ला अदालतले िमित २०६८।७।१६ अदालतमा समेत बयान गरेको एवम् घटना थलमा
मा गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
य उपि थत भएका अका ितवादी शनी पटेलले
बटु वलको िमित २०६९।८।११ को फै सला िमलेकै अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयानमा,
देिखँदा सदर हने ।
व तिु थित मचु ु कामा सिहछाप गन फुलचन
इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
महरासमेतले व तिु थित मचु ु कामा तथा ितवादीका
क यटु र: उ रमान राई
सा ी रामबाबु पटेलसमेतले अदालतमा गरेको
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज १ शभु म् । बकप मा समेत उ लागु औषध (गाँजा) ितवादी
२
शनी पटेलबाट मा बरामद भएको हो । उ लागु
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार औषध (गाँजा) ओसारपसार गन कायमा यी ितवादी
िस हा, ०७१-CR-१५७७, लागु औषध (गाँजा), श भरु ाम संल न छै नन् । हरीसँग वादिववाद भएको
नेपाल सरकार िव. श भु राम
कारण हरीले ितवादी श भरु ामसमेतलाई प ाउ
ितवादी श भरु ामले अिधकार ा त गरेको हो भनी एकै िमलानको बेहोरा लेखाइिदएको
अिधकारी र अदालतमा बयान गदासमेत आरोिपत देिख छ । यसरी िमिसल संल न अ य माणह बाट
कसरु मा पूण पले इ कार रही गरेको बयान, यी ितवादी श भरु ामसमेतबाट उ लागु औषध
सहअिभयु शनी पटेलले अिधकार ा त अिधकारी (गाँजा) बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काको बेहोरा
र अदालतमा बयान गदासमेत ितवादी श भरु ामलाई ख डन भइरहेको अव थामा बरामदी मचु ु कामा यी
आफूले निचनेको, उ गाँजा ओसारपसार गनमा ितवादी श भरु ामले सिहछाप गरेकै आधारमा मा
ितवादी श भरु ामको संल नता िथएन भनी श भरु ामले यी ितवादी श भरु ामसमेत कसरु दार हन् भनी भ ने
गरेको इ कारी बयानलाई समथन हने गरी गरेको अिभयोग मािणत हने अव था नदेिखने ।
बयान, ितवादी श भरु ाम उ बरामदी लागु औषध
ितवादी श भरु ामले बरामद भएको लागु
(गाँजा) ओसारपसार गन कायमा संल न नरहेको, औषध (गाँजा) ओसारपसार गन अका ितवादी शनी
हरीसँग वादिववाद भएको कारण िनजलाई हरीले पटेललाई सहयोग गरी मितयारको भूिमका िनवाह गरेको
प ाउ गरेको हो भनी व तिु थित मचु ु कामा सही गन भ ने आरोिपत कसरु वादी नेपाल सरकारतफबाट
फुलचन महरासमेतले मौकामा लेखाई िदएको बेहोरा र त ययु माण पेस गरी पिु ट गन सके को नदेिखँदा
ितवादी श भरु ामका सा ी रामबाबु पटेलले ग रिदएको ितवादी श भरु ामलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
बकप सिहतको िमिसल संल न कागजातह बाट यी सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
ितवादी श भरु ामले आरोिपत कसरु गरेकै हन् भनी िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
शङ् कारिहत तवरबाट भ न स ने अव था िव मान
अत: ितवादी श भरु ामलाई अिभयोग
नदेिखने ।
मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
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हेट डाले िमित २०७२।१।८ मा गरेको फै सला िमलेकै
न उठाई गरेको बकप , य तै हरीमा कागज गन
देिखँदा सदर हने ।
अ जली गु ङ, व तिु थित मचु ु कामा सही गन योगे
इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
गु ङ, िव णु साद फुयाल र ह रबहादरु ब नेतसमेतले
क यटु र: हकमाया राई
आफूले हरीमा गरेको कागजको पूण पले ख डन
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभु म् । गरी ितवादीले पीिडताको अि ल त वीर िखची उ
३
अि ल त वीर सावजिनक ग रिद छु भनी पीिडतालाई
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार यी ितवादीले जबरज ती करणी गरेको होइन भनी
िस हा, ०७१-CR-०९७२, जबरज ती करणी (शरीर गरेको बकप , अनस
ु धान तहिककातको िसलिसलामा
ब धक िलई), नेपाल सरकार िव. गणेश दुलाल
तयार भएका कागजातमा उि लिखत कुरा माणमा
ितवादी गणेश दल
ु ालले पीिडत प रवितत िलन सो यि सा ीको पमा अदालतमा उपि थत
नाम (क) कुमारीलाई अपहरण तथा शरीर ब धकमा भई सो कुरालाई समथन हने गरी बकप गनपन
ु भ ने
िलई जबरज ती करणी गरेको भ ने आरोिपत कसरु
माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले गरेको यव था,
वादी नेपाल सरकार तफबाट मािणत गन जाहेरी कोशी अ चल अ पतालले िदएको वा य परी ण
बेहोरा र हरीमा कागज गन यि एवम् पीिडताका ितवेदनबाट समेत पीिडताउपर जबरज ती करणी
फोटोह पेस भएका छन् । जाहेरी बेहोरा जाहेरवाली भएको भ ने दाबीसमेत पिु हन नसके को अव था
आफै ँ ले अदालतमा आई ख डन गरेबाट र हरीमा तथा यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेकोमा वादी
कागज गनह लाई अदालतमा उपि थत गराई बकप नेपाल सरकारतफबाट त ययु
माण पेस गरी
गराउन नसके बाट ती माणह मा निच ला न पिु गन सके कोसमेत नदेिखँदा यी ितवादीलाई
गएको छ । जहाँस म अि ल फोटो बरामद भएको अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज ती करणी र शरीर
भ ने माण छ । सो फोटोको िवषय अ य चिलत ब धकको कसरु मा सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग
कानूनबमोिजम सजायको भािगदार हने िववाद भएपिन मागदाबी पु न नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
अ य प रि थितज य माणको अभावमा अि ल िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा ितवादीलाई
फोटो बरामद भएकै कारणबाट अपहरण तथा शरीर अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
ब धक िलई जबरज ती करणी भएको िव ास गनु नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
यायसङ् गत नदेिखने ।
नसिकने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा पीिडताको
अतः िववेिचत आधार, कारणह बाट
अि ल त वीर सावजिनक ग रिदने ध क िदई ितवादी गणेश दल
ु ालले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पीिडतालाई करणी गरी आरोिपत कसरु गरेको कुरामा पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले िमित
पूण पले इ कार रही बयान गरेको, जाहेरवाली (क) २०७१।३।१८ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
कुमारीले अदालतमा बकप गदा आफूले हरीमा हने ।
िदएको जाहेरी दरखा तको बेहोरालाई पूण पले इजलास अिधकृतः अ णकुमार कोइराला
ख डन गरी ितवादीले आ नो अि ल फोटो क यटु र : उ रमान राई
सावजिनक ग रिदने ध क िदई आफूलाई जबरज ती इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभु म् ।
करणी गरेको होइन भनी तथा माणको पमा पेस
४
भएका फोटोह मा अनहु ारस म आ नो हो भनी मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी टंकबहादुर
फोटोको स यतामा पीिडत जाहेरवालीले वयम् मो ान, ०७३-CR-१५७१ र ०७२-RC-०१२६,
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कत य यान, गोपाल साक िव. नेपाल सरकार र
पनु रावेदकले अिभयोगप मा उि लिखत
नेपाल सरकार िव. हेमबहादुर भुजेलसमेत
गोपाल तोलाङ् गे भ ने यि र गोपाल साक भ ने
पनु रावेदकले आ नो नाम गोपाल तोलाङ् गे यि (आफू) िभ दािभ दै यि हो भनी बयान
नभई गोपाल साक भएको भनी िजिकर िलए तथा पनु रावेदनसमेतमा िजिकर िलए तापिन सोलाई
तापिन तोलाङ् गे थर साक जाितकै देिखनक
ु ा साथै पिु गन नसके को, अिभयोगप मा िनजको नाम
अिभयोगप को िव
ख डमा उि लिखत गोपाल गोपाल तोलाङ् गे उ लेख भएको र पनु रावेदकले
तोलाङ् गे भ ने यि म होइन भ ने पनु रावेदकको पेस गरेको नाग रकताको माणप मा िनजको नाम
वतनमा गा.िव.स. एकै रही वडा नं. स म फरक रहेको गोपाल साक उ लेख भई दवु ैमा िनजको नाम िम न
देिखएको अव थामा आफू िनद ष भए य तो ग भीर गई अिभयोगप मा थर (तोलाङ् गे) उ लेख भएको र
अिभयोगमा प ाउ परेका यी पनु रावेदकले अिभयोग पनु रावेदकको नाग रकतामा जात (साक ) उ लेख
लागेका यि उ गा.िव.स. मा छु ै छन्, िनज यी भएकोस म देिखएको र अिभयोगप मा उि लिखत
य ता यि हन्, सो यि को उ गा.िव.स. मा यो, ठे गाना र पनु रावेदकको नाग रकताको माणप को
यस ठाउँमा घर बसोबास छ, िनज जीिवत छन् वा ठे गानामा िज ला र गा.िव.स. समेत एकै भई वडा
म रसके ज ता कुरा पनु रावेदकले खल
ु ाउन स नपु नमा नं. स म फरक परेको देिखएको र ितवादी गोपाल
सो गन सके को देिखन आउँदैन । गाउँ-ठाउँ भएकाले तोलाङ् गे भ ने यि ियनै हन् भनी सहअिभयु
खल
ु ाउन अस भव हँदैन । यो, यस कारणले य तो ितवादी गोिव द म ाितले सनाखतसमेत गरेको
खल
ु ाउन स भव छै न भ ने पनु रावेदकको भनाइ पिन देिखएकोले अिभयोगप मा उि लिखत गोपाल
नदेिखने ।
तोलाङ् गे भ ने यि आफू होइन भ ने पनु रावेदकको
सह ितवादीह ले आ नो बयानमा उ लेख पनु रावेदन िजिकर त यसङ् गत नभई िनजको
गरेको ितवादी गोपाल तोलाङ् गे भ ने यि िचनी िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सनाखत ग रिदनहु ोस् भनी यी ितवादी गोपाल
ितवादी गोपाल तोलाङ् गे भिनएको गोपाल
तोलाङ् गे भिनएको गोपाल साक समेतलाई उपि थत साक ले अदालतमा गरेको बयान तथा पनु रावेदनमा
गराई ितवादी गोिव द म ाती साक लाई सोधनी गदा आफू घटना हनभु दा २/४ िदनअगािड नै पानीबाट
उ मु ामा मैले आ नो बयानमा उ लेख गरेका ह मा च ने िमल िलन काठमाड गएको र घटना भएको
क पनीमा िम ीको काम गन ितवादी गोपाल तोलाङ् गे ७/८ िदनपिछ उ घटना भएको थानमा आएपिछ
भ ने यि ियनै हन्, िनजको बाबु बाजेको नाम थाहा मा घटना भएको जानकारी पाएको हो र सोही
छै न, िनजको वतन िज ला िस धल
ु ी, गा.िव.स. िमितदेिख हालस म म सोही घटना वारदात थलको
िसतलपाटी वडा नं.१ हो भनी सनु ी थाहा पाएको आसपासको सडक िनमाण थलमा अिवि छ न पमा
हो, सोअनु पको वतन मैले आ नो बयानमा खल
ु ाई काम गद आएको िथएँ भनी िजिकर िलए तापिन िनजले
लेखाएको हो, िनज ितवादी गोपाल तोलाङ् गेलाई उ िमल ख रद गरेको िबल, भरपाई के ही पेस गन
मैले रा ोसँग हेरी िचनी पिहचान गरी सनाखतसमेत सके को देिखँदैन भने िमल याएर यो, यस, ठाउँमा
ग रिदएँ भनी सनाखत कागजसमेत ग रिदएको देिख छ जडान ग रएको छ आिद के ही खल
ु ाउन नस नक
ु ो
र सो सनाखतलाई यो, यसकारणले अ यथा हो साथै सो िमल यो, यस ठाउँको यो, यस पसलमा, यो
भनी त यगत पमा पनु रावेदकले िजिकर िलएको समयमा ख रद गरेको हँ भ नेसमेत के ही खल
ु ाएको
नदेिखने ।
देिखँदनै । जहाँस म िनजको सा ीह भीमबहादरु
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साक र भीम साद साई ंले सो िमितमा िनज िमल fracture neck bone भ ने मतृ कको शव ितवेदन
िक न काठमाड गएका हन् भनेका छन् भ ने हकमा रहेको अथात् घाँटीको हड् डी भाँिचएबाट मतृ कको
त यगत माणको अभावमा सा ीको मौिखक मृ यु भएको भ ने देिखएको र सनु कोशी नदी िकनारामा
भनाइलाई आधार मानी पनु रावेदकलाई अिभयोग पानीिभ घो टो अव थामा रहेको मतृ कको लासलाई
दाबीबाट सफाइ िदनु यायको ि ले िम दैन । बािहर िनकाली हेदा मतृ कको बायाँ हात भाँिचएको,
साथै िनजले उ घटना घटेपिछ सोही ठाउँको पछािड ढाड, घाँटी र छातीको भागमा नीलो कालो डाम
सडक िनमाण थलमा अिवि छ न पमा काम गरेको रहेको भ नेसमेत देिखएको छ । जसबाट मतृ कलाई
देिखने पिु ट हने हािजरीलगायत कुनै माण पेस गन कुटिपट गरी मारी नदीमा फालेको पिु ह छ । साथै
सके कोसमेत नदेिखने ।
लास परी ण गदा घाँटी भाँिचएको (neck fractured)
ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा देिखएको िथयो । घाँटीको हड् डी भाँिचएपिछ मािनस
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान मन र म रसके पिछ मािनसको शरीरको िस टम नै
हामीले भनेअनस
ु ार लेिखएको होइन, जबरज ती ब द हने भएकोले पानीमा फाली िदँदा पेट, फो सोमा
सिहछाप गराएका हन् भनी िजिकर िलएकामा िनजह ले कुनै पदाथ वेश नहने हँदा य तो अव थामा पेट
आफूह लाई अिधकार ा त अिधकारीसम खाली (Stomach empty) ह छ र फो सो भ रएको
जबरज ती बयान गराउनु पन िच बु दो कारण (Lungs congested) ह छ भनी मतृ कलाई मारेर
खल
ु ाउन सके का छै नन् भने यी ितवादीह लाई सनु कोशी नदीमा फािलएको भ ने त यलाई पिु हने
अिधकार ा त अिधकारीसम कागज गराउँदा के गरी शव परी ण गन िचिक सक छिवलाल थापामगरले
कसरी जबरज ती सिहछाप गराएको हो सोसमेत अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको देिख छ ।
खल
ु ाउन सके को देिखँदैन साथै गोलो बाँसले मतृ कका उपयु शव परी ण ितवेदन, लासजाँच मचु ु का
घाँटी िथचेको भ ने ितवादीह को मौकाको बयान तथा िवशेष को बकप समेतले यी ितवादीह ले
भनाइ घाँटीको हड् डी भाँिचएको कारण मतृ कको मृ यु गरेको मौकाको सािबती बयानलाई नै समथन गरेको
भएको भ ने मतृ कको शव परी ण ितवेदन (Post- देिखने ।
mortem report) बाट समिथत भइरहेको देिख छ
जाहेरी
दरखा त,
ितवादीह ले
र अ य कुनै कारणले मतृ कको मृ यु भई खोलामा अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको सािबती
रहेको भ ने ितवादीह को भनाइ देिखँदैन र मतृ कको बयान, शव परी ण ितवेदन, लासजाँच मचु ु का,
म ृ यक
ु ो अ य स भािवत कारणसमेत ितवादीह ले घटना िववरण कागज, जाहेरवाला यवु राज देवकोटा
उ लेख गन सके को देिखँदनै । िनजह को मौकाको र घटना िववरण कागजमा सही गन मोहन साद
बयानअनु प मतृ कको शव नदीमा भेिटएकोबाट देवकोटासमेतका यि ह तथा शव परी ण गन
िनजह को मौकाको बयान िमिसल संल न माणबाट िचिक सक छिवलाल थापामगरले अदालतमा उपि थत
समिथत भइरहेको र मौकाको सािबती बयान भनाइ भई गरेको बकप समेतका कागज माण तथा सव च
(वारदातबारे) यो, यसकारणले अ यथा हो भनी अदालतबाट ितपािदत उपयु िस ा तबाट समेत यी
त यगत पमा ितवादीह ले खल
ु ाउन नसके बाट ितवादीह ले आफूह सँगै काम गन जाहेरवालाका
ितवादीह ले अदालतमा गरेको इ कारी बयान भाइ वेद साद देवकोटालाई बािहरको मािनस आएर
िव ासयो य देिखन नआउने ।
काम गरेको तथा काम गदा आफूह सँग निमली झगडा
The cause of death could be due to गन गरेको भ ने रसइवीको कारण योजनाब पमा
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कुटिपटसमेत गरी कत य गरी मारी सनु कोशी नदीमा घाँटी िथची यौपाने खोला बगरमा लगी ितवादीह ले
फाली आरोिपत कसरु गरेको मालाकार पमा पिु ट ढुङ्गा तथा लाठीले कुटिपट तथा घाँटी िथची योजनाब
भइरहेको देिखने ।
त रकाले ू रतापूवक सामूिहक पमा जाहेरवालाको
ितवादीह सबै िमली जाहेरवालाको भाइ भाइ वेद साद देवकोटाको ह या गरी सनु कोशी नदीमा
वेद साद देवकोटालाई कुटिपटसमेत गरी कत य गरी फालेका र यी ितवादीह ले अदालतमा बयान
मारेको िमिसल संल न कागज, माणबाट पिु भए गदा आफूह ले गरेको कसरु मा इ कार रही याय
तापिन मतृ कको मृ यु ितवादीम ये यो, यसको चोटको स पादन गन कायमा अदालतलाई असहयोग गरेको
कारण भएको वा मु य ितवादी यही हो भनी भ न देिखएको ि थितमा यी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
सिकने अव था िव मान नदेिखँदा ितवादी गोिव द अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय लगाई कम सजाय गन
म ाती, उ वल भ ने हेमबहादरु भज
ु ेल, रामशरण यायको रोहमा कदािचत िम ने नदेिखएकोले उ नं.
भ ने यामबहादरु भज
बमोिजम ितवादीह लाई जनही १० वष कै द गन
ु ेल र नकुल काक लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम जाहेर गरेको सु िज ला अदालतको राय सदर गन
ज मकै दको सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु र उ च अदालत
जनकपरु को िमित २०७१।९।२।४ को फै सला र पाटनको राय सदर नहने ।
पनु रावेदक ितवादी गोपाल तोलाङ् गे भिनएको इजलास अिधकृत : अ णकुमार कोइराला
गोपाल साक लाई सोही नं. बमोिजम ज मकै दको क यटु र: उ रमान राई
सजाय गन गरेको उ च अदालत पाटनको िमित इित संवत् २०७५ साल पस
ु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
२०७३।११।१०।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास नं. ९
ितवादीह गोिव द म ाती, उ वल भ ने
हेमबहादरु भज
१
ु ेल, रामशरण भ ने यामबहादरु भज
ु ेल
र नकुल काक लाई पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले र मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
पनु रावेदक ितवादी गोपाल तोलाङ् गे भिनएको गोपाल मो ान, ०६९-WO-१००७, उ ेषण, सुमनकुमार
साक को हकमा उ च अदालत, पाटनले मल
ु क
ु ऐन, े िव. म अदालत, अनामनगरसमेत
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द गन राय य
तनषु टे सटाइल इ डि ज ा.िल.को
गरेको सु िज ला अदालतको राय सदर गन गरेको यव थापकह लाई कमचारीह ले थुनछे क गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु र उ च अदालत पाटनको देिख छ तर उ िववाद को कसले गरेको भ ने कुरा
राय स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीह ले मतृ क माणबाट यिकन हन सके को देिखँदैन । यी िवप ीह
वेद साद देवकोटालाई जोिखमी हितयार योग गरी नारायण साद पटेल र सो तालाल पटेल वारदातमा
मारेको नदेिखए तापिन ितवादीह ले आफूह सँग संल न नरहेको भनी कसरु मा इ कार रही प ीकरण
काम गन साथीलाई बािहरको मािनस आएर काम पेस गरेको उ प ीकरण पेस गरेको प को बेहोराबाट
गरेको र आफूह सँग िम न नसक झै-झगडा गरेको देिख छ । िनवेदन दाबीबमोिजम तनषु टे सटाइल
भ ने रसइवीको कारण मान योजना बनाई ितवादी इ डि ज ा.िल.को यव थापकह लाई िनजह ले
उ वल भ ने हेमबहादरु भज
ु ेलको होटलमा खाना खाई नै थु ने काय गरेका हन् भ ने कुरा कुनै पिन माणबाट
सोही होटलमा ितवादी गोिव द म ाती सँगसँगै सतु ेको पिु हन सके को नदेिखने ।
अव थामा ितवादीह िमली मतृ कको मख
िवप ीह ले म ऐन, २०४८ को दफा
ु , नाक,
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५१(क) बमोिजमको कसरु गरेको भ ने व तिु न ठ मा भएको िनणयलाई बदर गरी िनजह ले ित ठानको
आधार, कारण र माणबाट पिु भएको अव थामा सािबक पदमा पनु बहाली पाउने र छुटेको अविधको
मा उ ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम कमचारीलाई पा र िमकसमेत पाउने ठह याई म अदालत
ित ठानको सेवाबाट हटाउने िनणय ित ठानले काठमाड बाट िमित २०६९।८।८ मा भएको फै सलामा
गन स दछ । ततु िववादमा यी िनवेदकले िवप ी कुनै कानूनी िु टको िव मानता नदेिखएको हँदा
नारायण साद पटेल र सो तालाल पटेलले म ऐन, िनवेदकको मागअनस
ु ारको आदेश जारी गनपन
ु
२०४८ को दफा ५१(क) बमोिजमको कसरु गरेको देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
भ ने कुरा पिु हने व तिु न ठ माण पेस गन सके को इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
नदेिखने ।
क यटु र: िसजन रे मी
िवप ीह समेत गरी चारजना यि ह उपर इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभु म् ।
उजरु ी परेकोमा अ य यि ह सँग प ीकरण
२
सोिधएकोसमेत देिखँदैन । यी िवप ीह ले मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
आफूह लाई वारदातको िदन ित ठानमा बोलाउने मो ान, ०७१-WO-०१९७, उ ेषण, महेशकुमार
यि ह को नामसमेत उ लेख गरी प ीकरण जाजु िव. म अदालत, अनामनगरसमेत
पेस गरेकोमा ित ठानको तफबाट िनजह लाई
क पनीमा कायरत कमचारीलाई सेवाबाट
बु नेसमेतको काय गरेको देिखँदैन । उ क पनीमा हटाउने ज तो काममा िनणय गदा िनजलाई ितवादको
कमचारीको हकिहतको लािग थािपत कमचारी मौका िदई िनजबाट पेस भएको प टीकरणको उिचत
यिु नयन रहेको र सो यिु नयनको नेतृ व च े वर शाहले मू याङ् कन गदा िच नबझ
ु ेमा वा िनजले तोिकएको
गरेको भनी प ीकरणमा उ लेख गरेको अव थामा यादिभ प टीकरण पेस नगरेको अव थामा मा
िनज च े वर शाहलाई समेत बिु झएको नदेिखने ।
िनजलाई सेवाबाट हटाउनु पनमा सो नगरी यी िवप ी
म अदालत अनामनगर, काठमाड ले िवनोद मेह रलाई ितवादको मौका नै निदई सेवाबाट
िमिसल संल न माणह को िव ेषण र िववेचना गरी हटाएको िमिसल संल न माण कागजातबाट देिखने ।
िलिखत जवाफ ततु कता कमचारीह ले म ऐन,
ितवादको मौका पाएको कुरा यावहा रक
२०४८ को दफा ५१(क) बमोिजमको कसरु गरेको
पमा नै देिखनु पदछ । ितवादको मौका िदने कुरा
थािपत नभएको हँदा िनवेदकले दफा ५१(क) को के वल औपचा रकताको लािग मा नभई स बि धत
कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम सेवाबाट यि ले आ नो भनाई पेस गन अिधकारको िवषय
हटाउने गरी गरेको िनणय म ऐनको उ कानूनी हने ।
यव थाको ितकूल भएको हँदा उ िनणय बदर गरी
िवप ी िवनोद मेह रले िमित २०७०।९।८
िनजह ले सािबकको पदमा पनु बहाली पाउने र छुटेको मा मा प ा त गरेको भ ने त यलाई िनवेदकले
अविधको पा र िमकसमेत पाउने भनी गरेको फै सला अ यथा भ न सके को पिन देिखँदैन । आफूले पठाएको
कानूनस मत रहेकोले िनवेदकको मागबमोिजमको सूचना स बि धत कमचारीले ा त ग यो या गरेन भ ने
आदेश जारी गन निम ने ।
यिकन नगरी िनजले सूचना ा त गनभु दा अगावै गरेको
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट यी िनणय बदर गन गरी गरेको म अदालत काठमाड को
िवप ीह लाई म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) फै सलाले िनवेदकको कानूनी एवम् संवैधािनक हक
को कसरु मा सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम अिधकारमा कुनै िकिसमको आघात पगु ेको मा न िम ने
ित ठानको सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६८।५।१४ नदेिखने ।
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म अदालत अनामनगर, काठमाड ले िनवेदकको हकमा म ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी
िमिसल संल न माणह को िव ेषण र िववेचना गरी यव था लागू हने अव था नरहेको भनी िलिखत
िलिखत जवाफ ततु कता िवप ी िवनोद मेह रले जवाफ पेस गरेको देिख छ । नेपाल यातायात वत
म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) बमोिजमको कसरु मजदरु संगठन, धिु लखेल ट इकाई सिमितमा १०
गरेको थािपत नभएको हँदा िनवेदकले दफा ५१(क) जना वा सोभ दा बढी कामदार वा कमचारी कायरत
को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम सेवाबाट रहेका छन् भनी िनवेदकले व तिु न ठ माण पेस
हटाउने गरी गरेको िनणय म ऐनको उ कानूनी गन सके को देिखँदैन । दश जनाभ दा कम कामदार
यव थाको ितकूल भएको हँदा उ िनणय बदर वा कमचारी कायरत रहेको ित ानमा काम गन
गरी िनज िवनोद मेह रले सािबकको पदमा पनु बहाली कामदार वा कमचारीको हकमा नेपाल सरकारको िमित
पाउने र छुटेको अविधको पा र िमकसमेत पाउने २०४९।१२।१७ को राजप मा कािशत सूचनामा
भनी गरेको फै सला कानूनस मत रहेकोले िनवेदकको उ लेख भएका यव था मा लागू हने देिखएको
मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम ने ।
अव थामा म ऐन, २०४८ मा भएका यव था िनज
अतः मािथ िववेिचत आधार र माणसमेतबाट िनवेदकको हकमा लागू हने नदेिखने ।
यी िवप ी िवनोद मेह रलाई सेवाबाट हटाउने गरी
उ ेषणको रट जारी हनको लािग िनवेदकको
एिसयन थाई फुड् स ा.िल. बाट िमित २०७०।९।५ कानूनी वा संवैधािनक हकमा आघात पगु ेको र
मा भएको िनणय िु टपूण रहेको हँदा उ िनणय िनवेदकको हकदैया थािपत भएको हनपु दछ । मातहत
बदर हने ठह याएको म अदालत काठमाड को अदालत वा अध याियक िनकायबाट भएको िनणय
िमित २०७१।१।२४ को फै सला कानूनस मत थमत: गैरकानूनी रहेको अव थामा उ िनणय
रहेकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी उ ेषणको आदेश ारा बदर गन अदालतबाट आदेश
हनस ने अव थाको िव मानता नदेिखँदा िनवेदन जारी हने ।
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदकको हकमा म ऐनको यव था
िनवेदन खारेज हने ।
आकिषत नहने देिखएबाट ततु मु ामा िनवेदकको
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
कानूनी वा संवैधािनक हक अिधकारमा आघात पगु ेको
क यटु र: िसजन रे मी
अव था देिखन आएन । यसरी िनज िनवेदकको
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभु म् । हकमा म ऐन, २०४८ का कानूनी यव था लागू हन
३
नस ने भ ने नेपाल सरकारको िमित २०४९।१२।१७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादरु को राजप मा कािशत सूचनामा उ लेख भएका
मो ान, ०७१-WO-०२०२, उ ेषण, ओमनारायण कानूनी यव थासमेतबाट देिखएको अव थामा िनज
कमाचाय िव. म अदालत, अनामनगरसमेत
िनवेदकलाई सिमितको सेवाबाट हटाएको िनणयउपर
िवप ी नेपाल यातायात वत मजदरु
म अदालतमा पनु रावेदन गन हकदैया नै नरहेको
संगठन, धिु लखेल ट इकाई सिमितमा १० जना देिखँदा सो आधारमा िनवेदकको पनु रावेदन खारेज
वा सोभ दा बढी कामदार वा कमचारी कायरत रहेको हने ठह याएको म अदालतको फै सला कानूनस मत
अव था भएमा मा िनज िनवेदकको हकमा म ऐन, नै देिखन आएकोले आिधका रक िनकायबाट भएको
२०४८ मा भएका कानूनी यव था लागू हने ।
कानूनस मत फै सला िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको
िनवेदकले काम गरेको िवप ी सिमितले नै आदेश ारा बदर गन निम ने ।
१० जनाभ दा कम कामदार वा कमचारी रहेकोले
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
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म अदालत काठमाड बाट िमित २०७०।१२।२६ मा कोरीको अनस
ु धान अिधकारी र अदालतको बयान
भएको िु टपूण फै सला उ ेषणको आदेश ारा बदर बेहोरा, जाहेरी दरखा तको बेहोरा, लास जाँच मचु ु का,
गरी नेपाल यातायात वत मजदरु संगठन, धिु लखेल शव परी ण ितवेदन, घटना िववरण कागज गनह ले
ट इकाइ सिमितको सेवामा पनु बहाली गरी छुट लेखाई िदएको बेहोरासमेतबाट यी ितवादी राजे
अविधको तलबभ ासमेत िदलाई िदनु भनी िवप ीका कुम को संल नतामा नै मतृ क िवजयकुमार कोरीको
नाममा परमादेको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन मृ यु भएको देिखन आउने ।
मागबमोिजमको आदेश जारी हनस ने अव थाको
ितवादी शारदा पासी कोरीले अनस
ु धान
िव मानता रहेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज अिधकारीसम को बयानमा मेरो सासूले आफू
हने ।
मनअगािड
ीमान्लाई बेलौतीको खमिु न चाँदीका
ु
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
गहना राखेको भनी भनेअनस
ु ार बेलौतीको खमिु न
क यटु र: िसजन रे मी
ख दा चाँदीका गहना भेिटएका र उ गहना बे न भनी
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभु म् । राजे कुम र ह कल भ ने राम फे रन कोरीसमेत ४
४
जना गएका हन् । िब गन जाने ममा ह कल भ ने
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर राम फे रन कोरीले ितमीलाई के याइिदने हो भनेकामा
मो ान, ०७२-CR-०५९४ र ०७२-CR-१०८३, मैले कं गन याइिदन भनेक िथएँ । िनजले नापो याउ
कत य यान, शारदा पासी कोरी िव. नेपाल सरकार र भनेपिछ मैले हातमा लगाएको पहेलो रंगको कं गन
राजे कुम िव. नेपाल सरकार
िदएक हँ । उ कं गन वारदात हनु ८/९ िदनअगािड
ितवादी शारदा पासी कोरीले अदालतमा शैले बमाले मलाई लगाउन िदएक िथइन् ।
समेत ीमान् राजे कुम को घरमा जा छु भनेका र वारदात थलमा फे ला परेका उ कं गन िनजह ले मेरो
भोिलप ट लास भे एकाले िनज राजे कुम ले नै ीमान्लाई मान ममा फुटाली फािलिदएको हनपु छ ।
मारेको हनपु छ भनी बयान गरेको देिख छ । ितवादी िनजह ले नै सो चाँदीका गरगहना िलने खाने िनयतका
राजे कुम ले अदालतमा बयान गदा गया सादलाई साथ मेरो ीमान्लाई मारेका हन् भनी बयान गरेको
हरीले प ाउ गरेका र मलाई पिन प ाउ गछन् देिख छ । िनजले अदालतमा बयान गदासमेत उ
भ ने डरले भागेको हँ । भागेको कारण शारदा पासी चाँदीका गरगहना खाने िनयतले राजे कुम समेतले
कोरीले जाहेरी िदएक हनसि छन् भनी उ लेख गरेको मारेका हन् भनी लेखाएको पाइ छ । घटना िववरण गन
देिख छ । य तै िनजले बयानमा हरीमा कागज गन पनु म बमाले घटना हनु १० िदन पिहले मैले िनज शारदा
बेचेलाल लोधले आफू कुलको अ य पदमा उठे कामा पासी कोरीलाई १ थान पहेलो रंगको कं गन िदएक िथएँ
मैले अ य मिु लम उ मेदवारलाई समथन गरेका भनी उ लेख गरेबाट ितवादी शारदा पासी कोरीको
कारण रसइबी िलएर मेरोसमेत संल नतामा कत य भनाइलाई पिु गरेको देिख छ । िनज ितवादीसमेतको
गरी यान मारेको हो भनी उ लेख गरेका हन् भने पिन संल नतामा मतृ कलाई कत य गरी मारेको भए िनजको
िनजले उ कुलको नाम, िनवाचन िमित र अ य मा हातमा रहेका कं गन फुट् दा कुनै चोटपटक ला नु पनमा
को िवजय भयो भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । सो नदेिखएको र कुनै संघषको िच समेत नदेिखएको
आफूले नमारेको भए ितवादी घटनापिछ फरार रहनु अव थामा अनमु ानको भरमा िनजको समेत संल नतामा
पन अव था देिखँदैन भने शारदा पासी कोरीसँग कुनै मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने देिखन आएन ।
रसइवी िथएन भनेबाट िनजले समेत यितकै पोल य तो अव थामा अनमु ानको भरमा िनज ितवादी
गनपन
ु कारण देिखँदैन । यसरी ितवादी शारदा पासी शारदा पासी कोरीलाई सजाय गनु फौजदारी यायको
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िस ा तको ितकूल हने ।
त य ि िपत रायको अनस
ु धानको र अदालतको
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र बकप बेहोराबाट समेत पिु ट हन गएको पाइ छ ।
माणसमेतबाट ितवादी राजे कुम को हकमा साथै घटना थल लास जाँच मचु ु का, पो टमाटम
िनजले मतृ कलाई कत य गरी मारेको पिु हन रपोटलगायतका व तगु त माणह बाट पिन हँिसयाले
आएकोले पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट मल
घाँटी रेटी मारेको देिखई िनजह को अनस
ु क
ु
ु धानको
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको बयान समिथत हन आएको छ । िनजह को अदालतको
कसरु ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द इ कारी बयान कही ँकतैबाट समिथत हनसमेत आएको
गन राय य गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर देिखँदनै । य तो िमिसल संल न माणह बाट समिथत
हने र ितवादी शारदा पासी कोरीको हकमा िनजले भइरहेको र िनजह को अनस
ु धानको बयानलाई झु ा
मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने कुनै माणबाट पिु
रहेछ भनी भ न नसिकने ।
हन नआएकोले पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
पनु रावेदक / ितवादीह सोिभतलाल
भएको फै सला उ टी भई अिभयोग दाबीबाट सफाइ महतो भ ने शैले कुमार महतो र रामसागर सदायले
पाउने ।
मतृ कलाई जबरज ती करणी गन खो दा िनज मतृ कले
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
नमानी कराउन थालेपिछ पोल खु छ भ ने डरले
क यटु र: िसजन रे मी
हँिसयाले मतृ कको घाँटी रेटी कत य गरी मारेको भ ने
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् । त य थािपत भएको छ । यसबाट यी पनु रावेदक /
५
ितवादीह ले जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादरु र कत य यानको कसरु गरेको पिु ट हन आएको
मो ान, ०७२-CR-१६५० र ०७३-CR-०२२७, छ । यसैले िनज ितवादीह लाई जबरज ती
कत य यान र जबरज ती करणी उ ोग, शैले कुमार करणीको उ ोगको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
महतो िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष कै द सजाय
गगनकुमार राम
र ऐ. ऐनको यानस ब धी महलको १३(१) नं.
घटनाका य दश रहेका ि िपत रायले अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने तथा
अनस
ु धानका ममा र अदालतमा समेत यी ठूलो सजाय भइसके को अव थामा सानो सजाय नहने
ितवादीह सोिभतलाल महतो भ ने शैले कुमार गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नै
महतो रामसागर सदायले मतृ कको घाँटी हँिसयाले देिखन आउने ।
रेटी कत य गरी मारेको य देखेको हँ भनी
गगनकुमार रामउपर िकटानी जाहेरी
लेखाइिदएको पाइएको छ । यी ितवादीह ले परेको देिखँदैन । िनज अनस
ु धान अिधकारीसम
अनस
ु धानका ममा आफूह ले मतृ कलाई पानी तथा अदालतमा बयान गदासमेत कसरु मा इ कार
प ररहेको समयमा या टरमिु न जबरज ती करणी रहेको पाइ छ । घटनाका य दश ि िपत रामले
गन खो दा िनज न कराउन थालेकोले पोल खु छ यी ितवादीको समेत वारदातमा संल नता रहेको
भ ने डरले हँिसयाले घाँटी रेटी मारेको भनी लेखाई भनी अनस
ु धानका ममा र अदालतमा समेत
िदएको पाइ छ । दवु ै ितवादीह ले घटना मसमेत भ न सके को पाइँदैन । िनजको सटमा लागेको रातो
उ लेख गरी अनस
ु धानमा ग रिदएको बयानको पदाथ रगत नभएको भ ने जाँच ितवेदनबाट देिखन
भनाइ एकआपसमा घटना मसिहत िम न आएको आएको छ । य तै सह ितवादीह सोिभतलाल
पाइ छ । िनजह को अनस
ु धानको बयानको महतो भ ने शैले कुमार महतो र रामसागर सदायले
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अनस
ु धानमा बयान गदा आफूह २ जनाको मा सजाय हने, कत य यानमा सजाय भइसके को र
उ वारदातमा संल नता रहेको तथा यी यथ / उ सजाय ठूलो सजाय भएकोले जबरज ती करणी
ितवादी गगनकुमार रामको वारदातमा कुनै संल नता उ ोगमा के ही ग ररहनु नपन र यी यथ / ितवादी
नरहेको भनी लेखाइिदएको पाइ छ । यसरी िमिसल गगनकुमार रामले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
संल न कागज माणह हेदा यी ितवादी गगनकुमार ठह याई सु िसराहा िज ला अदालतबाट िमित
रामको वारदातमा संल नता रहेको पिु ट हने कुनै २०७०।११।२७ मा भएको फै सला िनज शैले कुमार
आधार माण रहेको देिखन नआउने ।
महतो र रामसागर सदायलाई जबरज ती करणीको
वादी नेपाल सरकारले ि िपत रायले उ ोगमा सजायस म नतोके को हदस म मा के ही
शोिभत महतोले मतृ कको घाँटी रेट्दा अ य २ जना उ टी गरी िनजह लाई सो कसरु मा जबरज ती
लेवरह रहेको भनी अनस
ु धानका ममा बताएको करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष कै द सजाय
र अदालतमा गगनले जग टा समातेको भनी हने, िनजह लाई यानस ब धी महलको १३(१) नं.
अदालतमा गरेको बकप को स.ज. २४ मा समेत अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने, यो सजाय ठूलो
उ लेख गरेकोले िनजको पिन वारदातमा संल नता भएकोले जबरज ती करणी उ ोगमा भएको ४ वषको
रहेको पिु ट ह छ भनी िजिकर िलए पिन िनजले कै द सजाय काया वयन गनु नपन र यथ / ितवादी
अनस
ु धानको कागज २ जना लेवरमा यी गगनकुमार गगनकुमार रामले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
राम नै रहे भएको भनी यिकनसाथ भ न सके को ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
पाइँदैन । य तै अदालतको बकप को स.ज. २४ मा २०७२।३।२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
गगनकुमार रामले जग टा समातेको भनेपिन सोही हने ।
बकप को स.ज. १५ मा कसले कुन अङ् ग समातेको इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
िथयो, मैले टाढाबाट दे न सिकन भनी लेखाइिदएको क यटु र: िसजन रे मी
पाइ छ । यसबाट िनजको गगनकुमार रामले मतृ कको इित संवत् २०७४ साल मङिसर १४ गते रोज ५ शभु म् ।
जग टा समातेको भ ने भनाइ स य रहेछ भनी मा न
सिकँ दैन । िनजले आ नो बकप मा अ य कही ँकतै
इजलास नं. १०
िनज गगनकुमारको संल नता रहेको भनी भ न
सके को छै न । यसरी यी ितवादी गगनकुमार रामको
१
वारदातमा संल नता रहेको भ ने कुरा कुनै माणबाट मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या.
समिथत र थािपत हन नसके को अव थामा िनजलाई ी अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०९१०,
अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय हनपु दछ भ ने वादी उ ेषण, राम सोिभत कुम िव. पनु रावेदन अदालत
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन जनकपरु समेत
नसिकने ।
िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको
अतः िववेिचत आधार माणह बाट २०७०।११।३ को जायजात तथा तायदात मचु ु का,
ितवादीह सोिभतलाल महतो भ ने शैले कुमार २०७०।१२।३० को प चिकत मू याङ् कन मचु ु का,
महतो एवम् रामसागर सदायले राधा कुमारी रायलाई िमित २०७१।२।७ को पिहलो डाँक िललाम मचु ु का
जबरज ती करणीको उ ोग गरी कत य गरी मारेको र िमित २०७१।३।१७ को दो ो डाँक िललाम
देिखएकोले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी मचु ु काको छायाँ ित हेदा सबै मचु ु काह मा यी रट
महलको १३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको िनवेदक राम सोिभत कुम रोहबरमा बसी सिहछाप
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गरेको देिख छ । जसबाट अदालतले अपनाएको काया वयनको कारबाही पथृ क ितपूित मु ामा
स पि िललाम ि यामा िनवेदक वयम् सहभागी सव च अदालतमा पनु रावेदन परेको आधारमा
भएको पाइने ।
फै सला काया वयन तामेलीमा रा न यायोिचत
उ जायजात तथा तायदात मचु ु का, नहने हँदा बहालसमेत मु ाको फै सला काया वयन
प चिकत मू याङ् कन मचु ु का, पिहलो तथा दो ो तामेलीमा रा न िमलेन कानूनबमोिजम गनु भ ने िमित
डाँक िललाम मचु ु का सबैमा रोहबरमा बिसिदनु हनको २०७१।११।२७ मा आदेश भएकोमा सो आदेशउपर
लािग िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम परेको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ६१ नं. बमोिजमको िनवेदनमा
७५(६) बमोिजम स बि धत िनकायलाई प ाचार काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला काया वयन
भएको भ ने कुरा उ िललामस ब धी ि यामा अिधकारीबाट िमित २०७१।११।२७ मा भएको आदेश
भएका मचु ु काबाट देिखने ।
िमलेकै देिखँदा के ही प रवतन ग ररहनु परेन भनी िमित
िललामस ब धी कारबाहीमा िनवेदकलाई २०७२।३।४ मा आदेश भएको पाइने ।
आफै ँ ले सो ज गा सकार गरी िलनस ने मौका रहेकोमा
पनु ः सो आदेशउपर मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७
सो मौकामा उदािसन भएकै कारण िललामस ब धी नं. बमोिजम परेको िनवेदनमा पनु रावेदन अदालत
ि या अगािड बढी िवप ी िशवशङ् कर सहनीले पाटनबाट फै सला काया वयन अिधकारीबाट भएको
िललाम सकार गरेको देिख छ । सो िललामस ब धी आदेश सदर गन गरी भएको यस अदालतको िमित
ि या र िललाम डाँक हँदासमेत रट िनवेदकको २०७२।३।४ को आदेश बेरीतको नदेिखँदा प रवतन
उपि थित रही ती मचु ु काह लाई मा यता िदइरहेको गनपन
ु देिखएन भ ने िमित २०७२।५।२५ मा आदेश
पिन देिखयो । यस अव थामा अिहले आएर िबगो रकम भएको देिखने ।
सकार गन तयार छु भनी िनवेदन िदएको आधारमा
फै सलाअनस
ु ार काया वयन गन िवषय
रीतपूवक भए गरेको िललाम ि यालाई गैरकानूनी अ यथा मािणत नभएमा रो नपु न हँदनै । फै सलाको
भ न निम ने ।
अि तमताको िस ा त (Principal of finality of
अत: िववेिचत आधार एवम् कारणह बाट case) अनस
ु ार पिन दईु तहका अदालतबाट फै सला
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित भएको अव थामा फै सला काया वयनलाई रो न
२०७१।१२।२७ मा भएको आदेश िु टपूण देिखन िम ने हँदैन । फै सलाअनस
ु ार काया वयन पिन समयमै
आएन । तसथ, िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको हनपु न ।
आदेश जारी गरी रहनपु न नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
िनवेदनले ितपूित पाउँ भनी िदएको िवषय
खारेज हने ।
छु ै कानूनी ि याअनस
ु ार उपचार ा त गनस ने
इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
ि थित रहेको ह छ । बहाल भराई पसल कवल खाली
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् । गराइ पाउँ भ ने मु ाको फै सला अि तम भइरहेको
२
ि थितमा उ ितपूितको िवषयले अि तम भइरहेको
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. फै सला काया वयनको ि यालाई रो नपु न कुनै
ी अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०३११, कानूनी आधार नदेिखने ।
उ ेषण / परमादेश, ह र साद शमा आचाय िव.
तसथ, िववेिचत आधार एवम् कारणह बाट
फै सला काया वयन अिधकारी, काठमाड िज ला सु काठमाड िज ला अदालतको आदेशलाई
अदालतसमेत
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
फै सला काया वयन अिधकारीबाट फै सला २०७२।५।२५ को आदेश कानूनबमोिजम नै हँदा
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िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ि गत गदा त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
ग ररहनु पन नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने । िमित २०७२।१०।२१ मा भएको आदेश िु टपूण
इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
देिखन आएन । ततु रट खारेज हने ।
क यटु रः च ा ितम सेना
इजलास अिधकृतः कृित थापा
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् । क यटु र: देिवना खितवडा
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०३१०, उ ेषण इित संवत् २०७५ साल असार १३ गते रोज ४ शभु म् ।
/ परमादेश, ह र साद शमा आचाय िव.
४
फै सला काया वयन अिधकारी, काठमाड मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
िज ला अदालतसमेत भएको रट िनवेदनमा बमकुमार े ठ, ०७१-CI-११४०, ०७१-CIपिन यसैअनस
११४७, उ ेषण / परमादेश, िज ला िवकास सिमित,
ु ार आदेश भएको छ ।
३
झापाका तफबाट अि तयार ा त ऐ.का थानीय
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी िवकास अिधकारी फिण दाहाल िव. ो.मौसम थापा
तेजबहादुर के .सी., ०७२-WO-०६४२, उ ेषण / र िज ला िवकास सिमित, झापा िव. ो.मौसम थापा
परमादेश, च कला गु ङ िव. रामबहादुर गु ङसमेत
िनवेदक ो ाइटर मौसम थापा, झापाली
तायदाती फाँटवारीमा यी िवप ीम येका इ टरनेसनल इि जिनयर ए ड िव डस, झापा र
िलला गु ङ र क पना गु ङले लो नेबाट अंश िलई िवप ी िज ला िवकास सिमित, झापाको िबचमा
स ब ध िव छे दसमेत हने गरी िमित २०७२।२।५ मा झापा िज लाको िव रङ टाङिटङ नदीको नदीज य
िमलाप गरेको देिखयो । िलला गु ङ र रामबहादरु बालवु ा, िगटी, रोडा, ढुङ्गासमेतका िनमाण साम ीको
गु ङिबचमा भएको िमलाप बदर ग रपाउँ भनी यी िब मू य कर असल
ु गन स ब धमा बोलप आ ान
रट िनवेिदकाले ०७१-CP-११८० को िमलाप बदर भई िनज िनवेदक मौसम थापाको बोलप वीकार
नामसारी मु ा प देही िज ला अदालतमा दायर गरी ि या सङ् गत पमा झापाली इ टरनेसनल
गरेकोमा वादी दाबी नपु ने ठहरी फै सला भएको देिखयो । इि जिनयर ए ड िव डसले आ.व.२०७१/०७२ को
प देही िज ला अदालतबाट भएको उ फै सलालाई लािग सो नदीज य िनमाण साम ीको िब मू य कर
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट सदर असल
ु मा ठे काको इजाजत िमित २०७१।०३।३२
हने गरी िमित २०७३।१०।२ मा फै सला भएको मा पाएको त य िमिसल संल न उ इजाजतको
देिखने ।
ितिलिपबाट देिखन आएको छ । उ इजाजत हेदा,
०७१-CP-११६९ को अंश नामसारी मु ामा िनवेदकले िव रङ टाङिटङ तथा सो नदीमा िमिसने
तायदाती माग गदा सो िमलाप लाई आधार िलई िलला खहरे खोलाबाट िनकािलने िनमाण साम ीको िब
गु ङ र क पना गु ङलाई बाहेक गरी स पि को मू य कर शीषकमा वािषक .९१,९१,९११।९१।तायदाती फाँटवारी िलने गरी प देही िज ला कबोल गरी यस कायालयबाट िमित २०७१।०२।२०
अदालतबाट आदेश भएकोमा सो आदेशउपर मल
मा वीकृत भई छुटसिहत एकमु ट रकम
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोिजम परेको िनवेदनमा पनु रावेदन .८२,७२,७२१।- बझ
ु ाएकोले िमित २०७१ ावण
अदालत बटु वलबाट उ आदेशलाई सदर गन गरी १ गतेदिे ख २०७२ आषाढ मसा तस म नदीज य
आदेश भएको देिखयो । ततु रट िनवेदनमा उ
िनमाण साम ी िब मू य कर असल
ु गन गराउन भनी
आदेश गन अदालतह लाई िवप ी बनाइएको पिन िमित २०७१।०३।३२ मा इजाजत पाएको देिखने ।
देिखएन । अदालतबाट भएको फै सला माणह लाई
िनवेदकलाई इजाजत िदइसके को अव थामा
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िज ला िवकास सिमितको कायालय, भ परु , झापाबाट िनणयको आधारमा िनवेदकलाई सनु वु ाइको कुनै मौका
िमित २०७१।४।५, च.नं.३० को ठे का बदर ग रएको नै निदई ठे का र गन गरेको िमित २०७४।४।४ को
भनी िनवेदकलाई प पठाएको पाइ छ । सो प मा िनणय र िब मू य कर ठे का बदर गरी िब मू यकर
संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय असल
ु नगनु भनी िमित २०७१।४।५, च.नं.३० को
वातावरण यव थापन शाखाको च.नं.४५०, िमित प समेत बदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत इलामको
२०७१।३।३१ को िनणयानस
ु ार िव रङ खोलाको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
चरु े े को के ही भागबाट िनमाण साम ी उ खनन्
अतः िज ला िवकास सिमितको कायालय,
एवम् सङ् कलन तथा िब मू य कर नउठाउनु भनी झापाबाट भएको िमित २०७१।४।४ को िनणय र
लेिखएकोले तपाइँको नाममा आ.व.२०७१/०७२ का सोको आधारमा आ.व.२०७१।०७२ को िब मू य
लािग स चालन भएको ठे का बदर ग रएको छ, िब
कर असल
ु गन ठे का बदर गरी िब मू य कर
मू य कर असल
ु नगन यो जानकारी गराइएको छ भ ने असल
ु नगनु हन भनी िनवेदकलाई िदइएको िमित
बेहोरा रहेको पाइने ।
२०७१।४।५, च.नं.३० को प उ ेषणको आदेश ारा
नेपालको चरु -े तराई े मा पन ३६ वटा बदर गरी िदएको र िनवेदकलाई िमित २०७१।३।३२,
िज ला तोिकएको र सो िज लामा रहेको नदीबाट च.नं.३८५० को इजाजत प बमोिजम िनमाण साम ी
उ खनन् एवम् सङ् कलन ग रने नदीज य िनमाण िब मू य कर उठाउन िदनु भनी िवप ीह का नाममा
साम ीको िनयमन तथा यव थापन गन आ नो परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहर गरी पनु रावेदन
मातहतको ७५ वटै िज ला िवकास सिमितको अदालत इलामबाट िमित २०७१।६।२९ मा भएको
कायालयमा िनदशना मक प ाचार गरेको देिखन आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आयो । चरु -े तराई े मा पन नदीनालाह बाट नदीज य इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
िनमाण साम ीह को उ खनन् सङ् कलनमा स म क यटु र : देिवना खितवडा
रोक लगाइएको पाइ छ । िव रङ नदीको के ही भाग चरु े इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभु म् ।
५
े मा परेको देिख छ भने बाँक भाग तराईमा परेको
देिख छ । चरु े े मा परेको नदीको नदीज य िनमाण मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
साम ीको उ खनन् एवम् सङ् कलनको कायस म बमकुमार े ठ, ०७२-CI-०२४७, िनषेधा ा,
रोक लगाएको वातावरण यव थापन िवभागको प ले तारानाथ अिधकारी िव. भरत रायमाझी
िव रङ नदीको तराईमा पन अ य भागबाट उ खनन्
िनवेदक भरत रायमाझीको दाबीबमोिजम
एवम् सङ् कलन हने िनमाण साम ीसमेतमा रोक िज ला िवकास सिमित, का क ले िससौघारी घमु ाउने
लगाएको भ न िम ने नदेिखने ।
घाटको ढुङ्गा, िग ी, बालवु ा, रोडाको िब ठे का
िनवेदकले नदीज य पदाथको उ खनन् र िस न क स सन ा.िल. लाई आ.व.२०७१/०७२
सङ् कलनको ठे काको इजाजत ा गरेको नभई र २०७२/०७३ को लागी ठे का िदएको त यमा िववाद
नदीज य िनमाण साम ीको िब मू य कर असल
ु देिखँदनै । दाबीको िक.नं.११८५, ११८७, ११८९ र
गन गराउनेस मको कायको ठे का इजाजत ा त १२१० समेतका ज गाह िनवेदक भरत रायमाझीको
गरेको देिख छ । िनवेदकले आ.व.२०७१/०७२ को १ नाउँमा दता रहेको त य माणको पमा पेस भएको
वषको लािग सो िब मू य कर असल
ु गन अि तयारी ज गाधनी दता माण पज
ु ाको ितिलिपबाट देिखन
पाएकोमा सो अविध यितत भइसके को छ । संघीय आएको छ । िनवेदकको नाउँमा दता भएको ज गाह मा
मािमला तथा थानीय िवकास म ालयको सो हकबेहकको कुनै न त काल रहेको देिखन नआएको
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अव थामा सो ज गाह िनवेदकको िनिववाद हकमा ज गाह को चारिक लािभ िनवेदकलाई असर पन
रहेको देिखन आउने ।
गरी कुनै काय नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह को
आ नो े िभ को नदीनालाको रोडा, नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर गरेको
बालवु ा, ढुङ्गा िगटीको िब
गरी यसबाट पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७१।१०।२८
आएको रकम जनक याण कायमा सदपु योग हने, को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनवेदकसमेतले सो ठे काको माग गरेको तर िनजलाई इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यु िल बू
नपरेकोले झु ा िनवेदन िदएका हन् भ ने िलिखत जवाफ क यटु र : देिवना खितवडा
तथा पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखए तापिन िनिववाद इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभु म् ।
हकमा रहेको यि को ज गामा कानूनबमोिजम बाहेक
§ यसै कृितको ०७२-CI-०२४९, िनषेधा ा,
कुनै िकिसमको ह त ेप गन िम ने नदेिखने ।
तारानाथ अिधकारी िव. स झना रायमाझी
आ नो हकमा असर पनस ने आशङ् का
भएको िनवेदनमा पिन यसै कृितको आदेश
नभए िनवेदक म, ोत र समय खच गरी अनाव यक
भएको छ ।
पमा अदालत वेश गनपन
ु मनािसब कारण
देिखँदैन । पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िनवेदकको
इजलास नं. ११
िनिववाद हकमा रहेको ज गामा स म कुनै असर पु ने
िकिसमको काय नगनु नगराउनु भनी िवप ीको नाउँमा
१
िनषेधा ाको आदेश जारी भएको देिखने ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
िनषेधा ाको आदेश िववािदत िवषयमा पु षो म भ डारी, ०७२-WO-११६४, उ ेषण,
िनवेदकको िनिववाद हक वा वािम व भएको हकमा हिसमुन िमयाँसमेत िव. नेपाल आयल िनगम,
हनस ने स भािवत अवरोधलाई िनषेध गन जारी ग रने बबरमहलसमेत
आदेश हो । िववािदत कायबाट हने नो सानीलाई रो न
नेपाल आयल िनगमको पदपूित सिमितले िमित
र बढी हािन हनबाट बचाउन िनषेधा ाको आदेश जारी २०७३।३।४ मा खु ला ितयोिगता ारा पदपूितको
ग र छ । िनवेदकको दाबीको िनिववाद हकमा रहेको लािग गरेको िव ापन नेपालको संिवधान ार भ
देिखन आएको ज गाह मा कुनै िकिसमको असर हँदाका बखत कायम रहेको नेपाल आयल िनगम िल.
पु याउने िवप ीह को कायलाई पनु रावेदन अदालत कमचारी शासन िविनयमावली, २०६३ (ए काइस
पोखराबाट रोक लगाएको देिखने ।
संशोधनसिहत) को िविनयम ४.२ को उपिविनयम (५)
िवप ीह को कानूनबमोिजमको अ य कायमा बमोिजम काशन भएको देिख छ । उ िव ापनमा
रोक लगाएको पाइँदनै । व ततु ः िनवेदकको िनिववाद आिदवासी / जनजाित, मधेसी, दिलत, अपाङ् ग
हकमा रहेको ज गामा पनस ने िवप ीको स भािवत तथा िपछिडएको े मा बसोबास गन उ मेदवारको
गैरकानूनी कायमा स म िनषेध गरी पनु रावेदन अदालत लािग समावेशी कोटासमेत छुट्याई िव ापन गरेको
पोखराबाट भएको आदेश अ यथा भ न निम ने ।
देिख छ । उ िविनयम ४.२ को उपिविनयम (५) मा
अतः िनवेदकको नाउँमा दता रहेको रहेको समावेशी कोटामा संिवधानको धारा ५१ को ख ड
िक.नं.११८५, ११८७, ११८९ र १२१० समेतको (ज) को उपख ड (१०) मा भएको यव थाअनस
ु ार
ज गाह मा िनवेदको िनिववाद हक रहेको देिखन अलग पमा मिु लम वगलाई उ लेख गरेको
आएकोले कानूनबमोिजम बाहेक उि लिखत देिखँदनै । यस ि ले हेदा िववािदत िव ापन संिवधानको
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धारा ४२ अनक
ु ू ल भएन िक भ ने तीत ह छ । तर देिख अ टोबर २००४ स म सरु ा सेवा दान गरेको
नेपालको संिवधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) मा र सोबापतको रकम भु ानी माग गदा िवप ी िबरग ज
संिवधान ार भ हँदाको बखत कायम रहेका नेपाल उ.म.न.पा. कायालयले रकम भु ानी िदनबाट इ कार
कानून खारेज वा संशोधन नभएस म लागू रहने, तर गरेको भनी ततु िववादको उठान भएको देिखने ।
संिवधानसँग बािझएमा संिवधानबमोिजमको संघीय
िववादको समाधनको स ब धमा उ करार
संसदको
् पिहलो अिधवेशन बसेको िमितले एक वषपिछ स झौताको भाग १० मा settlement of dispute
बािझएको हदस म वतः अमा य हने यव था भएबाट ख डअ तगत “Any claims, dispute and or
नेपाल आयल िनगम कमचारी शासन िविनयमावली, difference arising out of, or relating to this
२०६३ (ए काइस संशोधनसिहत) को िविनयम ४.२ contract including interpretation of its terms
लाई उि लिखत एक वषको अविध भु ान नहँदैको will be resolved through joint discussion
अव थामा भए ग रएका काम कारबाहीको स दभमा of authorized representatives of the
अमा य ठहर गन िम ने नदेिखने ।
concerned parties. However, if the disputes
तसथ िववािदत सूचनालाई कानून are not resolved by the discussions then
ितकूल मा न िमलेन । यसका अित र अिहले the matter will be referred for adjudication
उ िव ापनअनस
ु ारको पदपूितसमेत भइसके को to the arbitration of a person appointed by
भ ने िजिकर ततु हन आएको देिख छ । िनवेदन the parties in Nepal in accordance with the
मागअनस
ु ार आदेश जारी गनपन
ु अ य कुनै मनािसब Nepali laws” भ ने उ लेख भएको देिखयो । उपयु
कारण देिखँदनै । अत: रट िनवेदन खारेज हने ।
settlement of dispute स ब धी सतअनस
ु ार
इजलास अिधकृतः गीता े / ड लरु ाम चौधरी
प ह का िबच कुनै िववाद उ प न भएमा स ब
क यटु र: िवजय खड् का
प ह ले छलफल गरी िववाद समाधान गन र
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभु म् । य तो छलफलबाट िववादको समाधान हन नसके मा
२
म य थकता ारा िववाद समाधान गन सतलाई दवु ै
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी प ले वीकार गरी स झौता भएको देिखने ।
टंकबहादुर मो ान, ०६८-CI-०६९५, म य थकता
करारका दवु ै प ह िनर तर संवादमा
िनयिु ग रपाउँ, िशवद भ राईसमेत िव. िज.फोर. रहेको भ ने िमित २०६६।५।८ को Guoup 4 Falck
यस. से यु रिटज सिभिसज नेपाल ा.िल.
Nepal Ltd. को रकम भु ानी पाउँ भ ने प तथा
पनु रावेदक ितवादी िबरग ज उ.म.न.पा. िमित २०६६।५।११ को िबरग ज उपमहानगरपािलका
कायालय र पु फोर फालक नेपाल ा.िल. (Guoup 4 कायालयको “ ूप ४ फा क र िबरग ज
Falck Nepal Ltd.) हाल िज.फोर.यस. से यु रिटज उपमहानगरपािलकािबच २१ अि ल २००४ मा सरु ा
सिभसेज नेपाल ा.िल. िबच २१ अि ल २००४ सेवा दान गन िलिखत स झौता भएअनस
ु ार तहाँबाट
(२०६१।१।९) मा सरु ा सेवा उपल ध गराउने ६,७६,७००।२० (छ लाख छयह र हजार सात सय
(Contract for guarding services) स ब धमा पैयाँ पैसा बीस) माग भएकोमा यस कायालयका
भएको िलिखत स झौताको स ब धमा कुनै िववाद त कालीन लेखा अिधकृतले ि या नपगु ेकोले भु ानी
देिखएन । सो स झौताअनस
ु ार हालको िज.फोर.यस. िदन निम ने भनी शासन शाखामा फायलसमेतको
से यु रिटज सिभसेज नेपाल ा.िल.ले िमित मे २००४ कागजात िफता ग रएकोले सोहीअनस
ु ारको बेहोरा
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जानकारीको लािग अनरु ोध छ” भ नेसमेत बेहोराको
प ह बाट देिखने ।
इजलास नं. १२
21 May, 2004 मा भएको स झौतामा
स झौता काया वयन गदा िववाद उ प न भएमा दवु ै
१
प िबच छलफलबाट िववाद समाधान गन र यसरी मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
दईु प का िबच छलफल गदा िववाद समाधान नभएमा तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०६२३, उ ेषण,
म य थ ारा िववाद समाधान ग रने सतमा दवु ै प िदपेशकुमार काक समेत िव. िश ा म ालय,
सहमत भई ह ता र गरी स झौता गरेको देिख छ । िसंहदरबारसमेत
छलफलबाट िववादको समाधान हन नसके को कुरामा
ततु
रट िनवेदन दायर हँदाको
प ह िबच िववाद पिन देिखँदैन । यस अव थामा अव थामा िश ा ऐन, २०२८ मा आठ संशोधन
िनवेदकले म य थता ऐन, २०५५ को दफा ७(१) भएको अव था िथएन । सो समयमा ऐनको दफा
बमोिजम उ लेख गरेका म य थकताह भरत १६ङ. मा “िश क यिु नयन” भ ने श दावली नै रहेको
सं ौला, तकराज भ र धने र शाहलाई म य थकता देिख छ । हाल आएर रट दतापिछको प रि थितमा
िनयिु को लािग गरेको तावमा ितवादी िबरग ज प रवतन आएको देिखएको छ । िश ा ऐन, २०२८
उ.म.न.पा. कायलयले कुनै आपि जनाएकोसमेत को आठ संशोधनले “नेपाल िश क महासंघ” को
देिखँदैन । म य थता ऐन, २०५५ को दफा १४ मा कुरालाई वीकार ग रसके को अव था छ । य िप
िववाद खडा भएपिछ म य थ िनयु भएकोमा म य थ आठ संशोधनअनस
ु ारको िश ा िनयमावली हालस म
िनयु भएको िमितले तीन मिहनािभ दाबी पेस गनपन
ब न सके को देिखँदनै । िश ा िनयमवालीको, २०५९
ु
कानूनी यव था भएकोमा ततु िववादमा म य थ को िनयम १८७ मा हालस म “िश क यिु नयन”
नै िनयु नभएको अव थामा िनवेदन दाबी पेस गन भ ने श द नै यथावत् योग भएको देिखयो । यसरी
हद याद यितत भयो भनी अथ गन िम ने देिखएन । िश ा ऐन, २०२८ को आठ संशोधनले ऐनको दफा
यस अव थामा सरु ा सेवा गरेबापतको रकम िलने िदने १६ङ. मा “िश क यिु नयन” को स ामा “नेपाल
स ब धमा पनु रावेदक र यथ िबच िववाद उ प न िश क महासंघ” भ ने श द प रवतनस म गरेकोमा
भएकोले सो िववाद समाधान गन स झौतामा उ लेख सो ऐनमा उ श दावलीको यव था प रवतन हँदा
भएअनस
ु ारको म य थकताको िनयु गन पनु रावेदन िश ा िनयमावलीमा पिन संशोधन गरी ऐनबमोिजमकै
अदालतले गरेको आदेश मनािसब नै देिखने ।
प रवितत श द यु हन पनमा हालस म सोअनस
ु ार
अतः मािथ उि लिखत आधार र संशोधन गन सके को नदेिखने ।
कारणसमेतबाट पनु रावेदन अदालत हेट डाले
उपयु िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी
म य थता ऐन, २०५५ को दफा ७(१) बमोिजम यव थासमेतलाई हेदा िश ा ऐन, २०२८ को दफा
िनवेदनमा उि लिखत म य थकताह भरत सं ौला, १६ङ. मा यु “िश क यिु नयन” भ ने श दलाई
तकराज भ र धने र शाहलाई म य थकता िनयु
सो ऐनको आठ संशोधनले “नेपाल िश क महासंघ”
ग रिदने भनी गरेको िमित २०६८।२।११ को आदेश भ ने श द प रवतन गरेको स दभमा ऐनको श द
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
र ममबमोिजम िनयम संशोधन प रमाजन गनु भनी
इजलास अिधकृत: गीता े / ड लरु ाम चौधरी
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
क टर: अजनु पो ेल
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभु म् ।
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् ।
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§ यसै लगाउको ०७१-WO-०६४२, अंिशयार कसैको म जरु ी िलन नपन हँदा उ िमित
उ ेषण, िदपेशकुमार काक समेत िव. िश ा २०५९।०७।२१ को राजीनामा िलखत कानूनस मत
म ालय, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा रहेको देिखने ।
पिन यसैअनस
वादीह का पित िपता रामन दन रायले बैजु
ु ार फै सला भएको छ ।
२
साहलाई मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको १९(१) नं. को
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी कानूनी प रिधिभ रही िववािदत िमित २०५९।७।२१
टंकबहादरु मो ान, ०६८-CR-०६७४, जालसाजी, को िलखत पा रत ग रिदएको देिखएको र सोही
राम मुितदेवीसमेत िव. बैजु साह तेलीसमेत
ज गा बैजु साहले ितवादीह जल
ु ेखा खातनु र
वादीह का पित तथा िपता रामन दन राय सल
ु तान कवारीलाई पा रत ग रिदएको देिखएको साथै
िदने र बैजु साह तेली िलने गरी र.नं.३०२१ बाट िमित रामन दन रायले बैजु साहलाई िब गरी बाँक रहेको
२०५९।७।२१ मा िक.नं.१६ को े फल ०-७- ज गा िमित २०६०।१।३ मा सयु देव यादव र रामन दन
११/२ र िक.नं.१८१ को े फल ०-१९-९१/२ गरी यादवलाई अलगअलग पा रत ग रिदएको िलखतमा
ज मा े.फ.१-६-११ ज गाको िववािदत राजीनामाको वादी नागे लाई सा ी राखेकोसमेत देिख छ । यसरी
िलखत पा रत भएप ात् िनज रामन दन रायका चिलत कानूनअनु प पा रत िलखतबाट वादीह को
नाममा ज.िव.२-३-२२/४ ज गा बाँक नै रहेको भ ने हक मेिटएको भ ने िम ने नदेिखँदा य तो िलखत वादी
िनजले सो िमितप ात् सूयदेव यादव, रामन दन यादव, दाबीअनस
ु ार जालसाजी भ न िम ने देिखन नआउने ।
उपे यादवसमेतलाई िविभ न िमितमा िब गरेका
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
िलखतह बाट मािणत भएको र िनज रामन दन ितवादी रामन दन रायले िमित २०५९।७।२१ मा
रायले र.नं. ३०२१ बाट ज.िव.१-६-११ ज गा िमित र.नं.३०२१ बाट बैजु साह तेलीलाई पा रत ग रिदएको
२०५९।७।२१ मा पा रत गदा िनजका नाममा सोभ दा िक.नं.१६ र १८१ को राजीनामाको िलखत र सोही
बढी ज गा बाँक रहेको िथयो भ ने ितवादीको िलखतको आधारमा बैजु साह तेलीले र.नं.९४५९
ितउ र िजिकरलाई पनु रावेदक वादीले अ यथा भ न बाट जल
ु ेखा खातनु लाई र र.नं.९४६० बाट सल
ु तान
सके कोसमेत देिखएन । यसबाट िमित २०५९।७।२१ कवारीलाई िमित २०६३।१।२६ मा पा रत िलखतलाई
को िववािदत िलखत पा रत हँदा िनज रामन दन रायका आधा जालसाज ठहर गरेको महो री िज ला
नाममा िब भएको आधाभ दा बढी ज गा बाँक रहेको अदालतको िमित २०६६।३।३१ को फै सला उ टी
देिखने ।
गरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको पनु रावेदन
ितवादी रामन दन राय घरको मु य यि
अदालत जनकपरु को िमित २०६८।१।२० को फै सला
देिखएको, छोरा पनु रावेदक नागे िपतासँग ब ने मनािसब देिखँदा सदर हने ।
नगरेको भ ने रामन दन रायको ितवाद िजिकर इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
खि डत भएको नदेिखएको र िनज रामन दनको अ य क यटु र: संजय जैसवाल
आयआजन रहे भएको र अ य आय ोतबाट िनजको इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
गज
§ यसै लगाउको ०६८-CR-०६७५,
ु ारा च ने गरेको भ ने वादीह को भनाई नदेिखएबाट
घर यवहार चलाउन िनजले उ ज गा िब गरेको
जालसाजी, राम मुितदेवीसमेत िव. सुलतान
देिखन आयो । कानूनी यव थाबाट घरको मु य
कवारीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
यि (बाब)ु ले घर यवहार चलाउन पैतक
फै सला भएको छ ।
ृ स पि
आधास म िब गन २१ वष उमेर पगु ेका सगोलका
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३
करणी गद आएको र सोही ममा दईु मिहनादेिख
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी मिहनावारी रोिकएको त य िमिसल माणबाट थािपत
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-०११६, जबरज ती भएको देिख छ । अथात् पीिडतउपर जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. दुगाबहादुर थापा
करणीको काय ितवादीबाट भएको र सोही कायबाट
दगु ाबहादरु थापाले मलाई दोकानमा लैजाने, पीिडत गिभणी भएकोबाट गभवती मिहलाको करणी
सक
ु ु टी खान िदने र घरमा आएपिछ एकै िव तारामा गरेको नभई गभधारणको अव था ियनै ितवादीको
सु ने हँदा तीन मिहना पिहलादेिख मेरो योिनमा िनजले कायबाट िसिजत प रणाम हो भ ने देिख छ । गभवती
हात राखी समु समु ाई उ ेिजत भई मलाई जबरज ती भएको अव थामा कसैले करणी गरेको वारदात पिु
करणी गद आउनभु एको िथयो । मैले ितकार गदासमेत भएको ख डमा मा यो कानूनी यव था आकिषत हने
जबरज ती करणी गरेकाले ितवादी दगु ाबहादरु देिखने ।
थापालाई कारबाही ग रपाउँ भनी पीिडतले िदएको
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारणबाट
जाहेरी दरखा तको आधारबाट ततु मु ाको उठान ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
भएको देिखने ।
महलको ३(२) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै दको
ितवादीलाई सु
प देही िज ला सजाय र सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई
अदालतबाट कसरु थािपत गरी मल
ु क
ु ऐन, ितवादीबाट .५०,०००।- (पचास हजार) ितपूित
जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम भराइिदने गरी र जबरज ती करणीको महलको
१० (दश) वष कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम ३क. नं. बमोिजम ितवादीलाई थप सजाय गनतफ
ितवादीबाट पीिडतलाई .५०,०००।- (पचास अिभयोग दाबी पु न नस ने भनी सु किपलव तु
हजार) ितपूित भराई िदने गरी िमित २०६६।५।१ िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई नै सदर गन
मा भएको फै सलालाई नै सदर गन गरी त कालीन गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६७।१।२९ २०६७।१।२९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
मा फै सला भएको देिखयो । पनु रावेदन अदालतको सदर हने ।
फै सलाउपर ितवादीले पनु रावेदन नगरी िच बझ
ु ाई इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
बसेको देिख छ । वादी नेपाल सरकारले आ नो क यटु र: म जु खड् का
अिभयोगप मा ितवादीउपर मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभु म् ।
करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप कै दको
४
सजाय मागदाबी िलएकोमा यसतफ अिभयोग दाबी मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
पु न नस ने भनी भएको फै सलाउपर मा िच नबझ
ु ाई टंकबहादरु मो ान, ०७४-CR-०१५०, जबरज ती
ततु पनु रावेदन गरेको देिखने ।
करणी, के दार थापा े ी िव. नेपाल सरकार
मल
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी रहेको
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३क. नं. मा “मिहलालाई सामूिहक पमा जबरज ती छ । पीिडत बािलकाले अनस
ु धानको ममा गरेको
करणी गन वा गभवती, अश वा अपाङ् ग मिहलालाई कागजलाई समथन हनेगरी अदालतमा बकप
जबरज ती करणी गनलाई यस महलमा लेिखएको गरेको देिख छ । एउटा बािलकाले नभएको कुरा गरी
सजायमा थप ५ (पाँच) वष कै द गनपछ”
ु भ ने उ लेख आफूलाई करणी गरे भनी आरोप लगाउनु पन कारण
भएको पाइ छ । ततु मु ाक पीिडतको हकमा देिखँदनै । पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट
ितवादीले नै तीन मिहनादेिख लगातार जबरज ती िनजको योिन ारमा रातोपन देिखएको छ । ितवादीको
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वा य परी ण गदा दािहने कान र पाखरु ामा इजलासबाट िमित २०७४।२।२ मा भएको फै सला
कोत रएको पाइ छ । ितवादी वारदात थलमा भएको िमलेको देिखँदा सदर हने ।
र िनजले पीिडत बािलका वष ७ क नाम प रवितत इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
भ डारा (२) लाई िनजको घरमा पु याउन लगेको क यटु र: म जु खड् का
भ ने त य िमिसल कागजातबाट थािपत भएको इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभु म् ।
छ । पीिडत प रवितत नाम भ डारा (२) सात वषक
५
अबोध बािलका भएकोमा कुनै िववाद छै न । अबोध मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बािलकाले घटना वारदातको स ब धमा का पिनक टंकबहादरु मो ान, ०७४-CR-०४७७, जबरज ती
तबरले कसैको िव मा नभएको कुरा य गनस ने करणी, राजनारायण चौधरी िव. नेपाल सरकार
अव थासमेत नआउने ।
िमित २०७३।०७।१९ गते साँझ अ दाजी
ितवादी र जाहेरवालीको प रवारमा ०८.०० बजेको समयमा मेरो घरदेिख के ही पर मिहलाले
पूव रसइवी रहेकोसमेत देिखँदैन । ितवादीले बचाऊ-बचाऊ भनी कराएको आवाज सनु ी यसतफ
वारदात पूव पीिडतको बाबल
ु ाई धान उठाउने काममा जाँदा जाहेरवाली ँ दै कराउँदै बिसरहेक देखेक
सहयोग गरेको देिख छ । आ नै काममा सहयोग गन हँ । िनजले लगाएको कपडाह याि एको अव थामा
ितवादीलाई िबनाकसरु पीिडतको िपताले कुटिपट िथयो । िनजसँग सोधपछ
ु गदा ितवादीह ले झाडीमा
गनपन
ु र पीिडतको आमाले छोरीलाई जबरज ती लगी पालैपालो जबरज ती करणी गरे भनी पीिडत
करणी गरेको भनी उजरु ी िदनु पन अव था आउन जाहरवालीले बताएक िथइन् । झाडीमा लक
ु े र बसेका
स ने देिखँदैन । पीिडतलाई .२०।- िदएको, ितवादीह भागी फरार भएका हन् भनी वारदात
िनजको िटसट खोिलिदएको, पीिडतलाई काखमा थलमा त कालै पगु ेक मीनाकुमारी बा कोटाले घटना
राखेको कुरालाई ितवादी वयम्ले वीकार गरेको िववरण कागज ग रिदएको र सो कागजलाई समिथत
देिख छ । ितवादीलाई त काल प ाउ गरी हरीमा हने गरी िनजले अदालतमा उपि थत भई बकप समेत
बझ
ु ाएको देिखएको छ । पीिडतलाई करणी गरेको ग रिदएको देिखने ।
होइन भनी ितवादी इ कारी हनल
पीिडत जाहेरवाली िववािहत मिहला हन् ।
ु ाई मा िनजको
िनद िषता ठहर हने आधार ब न स दैन । उि लिखत िनजको ५/६ वषक छोरीसमेत रहेक यि ले वारदात
त यह समेतबाट ितवादीले पीिडत बािलकालाई नै नभएकोलाई भएको भनी कुरा बनाई आ नो अि मता,
जबरज ती करणी गरेको वारदात पिु हन आउने ।
सामािजक मानमयादा र वैवािहक जीवनसेमतलाई
अतः मािथ उि लिखत त य एवम् असर पान गरी आफूलाई ितवादी राजनारायण
माणको आधारमा ितवादी के दार थापा े ीलाई चौधरीसमेतले पालैपालो गरी जबरज ती करणी गरेका
जबरज ती करणी गरेको ठह याई िनजलाई मल
हन् भनी का पिनक बेहोरा खल
ु क
ु
ु ाई उजरु ी िदनपु न कुनै
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) बमोिजम कारण नदेिखएको, यसका साथै मौकामा बिु झएक
१० (दश) वष कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम मीनाकुमारी बासकोटा जाहेरवालीले कराएको आवाज
पीिडतलाई .५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ) सनु ी त काल वारदात थलमा पगु ेक र पीिडतको
ितपूितबापतको रकम ितवादीबाट भराइिदने त कालको अव थाको बारेमा यथाथ बेहोरा खल
ु ाई
ठह याई भएको िचतवन िज ला अदालतको फै सला ितवादीह झाडीबाट भागेको कुरासमेत उ लेख गरी
सदर हने ठह याई उ च अदालत पाटन, हेट डा िनजले मौकामा कागज ग रिदएक देिखएको, पीिडत
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जाहेरवाली ितवादीकै गाँउघरक िचनजानक मिहला हने नै देिख छ । यसका साथै एउटै वारदातमा संल न
रहेक मा िववाद नरहेको, जाहेरवालीसँग कुनै इवी रहेको पिु भई अिभयोग दाबीअनस
ु ार अदालतबाट
नभएको कुरा ितवादी वयम्ले अदालतको बयानमा सजाय पाएका सह ितवादी दीप चौधरीले उ च
समेत वीकार गरेको, घटना थलबाट पीिडतले अदालत िवराटनगरबाट जारी भएको ७० िदने याद
लगाएक याितएको अव थामा रहेको खैरो रङको िमित २०७४।०७।२१ मा कारागार कायालय, झु का,
पे टी (िभ ी क ) १ थान, याितएको अव थामा रहेको सनु सरीबाट आ नै हातले बझ
ु ी िनजले पनु रावेदन
ह रयो रङको सु वाल, ह रयो सेतो रातो बु े कुतासमेत नगरी उ च अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सलालाई
उठाइएको र घटना थलमा रहेको झारह मडा रएको िच बझ
ु ाई बसेकोबाट वारदात भएको थप पिु भएको
भ ने घटना थल मचु ु काबाट देिखएको, पीिडतको मा नु पन हन आयो । अतः उि लिखत त यह को
शारी रक परी णबाट िनजको शरीरमा चोटपटकसमेत आधारमा ितवादी राजनारायण चौधरीसमेतलाई
लागेको देिखएको, वारदात थलमा ितवादी र दीप अिभयोग दाबीअनस
ु ार कसरु दार ठहर गरी सजाय
चौधरीसमेतको उपि थित रहेको भ ने िमिसल संल न गन गरेको उ च अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा
माणबाट थािपत भएको, ितवादीले पीिडतलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने पनु रावेदक
करणी गरेको होइन भ ने इ कारी बयान त यगत पमा ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िनजसमेतले पिु गन सके को नपाइएको, सामूिहक
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
ि याबाट भएको जबरज ती करणीज तो कसरु मा राजनारायण चौधरीसमेतलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
पीिडतले मौकामा िदएको जाहेरी र अदालतमा गरेको करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम जनही ५
बकप , वादी प का सा ीले अदालतमा गरेको बकप (पाँच) वष कै द हने ठह याई ऐ.को ३क. नं. बमोिजम
ततु मु ाका स ब धमा मह वपूण र पया त माणको थप सजाय नगरेको हदस म सु सनु सरी िज ला
पमा मा नु पन अव था िव मान रहेको, जबरज ती अदालतको फै सला निमलेको भनी के ही उ टी गरी
करणीज तो अपराध लक
ु िछपी तबरबाट हने भएकाले ितवादी राजनारायण चौधरीसमेतलाई मल
ु क
ु ऐन,
य तो अपराधमा य दश सा ी ह छन् नै भ ने जबरज ती करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप
पिन नहने र पीिडतले घटनाको स ब धमा य
५(पाँच) वष कै द सजाय हने ठह याई उ च अदालत,
गरेको कुरा अ यथा नभएस म सवमा य माणको िवराटनगरबाट िमित २०७४।३।२१ मा भएको फै सला
पमा रहनेसमेतका आधार कारणह बाट यी िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीसमेतले पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज ती इजलास अिधकृत : महे बहादरु काक
करणी गरेको वारदात पिु भएको देिखने ।
क यटु र : म जु खड् का
ततु जबरज ती करणीको वारदातमा इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभु म् ।
ितवादी दीप चौधरी र ितवादी राजनारायण
चौधरीले पीिडत जाहेरवालीलाई पालैपालो जबरज ती
इजलास नं. १३
करणी गरेको थािपत भएकाले एउटै वारदातमा आरोपी
दवु ै यि लाई जबरज ती करणी गरेको कसरु मा मल
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम धान म ल, ०७२-CR-१०५२, मानव बेचिबखन
कै दको सजाय हने ठहर भइसके पिछ सो वारदातको तथा ओसारपसार, छोवा भ ने काले तामाङ िव. नेपाल
स ब धमा एकजनाभ दा बढी ितवादी संल न रहेको सरकार
अव थामा उि लिखत कानूनी यव था आकिषत
पीिडत सरफौले तामाङ २०६७।१२।६ र
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पीिडत कुमारी तामाङ िमित २०६७।१२।२५ पिछ िनजह िवदेश अथात् भारतमा लगेर बेिचएको भनी
नेपालिभ रहेको भ ने कही ँकतैबाट पिु हन सके को मा नपु न देिखने ।
देिखँदैन । भारत लगेर बेचेको भ ने पीिडत सरफौले
उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट
तामाङका ससरु ा र कुमारी तामाङका पितको िकटानी फरार रहेका ितवादीह याकर तामाङ, नाि लङ
जाहेरी भएको र अिभयोगसमेत भारत लगेर बेचेको भ ने कम का छा भ ने का छा तामाङ, िससानी तामाङ,
भएकोमा उ िवशेष कानूनमा भएको यव थाबमोिजम यगर तामाङसमेत ४ जनाको हकमा अ.बं. १९० नं.
िनज ितवादीले सो आरोपको ख डन गरी सफाइ बमोिजम मु तबीमा, अिभयोगप मा खल
ु ाइएको वतन
पाउन आधार माणह पेस गन सके को अव था वा तिवक वतन नभएको भनी ितवादीह राममाया
देिखँदैन । ितवादी छोवा भ ने काले तामाङले तामाङ, माला तामाङ, पा लामा तामाङको हकमा
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान बेहोरा हेदा, िज ला अदालत, िनयमावली, २०५२ को िनयम
भारतको िविभ न शहरमा बसी के टीको दलाल गन १९(क)(४) बमोिजम तामेलीमा रािखिदएको र
राममाया तामाङलाई सरफौले तामाङ िज मा लगाएको पनु रावेदक / ितवादी छोवा भ ने काले तामाङलाई
र पिहलेदेिख भारतमा ब ने माला तामाङलाई कुमारी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
तामाङ िज मा लगाएको, मािनस िक ने अथात् िज मा २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम १५(प )
िलने मािनसह राममाया तामाङ र माला तामाङ वष कै द र .१,००,०००।- (एक लाख पैयाँ)
पिहलेदेिख भारतमा ब दै आएका, झापा िज लाको ज रवाना र ऐ.ऐनको दफा १७ नं. बमोिजम पीिडतह
काँकडिभ ा भ ने थान जनु भारतीय सीमा नाकामा सरफौले तामाङ र कुमारी तामाङले िनज ितवादीबाट
पदछ; सो ठाउँमा लगेर पीिडत मिहला यलाई िज मा जनही .५०,०००।- ितपूित भराई िलन पाउने ठहरी
लगाइएको र हालस म ५ जना मिहलाह लाई सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
नेपाल-भारतको िसमाना काँकडिभ ास म लगेबापत सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
भा. .१,५०,०००।- िलएको भ नेसमेत बेहोरा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उ लेख गरेको देिख छ । िनज ितवादीको उ
इजलास अिधकृत : कुल साद दाहाल
बयान बेहोराबाट पीिडत मिहला यलाई नेपाल- क यटु र: च शेर राना
भारतको िसमाना काँकडिभ ामा भारतमा ब दै इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
आएका मिहलालाई िज मा लगाउनक
ु ो उ े य एवम्
मनसाय िनजह लाई िब गन भारत वेश गराउने
इजलास नं. १४
भ ने देिखयो । नवु ाकोटको ामीण भेगका मिहला
नेपाल-भारतको िसमानामा लगेर भारतमा बसोबास गद मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
आएका मािनसलाई िज मा लगाउने ज तो सिु नयोिजत बमकुमार े , ०६७-CI-०७५०, िनणय दता बदर
काय हनु र िज मा लगाएप ात् िनज पीिडतह
हक कायम, रामकृ ण आचायसमेत िव. जग नाथ
नेपालमा बसोबास गरेको पिु नहनल
ु े िनजह भारतमै गोरासमेत
रहेको मा नु पन देिखयो । तसथ िनज पीिडतह लाई
माणको लािग नापी शाखा भ परु बाट ा
नेपाल-भारत सीमा े को काँकडिभ ाबाट भारत भई िमिसल संल न रहेको िफ डबक
ु बाट वादीह ले
वेश गराई ह ता तरण गरेको भ ने खु न आएकोले आ नो हकको ोतको पमा रहेको सािबक १२
ितवादीह कै िमलोमतोमा योजनाब त रकाबाट नं. ितथली र.नं.१०५० को १॥३ रिसद िभडाई
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२०२२।१०।५ मा नापीको समयमा नै न सा हँदा भ परु कुलाछ ब ने गणेशबहादरु गोराको हो । मैले
भ परु िज ला, गु डु गा.िव.स. वडा नं.८ िक. नं. ८ को जोती कमाएको छु भनी प पमा लेखाइिदएको
०-९-३ िफ डबक
ु तयार भई वादीका हकवालाले दता पाइ छ । जसको पु ् याइँ मोहीले कुत बझ
ु ाएको भरपाई
गराइसके को भ ने िक.नं.८ को िफ डबक
ु मा लेिखएको पेस गरेबाट भएकै देिख छ । तसथ िववािदत िक.नं.४
“सािबक १२ नं. ितथली रिसद नं.१०५० को रो. १।।३ र ६ को ज गाको स ब धमा दाबीबमोिजम िनणय दता
िभडाई दता” भनी उ लेख भएको कै िफयत बेहोराबाट बदर भई वादीह को हक कायम हने अव था नदेिखँदा
देिख छ । सो बेहोराबाट सािबक लगत िभडाई अ
वादी दाबी पु न नस ने गरी भएको सु फै सलालाई
ज गा दता गन बाँक रहेको भ ने नदेिखने ।
सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको इ साफ
िववादको िक.नं.४ र ६ ज गाको स ब धमा मनािसब नै देिखएकोले पनु रावेदक वादीको तफबाट
वादीह को सािबक लगतसँग िमली िभडी िनजह को
ततु भएको बहस िजिकर एवम् िन सा दान गन
नाममा दता हने ज गा िथयो भने ितवादीह ले गरी भएको आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
सो ज गा आ नो नाममा नामसारी दता गराइ पाउँ
अतः उ लेख भई िववेचना भएको उि लिखत
भिनिदएको िनवेदनउपर कारबाही भई कािशत भएको आधार कारण र माणसमेतबाट िफराद दाबी पु न
सूचना यादमा िमित २०६१।५।१८ मा िनवेदनसिहत नस ने ठहर गरी भएको सु को फै सलालाई सदर गरी
वादीह उपि थत हन गएकोमा बाँक माण पिछ पेस पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।५।१५ मा
गन छ भनी उ लेख गरेका र ७ िदनिभ नामसारी भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
दताको लािग आव यक पन माण पेस गनु होला इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
भनी िनजह का नाममा २०६१।६।२० मा प सूचना इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ५ शभु म् ।
याद पठाएकोमा सो यादिभ नामसारी दताको लािग
चािहने आव यक माणह तोिकएको यादमा पेस
इजलास नं. १५
गन नसक अनपु ि थत भई बसेको भ ने मालपोत
कायालयको माण िमिसलबाट देिखँदा िववािदत
१
ज गाको हकभोगको माण वादीले पेस गन सके को मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
नदेिखने ।
टंकबहादुर मो ान, ०७३-RC-००७८, कत य
ज गा दता स ब धमा मु य लगत िभडेको यान, नेपाल सरकार िव. महमद िफरोज
देिखनपु छ । सो स ब धमा माण िलई उपि थत
जाहेरवालीका पितलाई कुटिपट गरी कत य
हन आउनु भनी मालपोत कायालयबाट प सूचना गरी मारेको होइन, उनको मृ यु के कसरी कोबाट भयो,
पठाइएकोमा वादीह ले उपि थत भई लगत िभडेको थाहा भएन शङ् काको भरमा झु ा जाहेरी तथा ितवेदन
माण ततु गन नसक िदएको सूचनाको याद गज
ु ारी िदएका हन् भनी ितवादीह ले अदालतसम कसरु
चपु चाप बसेको देिख छ । वादीह को हकवालाले अपराध गरेमा इ कार रही बयान गरेको देिखए पिन सो
िक.नं.८ को ज गा दता गराउँदाको अव थामा इ कारीको समथनमा कुनै ठोस एवम् व तिु न आधार
िफ डबक
ु मा उ लेख भएको बेहोराबाट अ ज गा दता माण पेस गन सके को देिखँदैन । िमिसल संल न
हन बाँक रहेको भ ने नदेिखने ।
रहेको िकटानी जाहेरी, व तिु थित मचु ु कामा रहेका
िववादको िक.नं.४ र ६ को ज गाको मािनसह को भनाइ, हरी िनरी क खगे बहादरु
स ब धमा जोताहा रामकृ ण के .सी. ले यो ज गा खड् काको ितवेदन, अिनता म डल तथा राजन
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खनालले ग रिदएको मौकाको कागजसमेतले
२
ितवादीह को उ इ कारी बयान खि डत रहेको मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
देिखने ।
टंकबहादुर मो ान, ०७३-RC-०१३४, कत य
अतः ितवादीह ले वारदातको िदन यान, नेपाल सरकार िव. अिवराज नेपाली
िवराटनगर–१० हाटखोला ि थत र सी पसलमा गई
ितवादीको उ सािबती बयान बेहोरा
र सी खाएको र िनजह ले पसलमा काम गन के टीलाई घटना थलबाट २८ इ च ल बाइ भएको पा लेको
दु यवहार गरेको िवषयमा मतृ कसमेतसँग भनाभन काठको िबंड भएको फलामको ब चरो बरामद भएको
भई कुटिपटसमेत भएको देिखएको, मतृ कसमेतले भ ने बरामदी मचु ु का, बबु ाले ब चरोले िहकाएको
ितवादीह को साइकल खोसी पसलमा राखी कारण आमाको मृ यु भएको भनी ितवादीको जेठी
िनजसमेतलाई यहाँबाट भगाएको र ितवादीह
छोरी संगीता नेपालीले अनस
ु धानको ममा गरेको
सो साइकल िलन राित पनु ः पसलमा गएको भ ने घटना िववरण कागज एवम् सोही बेहोराको समथनमा
देिखएको, साइकल िलन जाँदा पसल ब द भएको र अदालतमा उपि थत भई गरेको बकप , जाहेरवालाले
यहाँबाट फिकदा बाटोमा ितवादीह को मतृ कसँग मौकामा िदएको जाहेरी तथा जाहेरी बेहोराको
भेट भएको, साइकलको िवषयमा कुरा हँदा मतृ कले समथनमा जाहेरवाला नारद नेपालीले अदालतमा आई
म पसलको साह होइन, काम गन मािनस हँ भनेपिछ गरेको बकप , व तिु थित एवम् घटना थल मचु ु का,
यी ितवादीसमेत भई मतृ कलाई कुटिपट गरेको मतृ कको शव परी ण ितवेदन एवम् व तुि थित
र सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने मचु ु काका यि इ मिण दाहालले अनस
ु धानको
देिखएको, ितवादीह ले अनस
ममा व तिु थित मचु ु कामा लेखाएको बेहोरालाई
ु धान अिधकारीसम
कसरु अपराधमा सािबत भई बयान गरेको देिखएको, अदालतमा उपि थत भए गरेको बकप समेतले पिु
ितवादीह को उ सािबतीलाई पिु हने गरी गरेको पाइने ।
मौकामा कागज गन मािनसह ले बेहोरा लेखाएको,
अतः ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी,
घटना थल कृित मचु ु का एवम् व तिु थित मचु ु का जाहेरी बेहोराको समथनमा जाहेरवालाले अदालतमा
तथा मतृ कको शव परी ण ितवेदनसमेतका िमिसल उपि थत भई गरेको बकप , ितवादीले अदालत,
संल न रहेका आधार तथा माणह समेतका आधारमा एवम् अिधकार ा अिधकारीसम आरोिपत कसरु मा
ितवादीह रतेश कामत तथा महमद िफरोजलाई सािबत भई गरेको बयान, घटना थलबाट वारदातमा
यानस ब धीको १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु मा योग भएको ब चरो बरामद भएको बरामदी मचु ु का,
ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याई ितवादीको छोरी संगीता नेपालीले अनस
ु धानको
भएको सु फै सला ितवादी रतेश कामतको हकमा
ममा गरेको कागज एवम् अदालतमा आई गरेको
पनु रावेदनको रोहमा तथा ितवादी महमद िफरोजको बकप , मतृ कको शव परी ण ितवेदनसमेतका
हकमा साधकको रोहमा जाँच गरी सदर गरेको िमिसल संल न रहेको धार तथा माणबाट मतृ क
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७२।९।१ अिनता नेपालीको मृ यु ितवादी ल मण भ ने
को फै सला साधकको रोहमा जाँच गदा िमलेकै देिखँदा अिवराज नेपालीको कत यबाट भएको पिु भएको
सदर हने ।
देिखँदा सोसमेतका आधार र कारणबाट ितवादीलाई
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
अिभयोगप माग दाबीबमोिजम मल
ऐन,
ु क
ु
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा
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सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत आदेश जारी गनु उपयु देिखन नआउने ।
ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु सोलख
परमादेशको आदेश जारी हनका लािग
ु ु बु
िज ला अदालतले िमित २०६५।३।१० मा गरेको यि को हक अिधकारमा आघात परेको ट देिखनु
फै सला साधक जाँचको रोहमा सदर गरेको पनु रावेदन पदछ । िनवेदकलाई नैसिगक पमा नै बाँ न पाउने
अदालत राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को हक ा भएको छ । सो कुरालाई नेपालको संिवधानको
फै सला साधक जाँचको रोहमा हेदा िमलेकै देिखँदा धारा १६(१) ले समेत याभूत गरेको छ । िनजको
सदर हने ।
उ हक कही ँकसैबाट िबना कारण कानूनबमोिजम
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
बाहेक अित िमत हन हँदनै र िनवेदकको उ
क यटु र: उ रमान राई
हक कही ँकतैबाट अित िमत भइसके को भ ने पिन
इित संवत् २०७४ साल चै ५ गते रोज २ शभु म।
देिखँदनै । यसरी नैसिगक पमा नै ा भएको हकको
स ब धमा समेत िनवेदकको जीवन र ा गराउनु भनी
इजलास नं. १६
परमादेशको आदेश जारी गरी रा नु उपयु हने
नदेिखने ।
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CI-००६१, िनषेधा ा / िनषेधा ायु परमादेशको आदेश जारी हनु उपयु
परमादेश, ीगोिव द महजन िव. सागर महजनसमेत नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठह याई भएको
कसैको िनिववाद हकमा कसैबाट आघात हने पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।३।२५ को
पया आधार र आशङ् काको ि थित िव मान रहेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
र िनषेधा ा जारी नभएमा िनवेदकले अपरु णीय ित इजलास अिधकृत: िशव साद आचाय
बेहोनपन
ु ि थित छ भने मा िनषेधा ाको आदेश जारी क यटु र: अजनु पो ेल
गनपन
ु ह छ । िनवेदकको िनवेदन बेहोरा र िवप ीह को इित संवत् २०७५ साल साउन १५ गते रोज ३ शभु म् ।
िलिखत जवाफको बेहोराबाट य तो ि थित िव मान
रहेको भ ने देिखन नआउने ।
इजलास नं. १७
िनवेदक र िनजका िपता जीतलाल
महजनिबच अंश मु ा चिलरहेको अव था छ ।
१
स पि यी यथ िनवेदकका िददी बिहनीलाई िपता मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
िजतलालले लेिखिद छन् वा स पि बारे के ही कागज बमकुमार े , ०७०-CR-०६७१, जबरज ती
ग रिद छन् िक ? भनेर य तो अव थामा िनवेदकले करणी, नेपाल सरकार िव. अखलेशकुमार यादव
य तो िलखत एवम् कागज गदा आ नो संर क व वा
िज ला वा य कायालय गौर, रौतहटले
म जरु ी हनपु न भ ने िजिकर िलएका छन् । िनवेदकको पीिडतको वा य जाँच गरी पठाएको जवाफमा
य तो संर क र म जरु ीको दाबी िजिकरको बारेमा पीिडतको योिन याितएको नयाँ वा परु ानो के हो ?
अिहले िनषेधा ाको िनवेदनबाट स बोधन गन िम ने यिकन गन नसिकएको भ ने उ लेख भएको अव था
देिखँदैन । यिद कथमकदािचत िनवेदकले आशङ् का देिख छ । पीिडतको योिनको िझ ली याितएकोमा सो
गरेबमोिजमका काम कारबाही भइहालेको ख डमा नयाँ र परु ानो दवु ै हन स ने भनाइ भएको, पीिडतको
समेत सोउपर कानूनी उपचार पाउने हक िनवेदकसँग योिनको क याजाली जबरज ती करणीको कारणले
सरु ि त रहेको देिख छ । यसि थितमा िनषेधा ाको मा नभई अ य कुनै कारणबाट पिन याितएको
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हनस ने अव थालाई उपे ा गन िम नेसमेत नदेिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती
पीिडतको क याजाली जबरज ती करणीकै कारणबाट करणीको कसरु दार कायम गन िम ने अव था
याितएको हो भनी भ न र मा न सिकने अव था नदेिखँदा ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िमिसलमा रहे भएको नदेिखने ।
पाउने ठह याई भएको सु फै सलालाई सदर गन
पीिडत लालमिु न कुमारीले िमित गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला अ यथा
२०६५।६।२८ मा गरेको कागजमा ितवादीह ले देिखन नआउने ।
आफूलाई जबरज ती करणी नगरेको भनी उ लेख
तसथ, ितवादीह आलोककुमार यादव
गरेको देिख छ भने िनजले अनस
ु धानको ममा िमित र अखलेशकुमार यादवले अिभयोग दाबीबाट
२०६५।६।२९ मा गरेको थप कागजमा ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी पनु रावेदन अदालतबाट िमित
आफूलाई जबरज ती करणी गरेको भनी सु मा २०६९।६।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
आफै ँ ले गरेको कागज बेहोरासँग बािझने अथवा फरक हने ।
पन गरी कागज ग रिदएको देिख छ । पीिडतले सो इजलास अिधकृत : जयराम े
वारदातलाई पिु हने गरी ग रिदएको कागज बेहोरा क यटु र: ेमबहादरु थापा
समिथत हने गरी अदालतमा आई बकप गन सके को इित संवत् २०७५ साल असार ८ गते रोज ६ शभु म् ।
अव थासमेत नदेिखने ।
२
माण भनेको व तिु न र प एवम् मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
शङ् कारिहत हन आव यक ह छ । शङ् का पद र ड बरबहादरु शाही, ०७२-CR-१२१३, जबरज ती
िववादा पद भनाइको आधारमा कसरु थािपत गन करणी, नेपाल सरकार िव. हमबहादुर सा
िम ने पिन हँदैन । िववादा पद माणको आधारमा
जाहेरवाला ............ एवम् व तुि थित
कसैलाई पिन कसरु दार ठहराउँदा फौजदारी याय मचु ु काका मािनसह कु भ िसंह जधासमेतले िमित
िस ा तको ममिवपरीत ह छ । अिभयोग लगाएर मा २०६३।११।१४ गते पीिडत ............ लाई ितवादी
हँदनै । अिभयोग दाबी मािणत गन दािय व अिभयोग होमबहादरु सा ले जबरज ती करणी गरेको हो भनी
लगाउने प मै िनिहत हने ।
बकप गरेको देिखयो । यसैगरी, पा पा िज ला
पीिडत नाबािलकाक हजरु आमासमेतका अ पतालको ितवेदन हेदा मल ारको भागमा दईु वटा
मािनसह ले ितवादीह को इ कारी बयान समिथत कोत रएको घाउ देिखनक
ु ो साथै मल ारको नली
हने गरी ितवादीह िनद ष छन् भनी कागज सिु नएको देिखएको र मल ारको नलीमा यौन स पक
ग रिदनक
ु ा साथै यी ितवादीह ले मेरो छोरीलाई भए ज तो देिख छ भ ने राय ततु भएको पाइयो ।
समाती कूलमा लगी जबरज ती करणी गरेको होइन, यसबाट िनज ितवादीको सािबती बयान पिु भएको
छै न । मेरो ीमान् जाहेरवालाले के कुन उ े यले देिखयो । अत: उपयु आधार माणसमेत ि गत गदा
ितवादीह को नाउँमा िकटानी जाहेरी दरखा त ितवादी हमबहादरु सा ले जाहेरवाला ............. को
िदएका हन् थाहा भएन भनी प बेहोरा लेखाइिदएको ४ वषको छोरी ............. को मल ारमा अ ाकृितक
देिखने ।
मैथनु गरेको कसरु थािपत हन आयो । साथै यसबाट
वारदात थलमा
पीिडतको
साथमा ितवादीले नबालकलाई अ ाकृितक मैथनु गरेको
रहेको पीिडतको हजरु आमा, जाहेरवालाको आमा त यमा कुनै िववाद देिखन नआउने ।
सनु ैनादेवीको मौकाको घटना िववरण कागजसमेतबाट
पीिडत नबालकलाई जबरज ती करणी
वारदात पिु नभइरहेको आधार कारणसमेतबाट गरेको नभई अ ाकृितक मैथनु मा गरेको अव था
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देिख छ । य तो ि थितमा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती नै .२,०००।– (दईु हजार) पीिडतलाई मनािसब
करणीको महलको १० नं. को कानूनी यव था मािफकको ितपूित भराएकै अव था देिखएको छ ।
आकिषत हने अव था देिखएन । नाबालकलाई तसथ, यस ि कोणले पिन पीिडतलाई दान ग रने
अ ाकृितक मैथनु गरेको अव थामा अ ाकृितक आिथक प लाई पनु रावेदन तहमा मनन ग रएन भ न
मैथुन गनलाई सजायको िनधारणको लािग जबरज ती निम ने ।
करणीकै कसरु भएसरह मानी सजायको यव था गरेको
अत: िववेिचत त य र कानूनी यव थाको
देिख छ तर ितपूित भराउने स ब धमा ट पले िव ेषणसमेतबाट ितवादीलाई जबरज ती करणीको
यव था गरेको नपाइने ।
महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय र
अ ाकृितक मैथनु गन कायलाई सामािजक ऐ. ९(क) नं. बमोिजम मल ारमा अ ाकृितक मैथनु
नैितकता िव को कसरु माने तापिन सजायमा गरेकोमा थप १ वष गरी ११ वष कै द सजाय र सोही नं.
य ता कसरु नदोहो रयोस् भ ने अिभ ायले कसरु बमोिजम पीिडतलाई ितपूितबापत .२,०००।– (दईु
सजायको यव था गनु एउटा सङ् ग हो तर उ
हजार) भराई िदने ठह याई पा पा िज ला अदालतबाट
१० नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै मिहलालाई भएको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत
जबरज ती करणी गरेको ठहरेमा ितपूितको यव था बटु वलबाट िमित २०६४।५।२३ मा भएको फै सला
गरेको भए तापिन जबरज ती करणी नै गरेको नभई िमलैकै देिखँदा सदर हने ।
अ ाकृितक मैथनु गरेकोस म देिखएबाट सजायको इजलास अिधकृत : िव णु साद अचाय
हकमा स म थप सजाय गन योजनको िसलिसलामा क यटु र: मि दरा रानाभाट
उ यव था रहेको पाइ छ । थप सजाय भइसके को इित संवत् २०७४ साल फागनु १५ गते रोज ३ शभु म् ।
अव थामा ितपूितको ावधान लागू गदा अक असर
३
पन जाने ह छ । अत: जबरज ती करणीको १० नं. को मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
कानूनी यव थाअनस
ु ार जबरज ती करणी नै भएको ड बरबहादुर शाही, ०७३-RC-०१५२, कत य
अव थामा मा उ ऐनको यव था काया वयन हने यान, नेपाल सरकार िव. तुलिवर राईसमेत
देिख छ । तसथ सु िज ला अदालतबाट भएको
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
गरेको सािबती बयान, घटना िववरण कागज गन
िन य: नै पनु रावेदकले िजिकर िलएझ कै द यि ह को भनाइ र बरामदी मचु ु कासमेतको
सजाय र आिथक ितपूितको िवषय िभ नािभ नै आधारमा िमित २०५२।१०।२६ को वारदातमा
हने देिखए पिन यी दवु ै िवषयको िन य ल कानूनले तीनैजना ितवादीह वारदात थलमा रहे भएको
नै गरेको ह छ । कानूनले नै िनधारण गरेको सत र र झै-झगडा कुटिपटसमेत भएको कुरामा कुनै िववाद
अधीनमा सजाय र आिथक ितपूित िनधारण हने रहेको देिखँदनै । िमित २०५२।१०।२६ मा बु बहादरु
गदछ । ततु मु ाको त य, अिभयोग माग दाबी र राईको िववाहमा मतृ क र ितवादीह ले मादक पदाथ
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलमा भएका सेवन गरेको र नाचगान गन िनहँबाट झगडा तानातान
कानूनी यव थाह को सम प लाई ि गत गरी हँदा मतृ क उ रबहादरु राई र ितवादी तल
ु िवर राई
हेदा एकाितर अ ाकृितक मैथनु मा ितवादीबाट आधा का लाबाट लडी उ रबहादरु मािथ र तल
ु िवर राई तल
अंश भराई िदने कानूनी यव था भएको देिखँदैन भने परी मलाई मतृ कले िक यो भ ने िनहँमा कुटिपट सु
अक तफ पीिडतलाई ितपूित भराउने स दभमा भई दवु ै प बाट आफू स दो कुटिपट हँदा मतृ क ए लो
जबरज ती करणीकै महलमा भएकै यव थाअनस
ु ार यि र ितवादीह तीनजना भई मतृ कलाई कुटिपट
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गरेको भ ने िमिसल संल न माणह बाट देिखने ।
भरु ाम राईलाई समेत बोलाई कुट् न लगाएको सोही
वारदात राितको समयमा भएको र मादक कुटिपटबाट मतृ को मृ यु भएको हो भनी ग रिदएको
पदाथ सेवन गरी आ नो रस क ोलसमेत गन एकै िमलानको कागजबाट पिन िनज ितवादीह ले
नसके का ितवादीह ले मतृ कलाई िभरबाट आरोिपत कसरु गरेको मािणत हन आएको देिखने ।
खसालेको जसको प रणाम व प उ रबहादरु को
तसथ, हरीमा ितवादीह ले गरेको
टाउको फुटेर अ यिधक र ावबाट मतृ कको मृ यु सािबती बयान, घटना थलबाट तल
ु िवर राईले मतृ क
भएको भ ने देिखएकोमा सो कुरालाई मतृ कको शव उ रबहादरु राईलाई िहकाएको भिनएको छालाको
परी ण ितवेदनसमेतबाट समिथत भएको देिख छ । बटु बरामद भएको, कागज गन सबै यि ह ले िनज
यसरी ितवादीह ले उ रबहादरु लाइ एक दईु पटक ितवादीह िमलेर मतृ क उ रबहादरु लाई कुटिपट
िहकाएको नभई बु बहादरु को घरदेिख कुटिपट गरी गरेको र सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको भनी
लखेट्दै तीनैजना ितवादीह ले घेराहाली िभरबाट गरेको एकै िमलानको कागज तथा िनज ितवादीह ले
खसालेर मतृ कलाई कत य गरी मारेको देिखन आउने । आफूह ले आरोिपत कसरु गरेको होइन भनी कुनै
तल
ु िवर राईले अदालतमा बयान गदा मतृ क ठोस माण पेस गन नसके को अव थालाई िवचार गरी
उ रबहादरु सँग झगडा परी कुटिपट हँदा मतृ कलाई हेदा िमित २०५२।१०।२६ ितवादीह तल
ु िवर राई,
ला ाले िहकाएको र पिछ मतृ कको मृ यु भएको द तिवर राई र भरु ाम राईले उ रबहादरु लाई कुटिपट
त यस म वीकार गरेको साथै घटना थलबाट गद तीनैजना ितवादीह ले घेरा हाली िभरबाट
तल
ु िवर राईले मतृ क उ रबहादरु राईलाई िहकाएको खसालेको; जसको प रणाम व प उ रबहादरु को
भिनएको छालाको बटु समेत बरामद भएको अव थामा मृ यु टाउको फुटेर अ यािधक र ावबाट भएको भ ने
िनज ितवादीह बेकसरु छन् भ न स ने अव था मािणत भएको अव थामा िनज ितवादीह लाई
नरहने ।
पनु रावेदन अदालत राजिवराज, स रीबाट िमित
बु बहादरु राई, सु दरी राई, टंकमाया २०५५।१०।२१ मा ितवादीह तुलिवर राई, द तिवर
राई, जसमाया राई, दानकुमारी राईसमेतले िमित राई र भरु ाम राईलाई दाबी ग रएको यानस ब धीको
२०५२।१०।२६ गते गाउँमा िववाह भोज खाइसके पिछ १३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हने
नाचगान गद गरेको अव थामा ितवादी तल
ु िवर राईले ठह याई भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मतृ कलाई समाती ता दा िनजह दवु ैजना लडी, इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
तल
ु िवर राई उठी मतृ क उ रबहादरु राईलाई कुटिपट क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
गन थालेको र िनजले ितवादीह द तिवर राई र इित संवत् २०७४ साल पस
ु ७ गते रोज ६ शभु म् ।
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