पुस

–१

पाि क काशन
वष २६, अङ्क १७

२०७४, पुस १–१५

पूणाङ्क ६११

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

या सः ४२६२८७८, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी नहकुल सुवेदी
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
कायम मुकायम रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
१४
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
११
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
६
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
२
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
१०
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
५
इजलास नं. १६
इजलास नं. ७
५
इजलास नं. १७
इजलास नं. ८
४
ज मा
इजलास नं. ९
६
ज मा
६८
कूल ज मा
६८ + २४ = ९२

४
४
४
४
२
२
३
१
२४

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

िनणयह को सारसङ् ह
िवषयगत आधारमा
वग कृत
एघार ख ड पु तकह िब मा छन् ।
मू य .५,५००।पाइने ठाउँ
 नेपाल कानून पि का िब क , सव च अदालत
 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल
 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७४, पुस – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.
२.
३.
४.
५.
६.

७.

८.

९.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१ - १२
कुटिपट नेपाल सरकार िव. सरु शे
अङ् गभङ् ग रायसमेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव. के शाङ
डाइजेपाम
लामासमेत
निु फन
यान मान नेपाल सरकार िव. गोरख
उ ोग
मिु खया िबन
लागु औषध नेपाल सरकार िव. िफरोज
हेरोइन शेषसमेत
नेपाल सरकार िव. याम भ ने
डाँका चोरी
घन याम पौडेलसमेत
वैदिे शक सानमु ैया े िव. नेपाल
रोजगार ठगी सरकार
सश हरी
ऐन, २०५८
सरकार
िव.
को दफा २७ नेपाल
अ तगतको खल
ु बहादरु खड् का
कसरु
अपराध
ाचार नेपाल सरकार िव. पवनकुमार
(अिनयिमतता) झा
डा.सरोश है ी िव. ि भवु न
िव िव ालय, िचिक साशा
उ ेषण
अ ययन सं थान िडनको
कायालय, महाराजग जसमेत

१०.

डाँका

अपहरण
११.
तथा
शरीरब धक
१२.
१३.

१४.
१५.
१६.
१७.
१८.

१९.

i

ठगी

नेपाल सरकार िव. िवनोद
सनु ारसमेत
नेपाल सरकार िव. ेम काश
पनु समेत
नेपाल सरकार िव. बलबहादरु
कुँवरसमेत
राम साद यादव िव. नेपाल
सरकार

अपहरण
तथा
शरीरब धक
इजलास नं. १
१२ - २०
राजकुमार तामाङ िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
वैदिे शक मक
ु ु द मालाकार िव. नेपाल
रोजगार ठगी सरकार
नेपाल सरकार िव. बिु माया
कत य यान
यौपाने
दीपक साद िघिमरे िव.
उ ेषण /
िज ला हरी कायालय,
परमादेश
का ेपला चोक
स पि
नेपाल
सरकार
िव.
शु ीकरण िवजयकुमार कुशवाहसमेत
ज गा
िखचोला
मेटाई टाटी
िशव पज
ु न लोहार िव. लाला
िदवाल
काँदस
ु मेत
भ काई
चलन चलाई
पाउँ

२०.

ाचार

२१.

उ ेषण /
परमादेश

नेपाल सरकार िव. बी
कुमारी यादवसमेत
मेदनारायण लाल देव िव.
िश ा
म ालय,
िसंहदरबारसमेत

कत य यान
सौगात ढकाल िव. नेपाल
२२. र जबरज ती
सरकार
चोरी
िदनानाथ शमा सवु ेदी िव.
उ ेषण /
२३.
िज ला िश ा कायालय,
परमादेश
बागलुङसमेत
इजलास नं. २
२० - २४
सधु ा अ वाल िव. राज
ब दी
२४.
अनस
िवभाग
ु धान
य ीकरण
ह रहरभवनसमेत
वाली
िवमलादेवी िघिमरे िव. निवन
ट् वाइलेट कोइरालासमेत
२५. क पाउ ड
वाल भ काई
लुटिपट
२६. कत य यान िनला राई िव. नेपाल सरकार
यान मान राजेश लामा िव. नेपाल
२७.
उ ोग
सरकार
लागु ओषध
नेपाल
सरकार
िव.
२८.
(खैरो
निवनकुमार चौलागाईसमेत
िहरोइन)
इजलास नं. ३
२४ - २६
जयबहादरु काक िव. नेपाल
२९. कत य यान
सरकार

३०.

३१.
३२.

३३.

३४.
३५.
३६.
३७.

३८.

३९.

४०.

ii

लागु औषध रािधका िव.क. िव. नेपाल
सेतो हेरोइन सरकार
इजलास नं. ४
२६ - ३२
यु बहादरु गौतम िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
नेपाल सरकार िव. यवु राज
कत य यान
तामाङ
ज गा
कामे र ठाकुर लोहार िव.
िनखनाई महेश महतोसमेत
पाऊँ
शोभाराम माउतसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
नरेशकुमार अ वालसमेत िव.
उ षे ण
संजयकुमार वणवाल
कुटिपट नेपाल सरकार िव. महाराज
अङ् गभङ् ग यादवसमेत
लागु औषध मिनष अ सारी िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
अन तराज लइु टेलसमेत िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण
मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
अिनयिमत नेपाल सरकार िव. महेश
वन पैदावार म डलसमेत
ओसारपसार
इजलास नं. ५
३२ - ३६
भोजमान राई िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

अ लम अ सारी िव. नेपाल
सरकार
नेपाल सरकार िव. शेष
कत य यान
नु लाहसमेत
कत य यान नेपाल सरकार िव. मि जल
र जबरज ती म ाती (स धी) समेत
चोरी
नेपाल सरकार िव. िद ी
कत य यान
गु ङसमेत
इजलास नं. ६
३६ - ४०
जबरज ती नेपाल सरकार िव. तुलबहादरु
करणी
गु ङ
अिनयिमत नेपाल सरकार िव. मणी
त रकाले वन राईसमेत
पैदावर
ओसारपसार
गरेको
िलखत दता जानती देवी यादव िव.
बदर दता
ीिनवास साद यादवसमेत
िव णु म ल िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
इजलास नं. ७
४० - ४१
ह र साद भस
ु ालसमेत िव.
उ षे ण /
लोक सेवा आयोग, के .का.
परमादेश
अनामनगर काठमाड समेत
इजलास नं. ८
४१ - ४३
िवशाल पि डत िव. वा य
परमादेश तथा
जनसं या
म ालयसमेत

४१. कत य यान
४२.
४३.
४४.

४५.

४६.

४७.
४८.

४९.

५०.

५१.

५२.

५३.
५४.

५५.

५६.
५७.

५८.

जवाहरी लाल े िव.
अदालत,
उ षे ण पनु रावेदन
पाटनसमेत
चा दनी देवी झा िव. स री
उ ेषण िज ला
अदालत,
राजिवराजसमेत
इजलास नं. ९
४३ - ४८
िनणय दता सिु नलर न धा वा िव.
बदर
ऋि व ब ाचायसमेत
रैमन शेिखनसमेत िव. शेख
अंश चलन
असेसर
महेशकुमार जाजु िव. ठूला
कायालय,
ितषेध करदाता
ह रहरभवन लिलतपरु
राधेश रे मी ख ीसमेत िव.
अंश
पतु ली देवी ख ी
म जु उ ेती िव. रामबाबु
अंश चलन
भ डारी
इजलास नं. १०
४८ - ५०
मोही हकको सवु ालाल
महतो
िव.
माण प दानालाल महतो

पाऊँ
मोही
५९.
नामसारी
मोही हकको
६०. माण प
पाऊँ
iii

अहमद िमया िव. महमद
जिहर अ सारी
सवु ालाल
महतो
खस
ु ीलाल महतो

िव.

६१.

६२.
६३.

६४.

६५.

६६.
६७.
६८.

साल काठ नेपाल
सरकार
िव.
अिनयिमत िभ म साद ब जाडे
िब िवतरण
इजलास नं. ११
५० - ५१
शेरबहादरु थापा िव. नेपाल
बिकङ कसरु
सरकार
जालसाजी चि का साह िव. शेष जरनैल
इजलास नं. १२
५१ - ५३
NANKUBHAI
ब दी
HAMIRBHAI BASHIA
य ीकरण िव. कारागार कायालय,
िड लीबजार, काठमाड समेत
छुट ज गा गोपीराम पनु िव. भ कुमारी
रोका
दता
कायमसमेत
इजलास नं. १३
५३ - ५६
कमल साद अिधकारीसमेत
अंश चलन
िव. िललादेवी अिधकारी
िटकामाया ख ी काक िव.
अंश चलन
खुशबहादरु ख ी
उ वराम ओड िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

६९.

७०.

७१.

७२.

७३.

७४.

७५.

iv

बस ता थापा िव. िशवराम
अिधकारीसमेत
इजलास नं. १४
५६ - ५७
नारायण साद रे मी िव.
उ ेषण सामा य शासन म ालय,
िसंहदरबारसमेत
अरिब दकुमार िम िव. िश ा
उ ेषण
म ालय, िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. १५
५७ - ५८
संगीतादेवी ह रजन िव.
उ षे ण
अफती ह रजनसमेत
सिु नल रंजन िसंह िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. १६
५९ - ६०
नेपाल
सरकार
िव.
ाचार
भोगे कुमारसमेत
इजलास नं. १७
६०
मनोजकुमार म डल िव.
नेपाल िव तु
ािधकरण
उ षे ण
के ीय
कायालयि थत
पनु रावलोकन सिमितसमेत
अंश

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
निु फन, नेपाल सरकार िव. के शाङ लामासमेत
संयु इजलास
ितवादी रीता े को साथबाट निु फन
र डाइजेपाम बरामद भएको र अ य ितवादीह
१
के शाङ् ग लामा र सोनाम िछ रङ शेपाको साथबाट
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज निु फन, डाइजेपाम र टागन इ जे सन बरामद भएको
जोशी, ०६९-CR-१०१३, कुटिपट अङ् गभङ् ग, देिख छ । उि लिखत बरामदी लागु औषधको कृित
नेपाल सरकार िव. सरु शे रायसमेत
र प रमाणसमेतको आधारमा ितवादीह रीता
ितवादी सरु शे राय गाउँ िवकास सिमितको े , के शाङ् ग लामा र सोनाम िछ रङ शेपालाई लागु
पूवअ य रहेको भ ने कुराले िनजको पूव आचरण औषधको सेवनकतास म ठहर गरी सजाय गरेको
के क तो िथयो, आपरािधक मनसाय बोके र िहँड्ने पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न
यि हन् होइनन् भ ने कुरालाई स म उजागर गरेको नसिकने ।
देिख छ । गाउँ िवकास सिमितको पूवअ य रहेको
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
भ ने आधारले ितवादीको पूवआचरण रा ो रही एवम् अदालतसमेतको बयानमा रीता े सँग पसलबाट
अपराधमा संल न यि िथएनन् भ ने कुरा इङ् िगत घर जान लागेको अव थामा प ाउमा परेको, रीता
गरेको देिखँदा िनजलाई द ड सजायको ११ क को (२) े सँग लागु औषध छ भ ने आफूलाई थाहा नभएको
र (३) नं. को सिु वधा िदँदा िलएको आधार िमलेन भ न भनी खल
ु ाएको देिखयो । सह ितवादी रीता े ले
नसिकने ।
िनजसँग लागु औषध रहेको भ ने सपना े लाई थाहा
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था तथा िथयो भनी पोल गन सके को समेत देिखँदनै । लागु
माणसमेतबाट ितवादीह रामान दन राय र धम
औषध दु यसनीसँग लागु औषध रहेको थाहा जानकारी
रायलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई र ितवादी नै नभएको अव थामा य तो यि सँगै िहँडेको भ ने
सरु शे रायलाई कुटिपटमा कसरु दार ठहर गरी दईु वष आधारमामा कसरु दार ठहर गन फौजदारी यायको
कै द सजाय र .२५००।- (दईु हजार पाँच सय पैयाँ) िस ा तिवपरीत हन जाने ।
ज रवाना हने ठहर गरी भएको सु को फै सलालाई सदर
शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने
गरी ितवादी सरु शे रायलाई कै दबापत मल
ु क
ु ऐन, फौजदारी यायको िस ा त रहेको छ । ततु मु ामा
द ड सजायको ११क को (२) र (३) नं. बमोिजमको ितवादी सपना े को सँगसाथबाट कुनै लागु औषध
सिु वधा िदने गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट बरामद हन नसके को र सह ितवादी रीता े को साथमा
िमित २०६७।३।६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा लागु औषध रहेको कुरा ितवादी सपना े लाई थाहा
सदर हने ।
िथयो भ ने कुरा वादी प बाट यिु सङ् गत तवरबाट
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
पिु गन नसके को अव थामा शङ् काको भरमा
क यटु रः अिमरर न महजन
कसरु दार ठहर गन िम दैन । तसथ यस अदालतबाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
दोहो याई हेन िन सा दान गदा िलएको आधार
२
सहमत हन सिकएन भने पनु रावेदनप मा उि लिखत
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज निजर िस ा त ततु मु ामा आकिषत हने नदेिखने ।
जोशी, ०७०-CR-११४३, लागु औषध डाइजेपाम
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणह बाट
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ितवादीह रीता े , के शाङ् ग लामा र सोनाम पाइएन । सच गन ममा ितवादीको घरमा पगु ेपिछ
िछ रङ शेपाको साथबाट लागु औषध बरामद भएको सच टोलीले ितवादीलाई गोली हािन घाइते बनाएको
देिखँदा िनज ितवादीह ले लागु औधष (िनय ण) भ ने ितवादीको बायाँ खु ाको घडँु ाभ दा मािथ लो
ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसरु गरेको ठहर भागबाट पूण काटेर फािलएको कारण ितवादी
गरी िनज ितवादीह म ये ितवादी रीता े को वैशाखीको सहारामा सु िज ला अदालतमा उपि थत
साथबाट बरामद भएको लागु औषधको प रमाणका भएको भ ने सु को फै सलाबाट खु न आउँछ ।
आधारमा िनजलाई ऐ. दफा १४(१)(ज) बमोिजम २ ितवादीका सा ी भनदु ास त माले ितवादी िनद ष
(दईु ) मिहना कै द र .२,०००।- (दईु हजार पैयाँ) रहेका, ितवादीलाई िनजको घरबाटै हरीले प ाउ
ज रवाना हने र ितवादीह के शाङ् ग लामा र सोनाम गरी लगेका र ितवादीले हरीलाई गोली हानेका
िछ रङ शेपालाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम होइनन् भनी बकप गरेको समेतका माणह बाट
१ (एक) मिहना कै द र .२,०००।- (दईु हजार पैयाँ) ितवादी दोषी रहेछन् भ न नसिकने ।
का दरले ज रवाना हने ठहर गरी साथै ितवादी सपना
फौजदारी मु ामा माणको भार वादी
े लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको प मा रहेको ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई २५ मा “फौजदारी कसरु मा आ नो अिभयु को
सदर ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित कसरु मािणत गन भार वादी प को ह छ” भ ने
२०७०।३।१८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा यव था छ । सो यव थाअनस
ु ार अिभयोजन प ले
सदर हने ।
ितवादी डाँका अपराधमा संल न यि रहेका हँदा
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
िनजको घर सच गरी डाँका ग रएको सामानसमेत
क यटु रः िवके श गरु ागाई
बरामद भएको भ नसके को देिखएन । डाँकाको सच
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
गन ममा ितवादीको घरमा जाँदा ितवादीको
३
घरिभ रहेका डाँकाह सँग दोहोरो िभड त भएको
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज भ नेस म उ लेख गरे पिन ितवादीबाहेकका अ
जोशी, ०६७-CR-११३४, यान मान उ ोग, नेपाल डाँकाह समेत प ाउ ग रएको भ नसके को पाइएन ।
सरकार िव. गोरख मिु खया िबन
.िन. वेद िव लाई ितवादी गोरख मिु खया िबनले नै
बरामदी मचु ु कामा ितवादीको घरबाट गोली चलाई यान मान उ ोगको कसरु गरेका भ ने
ब दक
ु तथा गोली र खोकाह बरामद भएको भ ने कुरा वादी प बाट व तिु न माण पेस गरी पिु गन
उ लेख ग रएको भए पिन गाउँबाट डाँका ग रएको सके को समेत देिखएन । फौजदारी मु ामा शङ् काको
सामान बरामद भएको र उ घरिभ बाट अ
सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने फौजदारी यायको
डाँकाह समेत प ाउमा परेका भ न वादी प ले िस ा त रहेको छ । ततु मु ामा ितवादीको
सके को नपाइँदा घरिभ डाँकाह रहेका भ ने भनाई कसरु व तिु न माणबाट पिु हनसके को नदेिखँदा
नै प यारलायक देिखएन । गोली लािग स त घाइते शङ् काको आधारमा ितवादीलाई दोषी ठहर गनु
भएका भिनएका वेद िव को घा के स फाराम, उपचार फौजदारी यायको मा य िस ा तको ितकूल हन
गराएको भ ने मािणत कागजात तथा घाउ देिखने जाने हँदा यस अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा
अ य कुनै कागजातसमेत अदालतमा पेस हन सके को दान गदा िलइएको आधारसँग सहमत हन नसिकँ दा
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पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलालाई अ यथा ितवादीले त ययु माण तुत गरी आफू िनद ष
भ न निम ने ।
रहेको कुरा मािणत गन सके को पाइएन । मेरो साथबाट
तसथ मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था लागु औषध बरामद भएको होइन हरीले झठु ा
एवम् माणसमेतबाट ितवादी गोरख मिु खया िबनलाई अिभयोग लगाएका हन् भ ने पनु रावेदकको िजिकर रहे
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई भएको बारा िज ला पिन हरीले पनु रावेदक ितवादीलाई झठु ा अिभयोग
अदालतको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, लगाउनु पन आधार र कारण के िथयो भनी खल
ु ाउन
हेट डाबाट िमित २०६७।३।२८ मा भएको फै सला सके को समेत नदेिखँदा जनताको सरु ाका लािग
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
खिटएका हरी कमचारीले पनु रावेदक ितवादीउपर
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
झठु ा मु ा लगाई फसाए भनी अनमु ानस म गन
क यटु रः अिमरर न महजन
सिकएन । िजिकर िलने यि ले आफूले िलएको
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
िजिकरलाई पिु गन स नपु छ । कुनै यिु सङ् गत
४
माणबाट पिु नै हन नसके को िजिकरको आधारमा
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज मा कसैले पिन कसरु बाट सफाइ पाउन स ने
जोशी, ०६७-CR-०७७४, ०६७-CR-०८९१ नहँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
र ०६७-CR-०९७७, लागु औषध हेरोइन, नेपाल रसक
ु ु मार गु ाको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सरकार िव. िफरोज शेष, रसक
ु ु मार गु ा िव. नेपाल नसिकने ।
सरकार र िफरोज शेष िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी िफरोज शेषले
फौजदारी अिभयोगमा
ितवादीमािथ सह ितवादी रसक
ु ु मार सँगसँगै िहँड्नपु न कारण
लगाएको कसरु लाई शङ् कारिहत तवरले मािणत गन के िथयो भनी खल
ु ाउन सके को समेत पाइएन ।
भार वादी प मा रहेको ह छ । अपराध शङ् कारिहत अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कुटिपट गरी
तवरबाट पिु हन नसके को अव थामा शङ् काको डर, धाक िदई गराएका भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन
सिु वधा अिभयु ले पाउने ।
िजिकरका स ब धमा हेदा अदालतको आदेशानस
ु ार
ितवादी रसक
ु ु मार गु ाले अिधकार ा िचिक सा िव ान राि य ित ान वीर अ पतालको
अिधकारीसम को बयान डर, धाक िदई कुटिपट गरी दाँत रोग िवभागमा पनु रावेदक ितवादी िफरोज शेषको
गराएका हन् भ ने त ययु माण गज
ु ान सके को समेत दाँतको परी ण गराएको पाइयो । पनु रावेदकका नामको
पाइएन । यित ठूलो प रमाणमा लागु औषध हेरोइन O.P.T. Ticket मा Hit Six months back on his
बोक िहँडेको अव थामा प ाउमा परेका यि ले लागु teeth भ ने उ लेख भएको देिखँदा हरीले कुटिपट
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ अनस
ु ार गरेको भ ने पनु रावेदकको िजिकर आफै ँ मा खि डत
सो लागु औषध िनजले लागु औषध (िनय ण) ऐन, भइरहेको देिख छ । यसरी सह ितवादी रसक
ु ु मार गु ा
र सो ऐनअ तगत बनेको िनयम वा जारी ग रएको तथा पनु रावेदक ितवादी िफरोज शेषको अिधकार ा
आदेशबमोिजम ा गरेको वा राखेको हो भ ने अिधकारीसम को बयान, बरामदी मचु ु कासमेतबाट
कुराको माण पेस गनपन
ु देिख छ । उ कानूनी पनु रावेदक ितवादी िफरोज शेष सह ितवादी
यव थाअनस
ु ार आफू िनद ष रहेको माण पु याउने रसक
ु ु मारको सँगसाथमा रहेको १८० ाम लागु औषध
भार ितवादीमा नै रहेकोमा सोअनस
ु ार पनु रावेदक हेरोइन िब गन सह ितवादी रसक
ु ु मारसँगै रहेको
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अव थामा प ाउ परेको भ ने पिु हन आउने ।
ितवादीह को नाममा सु िज ला अदालतबाट
पनु रावेदक ितवादी िफरोज शेषको साथबाट जारी भएको वारे ट तथा यादी पज
ु नै बेप े तामेल
कुनै अवैध व तु बरामद भएको नदेिखएको अव थामा भई आएको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
आिथक लोभनमा परी सह ितवादी रसक
ु ु मार देिख छ । कसरु मा संल न यि ह को वा तिवक
गु ासँग रहेको लागु औषध हेरोइन िब गन िहँडेको नाम, थर, वतन यिकन गरी अिभयोग दाबी िलनपु न
देिखँदा पनु रावेदक ितवादी लागु औषध हेरोइन िब
अिभयोजकको दािय व हो । अिभयु को वतन नै
गन सह ितवादी रसक
ु ु मार गु ासँगको मितयार रहेको यिकन पमा खल
ु ाउन नसक अिभयोग प मा नाम र
पिु भइरहेकाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने थर उ लेख गरेको आधारमा मा कुनै पिन यि लाई
पनु रावेदक िफरोज शेषको पनु रावेदन िजिकरसँग कसरु दार ठहर गन फौजदारी यायको मा यतािवपरीत
सहमत हन नसिकने ।
हन जाने हँदा ितवादीह अिभषेक तामाङ र िनरज
अतः उि लिखत त य, माण तथा थापा मगरको उ वारदातमा संल नता रहेको भनी
कानूनी यव थासमेतको आधारमा ितवादी अिभयोग कायम गरी सजाय गन िम ने देिखँदैन । तसथ
रसक
ु ु मार गु ालाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, िनजह को हकमा सु बाट भएको फै सलालाई सदर
२०३३ (संशोधनसिहत) को दफा ४ को देहाय (घ) गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सलालाई
र (च) बमोिजम कसरु दार ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा अ यथा भ न निम ने ।
१४(१)(छ)(३) बमोिजम १५ वष (प वष) कै द र
ितवादी घन याम पौडेलबाट डाँका चोरी
.५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) ज रवाना गन भएको भिनएको कुनै कारको दशी बरामद हनसके को
र अका ितवादी िफरोज शेषले रसक
ु ु मार गु ाको समेत देिखँदैन । य तो अव थामा सह ितवादीह को
मितयार भई काय गरेको पिु हँदा ऐ. ऐनको दफा पोल र अिभयोग दाबीकै आधारमा मा ितवादी
१७ बमोिजम ७.५ वष (सात वष छ मिहना) कै द र घन याम पौडेल कसरु दार रहेछन् भ न नसिकने
.२,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार पैयाँ) हँदा िनजलाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत,
ज रवाना गन ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट बटु वलबाट भएको फै सला िमलेन भ ने वादी नेपाल
िमित २०६७।२।११ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सदर हने ।
नसिकने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ितवादी गोिव द ित वाको पसलबाट
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
बरामद भएका भिनएका बरामदी मचु ु कामा उ लेख
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
ग रएका गरगहना र जाहेरी दरखा तमा लेिखएका
५
गरगहना िववरण एक आपसमा मेल खान नसके को एवम्
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज उ बरामदी गरगहना आ नो होइन भनी जाहेरवालाले
जोशी, ०७१-CR-१३८४, डाँका चोरी, नेपाल सनाखत गरी बकप समेत गरेको पाइ छ । ितवादी
सरकार िव. याम भ ने घन याम पौडेलसमेत
गोिव द ित वाको पसलबाट बरामद भएका गरगहना
ितवादीह अिभषेक तामाङ र िनरज नै चोरीका सामान हन् भ ने त य थािपत हन सके को
थापा मगरको हकमा के ही नबोली फै सला भएको भ ने नदेिखँदा ितवादी गोिव द ित वालाई कसदु ार ठहर
पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गदा िनज गन िम ने नदेिखने ।
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मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ६ नं. को ठहर हनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
कानूनी यव थाको रोहमा हेदा डाँकाको कसरु हनका नसिकने ।
लािग चार जनाभ दा बढ् ताको जमातबाट जबरज ती
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार एवम् माणको आधारमा ितवादीह अिभषेक
िलई उठाई छाडी वा हलह जत गरी चोरी गरेको हनपु न तामाङ र िनरज थापालाई अिभयोग कायम हन
देिख छ । कानूनले नै डाँकाको वारदात हनका लािग चार नसके को भनी र ितवादीह याम भ ने घन याम
जनाभ दा बढीको समूहबाट जबरज ती चोरी भएको पौडेल तथा गोिव द ित वालाई अिभयोग दाबीबाट
हनपु न यव था गरेको अव थामा तीन जना मा को सफाइ िदने गरी भएको सु को फै सलालाई सदर गरी
समूहबाट जाहेरवालाको घरमा गई जाहेरवालालगायत एवम् ितवादीह होमबहादरु गु ङबाट बरामद िबगो
प रवारका सद यह लाई बाँधी थनु ी धनमाल चोरी
.३,३३,०००।-, डेिवट राईबाट .२०,०००।- र
गरी लगेको कायलाई डाँकाको वारदात भ न िम ने ितवादी सिचन खवासबाट .१६,०००।- गरी ज मा
नभई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ४ नं. बमोिजम िबगो . ३,६९,०००।- को धनमाल जबरज ती चोरी
जबरज ती चोरीको कसरु गरेको मा नपु न देिखँदा गरेको ठहर गरेको देिखँदा ितवादीह लाई चोरीको
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट उ कसरु लाई महलको १२ नं. र १४(२) नं. बमोिजम जनही कै द १
डाँकाको कसरु कायम नगरी जबरज ती चोरीको कसरु मिहना १५ िदन र जबरज ती चोरी गरेको ज मा िबगो
कायम गरेको कायलाई अ यथा भ न निम ने ।
.३,६९,०००।- को डेढी अथात् .५,५३,५००।ितवादीह होमबहादरु गु ङ, सिचन जनही ज रवाना गनपनमा
सो नगरेको हदस म सु को
ु
खवास र डेिवट राईबाट बरामद भएको धनमाललाई फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह होमबहादरु गु ङ,
मा िबगो कायम गरेको िमलेन । अिभयोग िबगो कायम सिचन खवास र डेिवट राईलाई जनही १ (एक) मिहना
हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन १५ (प ) िदन कै द तथा जनही .५,५३,५००।िजिकरको स ब धमा हेदा जाहेरवालाको ज मा (पाँच लाख ि प न हजार पाँच सय पैयाँ) ज रवाना
.४१,५९,५००।– को धनमाल डाँका चोरी भएको भई ज रवानाबापत कै द हने ठहर गरी पनु रावेदन
भ ने अिभयोग दाबी रहे पिन ितवादीह म ये अदालत, बटु वलबाट िमित २०७१।७।१७ मा भएको
ितवादी डेिवट राईबाट .२०,०००।-, ितवादी फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
सिचन खवासबाट .१६,०००।- र ितवादी इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
होमबहादरु गु ङबाट .३,३३,०००।- बराबरको इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
धनमाल बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट
६
खु न आएको पाइयो । ितवादीह ारा चोरी गरेको स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
भिनएको अ य धनमाल ितवादीह बाट यो यसलाई सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०२४५, वैदेिशक
बेचिबखन गरेको वा मासेको भ ने वादी प बाट कुनै रोजगार ठगी, सानमु ैया े िव. नेपाल सरकार
ठोस माण पेस हनसके को नदेिखँदा जाहेरी दरखा त
ितवादी सानमु ैया े ले अिधकार ा
र अिभयोगको आधारमा मा ितवादीह ले जाहेरीमा अिधकारीसम बयान गदा जाहेरवालालाई वैदेिशक
उ लेख गरेबमोिजमकै धनमाल चोरी गरेका रहेछन् रोजगारका लािग िवदेश पठाउने भनी .२,००,०००।भ न िम ने नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम पूरै िबगो िलई िलखत गरेको, मेरै हातले पैसा िलएपिछ
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पैसा आफै ँ ले िद छु भनी कसरु मा सािबत रहेको पठाई िदने भनी लोभन देखाई ३५ िदनको भाखा
पाइयो । अदालतमा कसरु मा इ कार रही बयान गरे पिन राखी िलखतसमेत गरी .२,००,०००।- िलएको
अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान करकापमा देिखँदा ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
पारी, डर धाक देखाई जबरज तीसँग गराइएको भनी को दफा १० र ४३ बमोिजम १ (एक) वष ६ (छ)
िजिकर िलन सके को पाइएन । माण ऐन, २०३१ को मिहना कै द र .१,५०,०००।- (एक लाख पचास
दफा २५ ले अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादी हजार पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालाबाट िलएको
प मा राखेको भए पिन ऐ. दफा २७ ले ितवादीले
.२,००,०००।- र सोको ५० ितशतले हने
िनद ष रहेको िजिकर िलएको अव थामा सोको
.१,००,०००।- समेत गरी ज मा .३,००,०००।माण पु याउने भार ितवादीमै राखेको अव थामा (तीन लाख पैयाँ) हजनाबापत ितवादीबाट
ितवादीले अदालतमा इ कार रही बयान गरे पिन सो जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर गरी वैदिे शक रोजगार
इ कारी बयानलाई उ कानूनी यव थाअनस
यायािधकरणबाट िमित २०६९।१।४ मा भएको
ु ार पिु
र समिथत गन त ययु र ठोस माण ितवादीले फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
जगु ान सके को समेत नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
ितवादी सानमु ैया े ले अदालतमा बयान क यटु रः अिमरर न महजन
गदा उ िमित २०६५।११।१ मा भएको भिनएको इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
वैदेिशक रोजगारस ब धी िलखतको साथै अ य
७
२-३ वटा िलखतसमेत झु याई गराएको भनी खल
ु ाए स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ह रकृ ण
पिन ती िलखतउपर कतै पिन उजरु गन सके को काक , ०७१-RC-०१६०, सश हरी ऐन, २०५८
देिखएन । अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको को दफा २७ अ तगतको कसरु अपराध, नेपाल
भ ने मा आधारमा कसैले पिन फौजदारी कसरु को सरकार िव. खल
ु बहादरु खड् का
दािय वबाट उ मिु पाउन स ने हँदैन । ितवादीले
सश
हरी जवान िवनोद थापाको
वैदेिशक रोजगारको लािग यवसाय गन इजाजतसमेत १३४९४ नं.को आइ.िड. योग गन यि यी ितवादी
ा नगरेको भ ने िनजको मौकाको बयानबाट नै रहेको र िनजले आ नो आइ.िड.सँग बीचको अङ् क
देिखएको अव थामा कानूनले रोक लगाएको काय मा फरक भएको िवनोद थापाको आइ.िड. जानाजान
गरी जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने भनी योग गरेको यहोरा सश हरी बल धान कायालय,
लोभन देखाई रकमसमेत िलई वैदेिशक रोजगारमा काय िवभागको च.नं. १९०८ िमित २०६०।१२।४ को
नपठाई उ रकमसमेत नितरेको अव थामा ततु प सिहतको ारि भक अनस
ु धान र िनज ितवादी
मु ा दायर हन आएको देिखँदा ितवादी िनद ष रिहछन् घटनापिछ फरार रही हालस म आ नो ड् यटु ीमा
भ न निम ने ।
नफकको त यबाट पिु भएको देिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
ितवादी सश
हरी बलतफको सश
ितवादी सानमु ैया े ले वैदेिशक रोजगार ऐन, हरी जवान पदमा कायरत रहेको, िनजले अक हरी
२०६४ को दफा १० बमोिजम वैदेिशक रोजगार जवान िवनोद थापाको आइ.िड.बाट हितयार बझ
ु ेर
यवसाय स चालन गन इजाजतसमेत निलई िफता नगरी फरार रहेको र खोजतलासको ममा फे ला
जाहेरवालालाई वैदिे शक रोजगारीका लािग िवदेश नपरेको यहोरा सश हरी बल बंगलामख
ु ी िवशेष
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कायदल गणमा कायरत सश हरी बलका हरी हातहितयार तथा खरखजाना िलई भागी जाने
कमचारीह को िनवेदन र यसपिछका अनस
ु धानबाट सश हरी जवान खल
ु बहादरु खड् काउपर सश
देिखन आउने ।
हरी ऐनअनस
ु ार कारवाही हनपु छ भनी र सश
सरु ा िनकायज तो संवदे नशील थानमा हरी उपरी क महेशकुमार े ले िनज खल
ु बहादरु
कायरत िज मेवार यि ले हितयार बझ
ु ेर िफता नगरी खड् काको बाब,ु दाइ तथा ीमतीसमेतसँग सोधपछ
ु
बेखबर हने कायलाई सामा य मा न सिकँ दैन । यसबाट गदा उ हातहितयार िलई माओवादी पाट मा लागेको
िनज ितवादीको काय सश हरी ऐन, २०५८ को भ ने िलिखत जवाफ िदएको र िविभ न प पि कामा
दफा २७(१)(घ) र (ङ) िवपरीतको भई सोही दफा समेत लेख लेिखएको हँदा उ हितयार तथा
२७(१) अनस
ु ार ती कसरु गन यि लाई सव वसिहत गोलीग ासमेत िनजले नै िलई गएको हो भनी बकप
ज मकै दको सजाय हने यव था रहेभएको देिखयो । गरेबाट यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको मािणत
सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)(घ) मा हन आयो । साथै िनज ितवादीको बाबु ने बहादरु
आ नो योगको िनिम िलई राखेको वा आफूले िज मा खड् काले आ नो छोरो िनज ितवादी आतङ् ककारी
िलई राखेको हातहितयार खरखजाना िलई भागेमा र गितिविधमा संल न रहेको भनी मौकामा कागज गरेको
ऐ. दफा २७(१)(ङ) मा आतङ् ककारी गितिविधलाई तथा िनज ितवादीका दाजु िनलबहादरु खड् का
य वा अ य पमा सघाएमा ऐ. दफा २७(१) र ीमती शोभा खड् काले समेत सोही यहोरासँग
अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने भएको र मेल खाने गरी मौकामा कागज गरेबाट समेत िनज
सोही कसरु कायम गरी अिभयोग दाबी पेस गरेको देिखन ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको कुरा िसलिसलेवार
आयो । य तो अव थामा आरोिपत कसरु नगरेको
पमा िमलेको देिखन आउने ।
भए मौकै मा उपि थत भई अनस
तसथः यी ितवादी खल
ु धानलाई सहज
ु बहादरु खड् कालाई
बनाई आ नो सफाइ र िनद िषता पेस गनपनमा
सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)(घ) र (ङ)
ु
य तो गरेको नदेिखँदा यी ितवादीले आरोिपत को कसरु मा सोही दफा २७(१) बमोिजम सव वसिहत
कसरु गरेका होइनन् भनी िव ास गन सिकने आधार ज मकै दको सजाय गन ठह याएको सु सश हरी
रहेको नदेिखने । वारदातको समयमा कोतमा कायरत िवशेष अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
सश हरी सहायक िनरी क धनबहादरु सवु दे ीले म अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।११।१० मा भएको
उ गणको कोतमा कायरत रहेको अव थामा िमित फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
२०६०।१०।२३ को पिहलो ड् यटु ीमा ड् यटु ीवालाह
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
म ये सश हरी बल, धान कायालयमा कायरत क यटु र : रामशरण ितिमि सना
आइ.िड. नं.१३४९४ का सश हरी जवान िवनोद इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
थापाले उि लिखत हितयार तथा खरखजाना बझ
८
ु ी
िलई गएको र उ हितयार बझ
ु ाउन न याएपिछ स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ह रकृ ण
खोजी गन ममा सश हरी जवान िवनोद थापा काक , ०६९-CR-०७८३, ाचार (अिनयिमतता),
नभई आइ.िड. नं. १३३९४ का सश हरी जवान नेपाल सरकार िव. पवनकुमार झा
खल
ितवादीले अिनयिमत गरे भनी दाबी
ु बहादरु खड् का भएको हँदा यसरी आ नो नाम
थर तथा आइ.िड. नं. समेत ढाँटी छली उि लिखत िलइएको परु दरसर पोखरी सफा गन कायको
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ठे का स झौताबमोिजमको काय एवम् सोझै ग रएको फै सला मनािसब देिखएकोले ितवादीलाई अिभयोग
गे हाउसको ममत एवम् रङरोगनको कायसमेत दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
स प न भएको देिखएको र उपयु कायह गराउँदा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीले के अिनयिमतता गरी जले र न.पा.
अतः उि लिखत त य, िववेचना एवम्
लाई के नो सानी पु याएका र के कित लाभ िलए आधार कारणसमेतबाट ितवादी पवनकुमार झालाई
भ ने कुराको प अिभयोग दाबी यी ितवादीउपर आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठह याएको िवशेष
लगाएको देिखँदैन । यी ितवादीले परु दरसर अदालत, काठमाड को िमित २०६९।९।९ को फै सला
पोखरी सफा गराउँदा र गे हाउसको ममत तथा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रङरोगन गराउँदा थानीय िनकाय आिथक शासन इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
िनयमावलीअनु पको ि यासमेत पु याएर ठे का क यटु र: रामशरण ितिमि सना
स झौताअनस
ु ार नै काम भए गरेको यहोरा परु दरसर इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
पोखरी ठे का िदने ममा िमित २०६५।११।१३
९
मा कािशत पिहलो सूचनाबमोिजम कुनै पिन टे डर स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
नपरेपिछ िमित २०६५।१२।२७ मा दो ो सूचना िव भर साद
०७०-WO-०००३,
े ,
कािशत भएको र जले र न.पा.को िज मामा रहेको उ ेषण, डा.सरोश है ी िव. ि भवु न िव िव ालय,
एक मा गे हाउस जीण भएकोले िज लामा आउने िचिक साशा अ ययन सं थान िडनको कायालय,
सरकारी पाहनाह लाई त कालीन सरु ा अव थाले महाराजग जसमेत
अ य ब नपु न अव था भई िछटो ममत गनपन
िनवेदकको नाममा वेश परी ामा िलइएको
ु
अव था रहेको भ ने ितवादी पवनकुमार झाको औ ंठाछाप तथा या चे र वेश परी ाप चात् अ ययन
अदालतसम को बयानसमेतबाट देिखन आउँछ । सं थानको Open House Counselling गराउँदा
रातो खोलाको बाढीबाट ित त पोखरीलाई त काल िलएको ह ता र तथा औ ंठाछाप र िवप ी अ ययन
ममत र सफा नगरे न.पा.लाई आिथक ित हन जाने सं थानमा िनवेदकको िव मा उजरु ी परेप चात्
अव था देिखएकोले सोको लािग टे डर ि या पूरा िलइएको िनजको ह ता र र औ ंठाछाप एक आपसमा
गरी काम गराएको देिखने ।
निभडेको फरक फरक यि को रहेको भनी खल
ु ाई
अिघ लो आ.व. मा भ दा बढी रकम कायम पठाएको देिख छ । यिद यी िनवेदक वयम् आफै ँ उ
ग रएको भ ने वादी सरकारी प को भनाई हेदा वेश परी ामा सामेल भएको भए वेश परी ाको
अिघ लो वष ठेकेदारले आफूलाई घाटा लािग सोको ह ता र तथा या चे र पिछ Open House
ितपूित व प थप रकम माग गरेको र राजनीितक Counselling तथा Exam Appering Form मा
संय बाट थप रकम िदनको लािग िसफा रससमेत िलइएका ह ता र तथा या चे एक आपसमा िम न
भएको िमिसलबाट देिखन आएकोसमेत अव थाबाट यी िभड् नपन हो । सो हनसके को नदेिखएबाट िनज िनवेदक
ितवादी पवनकुमार झाले अिभयोग दाबीबमोिजमको उ िमित २०६९।१।३० मा MD Radiodiagnosis
आरोिपत कसरु गरेको पिु हन आएको नदेिखएको हँदा िवषयको स चािलत वेश परी ामा आफै ँ सामेल
िनज ितवादी पवनकुमार झालाई आरोिपत कसरु बाट भएको भ ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सफाइ िदने ठह याएको िवशेष अदालत, काठमाड को
जहाँस म वेश परी ा तथा Open House
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Counselling मा आफै ँ उपि थत भएर भनासमेत भई ज मिमित २०५४।६।२८ भनी खल
ु ाई आएको हँदा
अ ययन गरेको एक वषप चात् िढलो गरी बदिनयत
िनजको उमेर १६ वषभ दा कम नै रहेको पाइयो ।
्
िचताई आफूलाई कारवाही ग रएको भ ने िनवेदन यसरी सु िज ला अदालतबाटै ितवादीह सरु ज
िजिकर रहेकोमा सो स ब धमा िवचार गदा वेश सनु ार तथा िववेक थापाको उमेरका स ब धमा िनणय
परी ा र Open House Counselling तथा Exam भई िनज ितवादीह लाई चोरीको महलको ६ नं. को
Appering Form मा भएको ह ता र र या चे कसरु मा ऐ. १४(४) नं. बमोिजम ६ वष कै द सजाय हनेमा
एकै यि को नभएको र यी िनवेदक वेश परी ामा िनज ितवादीह को उमेर १६ वषभ दा कम देिखएको
उपि थत नभएको भ ने पिु हन आएको अव थामा भनी िनज ितवादीह लाई बालबािलकास ब धी ऐन,
वेश गन काय नै गलत ढङ् गबाट भएको र सो िवषयको २०४८ को दफा ११(३) नं. बमोिजम आधा अथात्
उजरु जिहले जनु सक
ु ै समयमा परे पिन यस िवषयमा ३/३ वष कै द सजाय हने ठहर गरी भएको फै सलालाई
ग रने िनणय र यसबाट सिृ जत प रणामको भािगदार सदर गरी पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट भएको
स बि धत यि हने नै हँदा िनवेदकको उ िनवेदन फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िजिकर पिन मनु ािसब देिखन नआउने ।
ितवादीले सरु ज सनु ारसमेतका ५ जना
अतएव: िनवेदकको वेश नै गलत िकिसमबाट सह ितवादीह लाई गाडी रो न लगाई िनज कुमार
भएको र आफू सि मिलत हनपु न वेश परी ामा उनाउ काक समेतका ३ जना ितवादीह बसिभ गएका
यि लाई सामेल गराई वेश परी ा पास भएको भनी सरु ज सनु ार, िवनोद सनु ार, काश िगरी,
देखाई यी रट िनवेदकले MD Radio Diagnosis सरु ज िव.क., छिवलाल िगरीसमेतले मौकामा बयान
िवषयमा अ ययन गरेको कायलाई वैध मा न निम ने गदा पोल गरेको पाइ छ । िनज ितवादीह को
हँदा िवप ीह बाट भए गरेको कायलाई बदर ग ररहनु मौकाको बयानसँग िम दो िकिसमबाट बिु झएका
पन अव थाको िव मानता रहेको देिखएन । ततु मोती खनालसमेतले मौकामा कागज गरी िदएको
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट िनवेदन खारेज पाइ छ । य तै मौकामा कागज गन दीप िव ले
हने ।
ितवादी कुमार काक समेतका प ाउ परेका
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
यि ह ले डाँका गरेको मैले देखेको हँ भनी खल
ु ाई
क यटु र: स तोष अवाल
कागज गरी िदएको समेतका माणह बाट ितवादी
इित संवत् २०७३ साल पस
कुमार काक को उ घटनामा संल नता िथएन भनी
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
िलएको िजिकरलाई खि डत ग ररहेको देिखयो ।
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी घटनाको िसलिसलेवार तिु त गरी सह ितवादीह
गोपाल पराजुली, ०७०-CR-०८१२, डाँका, नेपाल सरु ज िव.क., काश िगरी, छिवलाल िगरी, िवनोद
सरकार िव. िवनोद सनु ारसमेत
सनु ारले मौकामा गरेको बयानलाई पनु रावेदक
ितवादी िवजय थापा भ ने िववेक थापाको ितवादीले अ यथा मािणत गन सके को नपाइएको
उमेरका स ब धमा िनजले अदालतसम बयान गदा र सो तिु तलाई मौकामा बिु झएका मािनसह ले गरी
१४ वषको भएँ भनी लेखाएका र िनजले अ ययन िदएको कागजबाट समथन गरेको देिखँदा अिभयोग
गरेको ी छवी िन न मा यिमक िव ालय खलङ् गाको दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी
Character / Transfer Certificate मा िनजको कुमार काक को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
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सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको मोहन बढु ामगर िव. नेपाल सरकार
फै सलालाई प रवतन गरी रहन पन देिखन नआउने ।
ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको होइन
उि लिखत िववेिचत त य, माण तथा भनी मौकामा र अदालतमा इ कार रही बयान गरे
आधारबाट ितवादी िवनोद सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, पिन पीिडत जाहेरवाला र य दश यि ह ले
चोरीको महलको ६ नं.को कसरु मा ऐ. को १४(४) नं. अदालतसम गरेको िकटानी बकप र मौकाको कागज
बमोिजम ६ वष कै द र ितवादीह सरु ज सनु ार, काश एवम् जाहेरीबाट घटना वारदातको शङ
ृ ् खलाव िववरण
िगरी, छिवलाल िगरी, सरु ज िव.क. र िवजय थापालाई खल
ु ेको र ितवादीह उपर झु ा पोल गनपन
ु कुनै
िनजह नाबालक देिखँदा बालबािलकास ब धी िच बु दो आधार र कारण ितवादीह ले देखाउन
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं. बमोिजम ३/३ वष नसके को अव थामा पीिडत जाहेरवाला र य दश
कै द सजाय हने तथा दामासाहीले िबगो भराउने गरी यि ह को भनाइलाई अ यथा मा नपु न अव था
िनज नाबालकह लाई फै सलाबमोिजमको कै द एवम् नहँदा व तिु न माणको अभावमा ितवादीह को
ज रवाना िनजह का हकमा बालबािलकास ब धी इ कारी बयानको आधारमा मा ै ितवादीह िनद ष
ऐन, २०४८ अनस
ु ार थिगत रािखिदने भनी सख
ु त रहेको भनी मा न िम ने देिखएन । ितवादीह ले
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।३।४ मा भएको जाहेरवाला गंगाबहादरु गु ङलाई अपहरण गरी
फै सलालाई सो हदस म सदर गरी ितवादी कुमार शरीरब धकमा िलई .५०।- लाख िफरौती रकम िलई
काक लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको अपहरण मु गरेको त य पिु हन आउने ।
फै सला सो हदस म उ टी गरी िनज ितवादी कुमार
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीरब धक
काक लाई ६ वष कै द सजाय हने ठह याई पनु रावेदन िलनेको ३ र ७ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार यी
अदालत, सख
ु तबाट िमित २०७०।२।२७ मा भएको ितवादीह ले संगिठत भई जाहेरवाला गंगाबहादरु
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
गु ङलाई िनजको हाइटेक से यु रटी र े सर
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
इि ट यटु को कायालयमा आई िवदेशमा काम गन
इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
हँदा डाइरे टरसँग भेट्न जाने भनी जाहेरवालालाई
११
िनय णमा िलई गािडमा राखी ग गबु बसपाक ए रयामा
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी िविभ न गे हाउसमा राखी िफरौती रकम मागी .
ओम काश िम , ०७०-CR-०१०२, ७०-CR- पचास लाख रकम िफरौतीको पमा जाहेरवालाक
०२२४, ०७०-CR-०४६८, ०७०-CR-०४७०, ीमतीबाट िलएपिछ अपहरण मु गरेको देिखँदा यी
०७०-CR-०४८३, ०७०-CR-०५२३, ०७०- पनु रावेदक ितवादीलाई उ ३ नं. बमोिजम जनही
CR-०५३६, ०७०-CR-०७११, अपहरण तथा ९ वष कै द र .१,००,०००।- (एक लाख) ज रवाना
शरीरब धक, नेपाल सरकार िव. ेम काश पनु समेत, तथा ऐ. ७ नं. बमोिजम २ जनाभ दा बढी यि
िवजय भ ने ेम काश पनु िव. नेपाल सरकार, अथात् ७ जना संगिठत भई जाहेरवालालाई अपहरण
िव णु साद शमा िव. नेपाल सरकार, कै लास भ ने गरी शरीरब धक िलएको हँदा थप २(दईु ) वषसमेत
िहरालाल पनु िव. नेपाल सरकार, िवजयकुमार शमा गरी ज मा ११(एघार) वष कै द र .१,००,०००।िव. नेपाल सरकार, सनमान िल बु िव. नेपाल सरकार, (एक लाख) ज रवाना हने तथा सोही महलको १२
किपल भ ने िव णु पनु िव. नेपाल सरकार, मासल भ ने नं. बमोिजम दामासाहीले िबगो भराई दामासाही
10

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
िबगोबमोिजम ज रवाना हने ठह याएको पनु रावेदन पाउँ भनी िलएको पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर िजिकर प यारलायक देिखएन । तसथ पनु रावेदन
हने ।
अदालतको फै सलालाई अ यथा गरी रहन नपन ।
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
तथा आधार कारणबाट ितवादीह बलबहादरु कुँवर
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् । तथा पु पराज शाहले मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १
§ यसै लगाउको ०७०-CR-०४८४, ०७०- र २ नं. र िकत कागजको महलको १, ७ र १२ नं.
CR-१०३०, ०७०-CR-१३६२, ०७०- बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी ितवादी बलबहादरु
CR-१३९६, ०७०-CR-०४६९ र ०७०- कुँवरलाई ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम ४ (चार) वष
CR-०७०९, ०७०-CR-१४०८, अपहरण कै द, िकत कागजको १६(१) नं. बमोिजम ४ (चार) वष
तथा शरीरब धक, िवजयकुमार शमा िव. कै द र .५०००।- (पाँच हजार पैयाँ) ज रवाना एवम्
नेपाल सरकार, सनमान िल बु िव. नेपाल ऐ १२ नं. बमोिजम थप १ (एक) वष कै द हने, साथै
सरकार, िहरालाल पनु िव. नेपाल सरकार, ितवादी पु पराज शाहलाई सहयोगीस म ठह याई
ेम काश पनु िव. नेपाल सरकार, िव णु साद ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम ३ (तीन) वष कै द,
शमा िव. नेपाल सरकार, मोहन बढु ामगर िव. िकत कागजको १६(२) नं. बमोिजम २ (दईु ) वष कै द
नेपाल सरकार र िव णु पनु मगर िव. नेपाल र .२,५००।- ज रवाना एवम् ऐ १२ नं. बमोिजम
सरकार भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार थप १ (एक) वष कै द हने ठहर गरी भएको लिलतपरु
फै सला भएको छ ।
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म सदर गरी
१२
िववािदत िलखतमा नै िबगो .६,००,०००।– मा
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी उ लेख भएको र सोम ये रा.वा. बक वीरग जमा
ओम काश िम , ०६९-CR-०६२२ र ०६९.२,५०,६००।- मौजदात रहेको रकम जाहेरवालाले
CR-१०६३, ठगी, नेपाल सरकार िव. बलबहादरु िफता पाउने हँदा .३,४९,४००।- मा िबगो कायम
कँु वरसमेत र बलबहादरु कुँवर िव. नेपाल सरकार
गरी ठगीको ४ नं. बमोिजम ज रवाना गनपनमा
िबगो
ु
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनस
.११,८९,३५०।- कायम गरी सोहीअनु प ितवादी
ु ार
सजायमा कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने बलबहादरु कुँवरलाई ज रवाना हने ठह याएको हदस म
कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको सु को फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदक ितवादी
माण पु याउने भार िनजको हनेछ भ ने भएको बलबहादरु कुँवरलाई .३,४९,४००।- ज रवाना
यव थाअनस
ु ार अदालतमा आई िदएको इ कारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
बयानलाई पिु गन व तिु न माण पनु रावेदकले पेस २०६९।३।२६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
गन सके को देिखएन । अ य वत र प रि थितज य सदर हने ।
माणबाट कसरु दार रहेको पिु ग ररहेको अव थामा
अका ितवादी पु पराज शाहको हकमा
कुनै माणबाट समिथत एवम् पिु हन नसके को इ कारी सु बाट िबगो .११,८९,३५०।- कायम गरी
बयानकै आधारमा कसरु दार होइनन् भनी कसरु बाट सोअनस
ु ार ज रवाना हने ठहर गरी फै सला भएको
उ मिु िदन निम ने हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ देिखएको र पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट फै सला
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हँदा ितवादी पु पराज शाहको िबगोतफ के ही बोलेको हजार) ज रवाना हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
नपाइएकाले ितवादी पु पराज शाहलाई हाल कायम राजिवराजको फै सला मनािसब नै देिखने ।
िबगो .३,४९,४००।- बमोिजम नै ज रवाना हने
उि लिखत यव था, त य एवम्
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको तथा ितवादी िववेचनासमेतको आधारमा सु को फै सलालाई के ही
बलबहादरु कुँवरको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । उ टी गरी यी पनु रावेदक ितवादी राम साद यादव,
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
सरु ने यादव, सक
ु देव यादव, देवनारायण यादव तथा
क यटु रः अिमरर न महजन
जसकरण यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
शरीरब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ४ (चार)
१३
वष कै द र जनही . २५,०००।– (प चीस हजार)
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ज रवाना र सोही महलको ७ नं.अनस
ु ार जनही थप २
ओम काश िम , ०६९-CR-०८२६, अपहरण तथा वष कै दको सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
शरीरब धक, राम साद यादव िव. नेपाल सरकार
राजिवराजबाट िमित २०६९।६।१० मा भएको फै सला
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीरब धक िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िलनेको महलको ३ र ७ नं. को कानूनी यव था तथा इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
त यगत अव था हेदा यी ितवादी राम साद यादवको क यटु र: िवके श गरु ागाई
छोरी र जाहेरवाला क तलाल यादवको छोराबीच भएको इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
स ब धको िवषयमा शु ाशिु को लािग जाहेरवाला
क तलाल यादवले छोरी प लाई ितपूित िदएर िववाद
इजलास नं. १
िमलाउने समाजको िनणय भएअनस
ु ार सो ितपूित
रकम निदएका कारण यी पनु रावेदक ितवादी राम साद
१
यादवसमेतका ितवादीह ले संगिठत भई जाहेरवाला मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
क तलाल यादवलाई अपहरण गरी शरीरब धक जोशी, ०६९-CR-०६१७, कत य यान, राजकुमार
िलएको भ ने देिखँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजम तामाङ िव. नेपाल सरकार
मल
मतृ क बाटोमा आउँदै गरेको अव थामा
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीरब धक िलनेको
१ र २ नं. बमोिजम अपहरण गरेको वा शरीरब धक आ नो घरमा रहेको धा रलो च कुको हार गरी
िलएको भ ने नभई सोही महलको ३ नं. बमोिजम अ य लासलाई त नाले छोपेर भा ने आशयले ितवादी
उ े यले अपहरण गरी शरीरब धकमा िलई कुटिपट घटना थलबाट अ य िहँडेको देिख छ । मतृ कको
गरी .२५,०००।– (प चीस हजार) को तमसक
ु बनाई यान मान मनसायले नै बाटोमा लक
ु मतृ कलाई
अपहरणमु गरेको पिु हन आएकोले यी पनु रावेदक हार गरेको देिख छ । मतृ कको कारणबाट घटेको
ितवादी राम साद यादवलाई उ अपहरण गन तथा कुनै कुराको कारण त काल उठेको रस था न नसक
शरीरब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ४ (चार) हार गरेको अव था पिन रहेको छै न । ितवादीले
वष कै द र .२५,०००।– (प चीस हजार) ज रवाना लाठा, ढुंगा, लात, मु का इ यािदको योग गरेको नभई
र सोही महलको ७ नं.अनस
ु ार थप २ (दईु ) वषसमेत च कु ज तो धा रलो एवम् जोिखमी हितयारको हार
गरी ज मा ६ (छ) वष कै द र .२५,०००।– (प चीस गरी मतृ कको यान िलएको अव था छ । ितवादीले
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जोिखमी हितयार हार गरेको उ कायबाट मतृ कको (बा ) वष कै द सजाय गदा पिन यायको म सद
यान गएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको पूरा हने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
१४ नं. को कानूनी यव था ततु मु ामा आकिषत कै द वष १२ (बा ) हन उपयु देिखन आयो । तसथ
हनस ने देिखएन । यसैले ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, ितवादी राजकुमार तामाङलाई कै द वष १२(बा )
यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं. िवपरीत हने ।
कसरु मा ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हने इजलास अिधकृत: मीना गु ङ
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलामा क यटु र: अिभषेककुमार राय
कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभु म् ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट मतृ क
२
कृ ण तामाङलाई ितवादी राजकुमार तामाङले कत य मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश
गरी मारेको पिु भएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी िम , ०६७-CR-०९२१, वैदिे शक रोजगार ठगी,
महलको १ नं. र १३(३) नं. िवपरीतको कसरु मा ऐ. मक
ु ु द मालाकार िव. नेपाल सरकार
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
ितवादी मक
ु ु द मालाकारले मौकामा र
गन ठह याएको सु लिलतपरु िज ला अदालतको अदालतमा अिभयोग दाबीबमोिजमको आरोिपत
िमित २०६८।२।१६ को फै सला सदर हने ठह याई कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखए तापिन
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।२।२ मा जाहेरवालाले जाहेरी दरखा तसाथ पेस गरेको
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कागजलाई होइन भनी पूण पमा अ वीकार गन
ततु वारदात घिटत हनक
ु ो पछािडको सके को अव था देिखँदैन । य तोमा के वल ितवादीको
कारण प रवारको अ य सद यबाट थप माया पाउने इ कारी बयानलाई मा आधार बनाई आरोिपत कसरु
अिभलाषा नै मख
ु कारकको पमा देिख छ । हजरु बबु ा गरेको होइन होला भनी अनमु ान गनु यायोिचत नहने ।
नाित नाता स ब धमा रहेका मतृ क र ितवादीबीच
इजाजत नपाउने यि ले वैदेिशक
यानै िलनपु नस मको रसइबी रहे भएको पिन रोजगारीमा पठाइिद छु भनी जाहेरवालाह सँग पैसा
देिखँदैन । य तो प रि थितको प रणाम व प ततु िलएको कुरा पिु भइरहेको हँदा यी ितवादी मक
ुु द
वारदात घिटत हन गएको भिवत य होक भ नेस मको मालाकारले वैदिे शक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा
त यलाई यस अदालतले नजरअ दाज गन २४(२) अनस
ु ारको कसरु गरेको देिखन आयो । उ
स दैन । कसरु र सजायमा तादा यता हनु आव यक कसरु मा सजायको स ब धमा ऐ. ऐनको दफा २४(२)
ह छ । यही कुरालाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. ले आकिषत हने नै देिख छ । यसैले यी ितवादी मक
ुु द
स बोधन गरेको छ । ितवादीको उमेर वारदात समयमा मालाकारलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा
१९ वष मा भएको र र सी खाएको अव थामा उ
२४(२) अनस
ु ार सजाय हने ठहर गरेको फै सलामा
घटना घटाएको अव था हँदा ितवादीलाई अिभयोग कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
दाबीबमोिजम मल
म तथा रोजगार व न िवभागतफबाट
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं.अनु प कानूनले तोके को पूरै सजाय गदा अिभयोग प दायर गरेको देिख छ । वैदिे शक रोजगार
चक पन देिख छ । ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजमको ऐन, २०४२ को दफा १९ मा वैदेिशक रोजगारस ब धी
सजाय ठहर गरी यायको रोहमा ितवादीलाई १२ कसरु मा अनस
ु धान तहिककातको लािग अनस
ु धान
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अिधकृतको यव था गन र सोको लािग हरी र च बहादरु डाँगीको मृ यु भएको पिु हन आएकोले
सरकारी विकलको सहयोग िलनस ने कानूनी िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
यव था गरेको देिख छ । यसरी त कालीन चिलत १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही १३(३)
ऐनको प रिधिभ रही अनस
ु धान र अिभयोजन भएको नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको
देिखँदा अिधकार े िवहीन िनकायले अिभयोग प फै सला कानूनस मत नै देिखने ।
दायर गरेको भ ने नदेिखने ।
ितवादी बिु मायाले मतृ कलाई मान कायमा
अतः उि लिखत आधार र कारणह बाट
य भूिमका िनवाह नगरेको भएपिन वारदात थलमा
ितवादी मक
ु ु द मालाकारलाई वैदेिशक रोजगार रहेर पिन के ही नगरी हेरी बसेको तथा मतृ कलाई
ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४(२) को कसरु मा सोही कुटिपट गन रोके को अव थासमेत नहँदा उ
दफाबमोिजम .२५,०००।- ज रवाना गरी जाहेरवाला यानस ब धीको १७(३) नं. बमोिजम २ वष कै द
नगे उ ते ीसँग िलएको .३,४५,०००।- र जाहेरवाला हने गरी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको
कृ ण साद आचायसँग िलएको .७,७५,०००।- त कालीन पनु रावेदन अदालत, िदपायलको फै सला
समेत गरी ज मा .११,२०,०००।- र सोको ५०% कानूनस मत नै देिखने ।
ले हने हजानासमेत िनज ितवादीबाट िदलाई भराई
उपयु बमोिजमको आधार कारणबाट
पाउने गरी भएको सु काठमाड िज ला अदालतको ितवादी िशव साद यौपानेलाई अिभयोग माग
िमित २०६४।३।२० को फै सला सदर हने ठह याएको दाबीबमोिजम यानस ब धीको महलको १३(३)
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६६।८।२ को नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने र
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी बिु माया यौपानेलाई यानस ब धीको
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
१७(३) नं. बमोिजम २ वष कै द सजाय हने ठह याएको
क यटु र : अिभषेककुमार राय
सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभु म् । िदपायलको िमित २०७१।१।२२ को फै सला िमलेकै
३
देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजल
मतृ कले यी ितवादी िशव साद यौपानेको
ु ी र मा. या. ी के दार साद
चािलसे, ०७१-CR-०११७ र ०७३-RC-००५५, आमासँग िववाद गरेको कारण त काल आवेशमा
कत य यान, नेपाल सरकार िव. बिु माया यौपाने र आई साधारण खाटको खु ाले हार गदा मतृ कको
नेपाल सरकार िव. िशव साद यौपाने
टाउकोमा ला न गई घाइते भई मृ यु हन पगु ेको
जाहेरवाला मतृ कको ीमती िमनादेवी देिख छ । ितवादीले मानको लािग मनसायका साथ
डाँगीको मौकाको कागज र अदालतको बकप बाट समेत पूवतयारी गरी वारदात घटाएको अव था देिखएको
िशव साद यौपानेले खिटयाको खु ाले टाउकोमा छै न । िनजले कुनै ग भीर र जोिखमी हितयारको योग
गरेको हारबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा खल
ु ाई गरेको अव था छै न । वारदातको बखत ितवादीको
िदनक
ु ा साथै जाहेरी दरखा त, मौकामा कागज गन १८ वषको किललो उमेर अव था देिख छ ।
यि ह को मौकाको कागज र अदालतको बकप बाट पा रवा रक नातास ब धिभ कै लेनदेनको कारण
समेत सो कुराको समथन हन गएको देिखएबाट िववाद िसजना भई आवेशमा घटेको तुत घटना
ितवादी िशव साद यौपानेको कत यबाट नै मतृ क भिवत य होक भ नेज तो देिखएको र ितवादीले
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कसरु वीकार गरी याियक ि यामा सहयोग र नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२)
पु याएको ि थितसमेतलाई ि गत गदा ितवादी बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
िशव साद यौपानेलाई सव सिहत ज मकै दको
िनवेदकलाई निसहत िदने दवु ै िनणयसमेत
सजाय चक पन देिखँदा मल
ु क ऐन, अ.बं. १८८ नं. बदर भएको र िनवेदक हरी संगठनमा कायरत रही
बमोिजम १२(बा ) वष कै दको सजाय हन पनु रावेदन रहेको अव थालाई ि गत गदा निसहत यथावत् राखी
अदालत, िदपायलबाट य राय मनािसब देिखएकोले रा दा हरी सेवाको भावी िदनमा मनोबल (Moral)
िनज ितवादी िशव साद यौपानेलाई अ.बं. १८८ नं. कमजोर भई पेशागत गणु (Professional quality),
बमोिजम १२(बा ) वष कै द हने ।
मता र िनपूणता (Capacity and efficiency) मा
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
ितकूल असर परी कत य परायणतामा ास आई
इित संवत् २०७३ साल पस
अमनचयन (Law and order) को ि थित िब न
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
४
स ने हँदा िनवेदकलाई ग रएको निसहतको सजाय
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी फुकुवा गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
के दार साद चािलसे, ०७१-WO-०२२३, ०७१- आदेशसमेत जारी हने ।
FN-०२७२, उ ेषण / परमादेश, दीपक साद िघिमरे इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
िव. िज ला हरी कायालय, का ेपला चोक
क यटु रः मि दरा रानाभाट
िनवेदकले दाबीको रकम बझ
ु ाइसके पिछ इित संवत् २०७३ साल फागनु ३० गते रोज २ शभु म् ।
िनवेदकले लापरवाही गरी आफूलाई फाइदा र
५
संगठनलाई घाटा भएको भ न यायोिचत हँदैन । मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा
िकनभने िववादको उठान नै िनवेदकले .८,०००।– खड् का, ०७१-CR-०६६९, स पि शु ीकरण,
नबझ
ु ाएकोले हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८५ नेपाल सरकार िव. िवजयकुमार कुशवाहसमेत
को कसरु कायम गरेको देिख छ । िनयम ८५ िनयम
ितवादी ओम काश चौधरीको साथबाट
८४(क) सँग स बि धत छ । िनयम ८५ मा सामा य भा. .५,००,०००।- (पाँच लाख) बरामद भएको
लापरवाही गरेमा िनयम ८४ (क) ले िनिद गरेको र िनजबाट बरामद उ भारतीय पैयाँ के क तो
निसहत िदन िम छ । तर उठान भएको अ तरव तु वैधािनक ोतबाट आजन भएको हो भ ने कुरा ततु
.८,०००।- नै हो । उ रकम िनवेदकले िमित गन सके को नदेिखएको हँदा िनज ितवादीले स पि
२०६९।२।२२ बझ
ु ाएको कुरा अ चल हरी कायालय, शु ीकरण (मिन लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को
बागमतीको िनणय पचामा उ लेख भएको अव थामा अनस
ु ूची १ को देहाय (भ) मा उि लिखत मु ास ब धी
सो कायालयका मख
ु ले िवचार नगरी हरी नायब स ब कसरु ( ेडीके ट अफे स) गरेको देिखन
उपरी कले िमित २०६९।२।१९ मा गरेको िनणय आयो । ितवादी ओम काश चौधरीलाई स पि
सदर गन गरेको िमित २०७१।३।१० को िनणय शु ीकरण (मिन लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४
त यगत पमा िमलेको नदेिखँदा उ दवु ै िनणय र को दफा ३०(१) बमोिजम कै द वष २(दईु ) र िबगोको
सोसँग स बि धत प ाचारह नेपालको अ त रम दो बर .१६,००,०००।- (सो लाख) ज रवाना गरी
संिवधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोिजम िनजबाट बरामद
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भारतीय पैयाँ ५ लाख मोटर साइकल र हेलमेट बीमा वा सहकारीसँग स ब धी कसरु म ये ितवादीले
जफत हने ठह याएको फै सलामा कानूनी िु ट भएको अिभयोग प मा कुनचािहँ स ब कसरु गरेको हो भ ने
नदेिखने ।
यिकन गरी दाबी िलएको अव था छै न । ितवादी
िमिसल संल न रहेको सौमया ेड िलङ् क, िवजयकुमारबाट बरामद रकम सौमया ेड िलङ् कको
गौरको कारोबार स चालन गदा कर रकम दािखला कारोबारको रकम हो भ ने कुरा मािथको करणह मा
गरेकोस ब धी िववरण अ ययन गदा सौमया ेड िलङ् क उि लिखत िववरणबाट मािणत भइरहेको देिखएकोले
(लेखा नं.६०००१२७३७) ले आ.व.२०६९।७० बरामद रकम स पि शु ीकरणको कसरु गरी ा त
को अनमु ािनत आिथक िववरणमा कुल आय .१ गरेको भ ने देिखन नआउने ।
करोड, करयो य आय .२ लाख उ लेख गरेको
ितवादीह
रमेशकुमार अ वाल र
देिख छ । यसैगरी सौमया ेड िलङ् कले २०६९ नीलम देवी अ वालबीच पित-प नी नाताको रहेको
असोजदेिख २०७० जे स मको म.ु अ.कर िववरणमा देिखनक
ु ा साथै सौमया ेड िलङ् क ितवादी िनलम
करयो य िब २,७८,२४,१८५।०० र करयो य देवी अ वालको नाममा दता रही स चालनमा रहेको
ख रद .२,७३,४२,७००।– उ लेख गरी पेस गरेको देिख छ । सोही सौमया ेड िलङ् कमा कमचारीको
देिख छ भने आ त रक राज व कायालय, िसमराले
पमा कायरत रहेका ितवादी िवजयकुमार
च.नं.४०६ िमित २०७०।४।२९ को प मा सौमया कुशवाहको साथबाट बरामद भएको पैयाँ सौमया
ेड िलङ् कले २०७० साल जे मिहनाको मू य ेड िलङ् कको कारोबारको रकम भएको मािणत
अिभविृ कर िववरण बझ
ु ाएको र सो िववरणअनस
ु ार भएको हँदा ितवादीह िनलम देवी अ वाल र
जेठ मिहनाको ज मा करयो य िब .८४,७७,४६५ रमेशकुमार अ वालले अिभयोग दाबीबमोिजम स पि
देिखएको भ ने यहोरा उ लेख भएको पाइ छ । शु ीकरणको कसरु गरेको देिखन आएन । ितवादीह
यसबाट ितवादी िवजयकुमार कुशवाहले बरामद िवजयकुमार कुशवाह, रमेशकुमार अ वाल र िनलम
पैयाँ सौमया ेड िलङ् कको कारोबारको रकम हो देवी अ वालले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने गरी
भनी गरेको बयान सौमया ेड िलङ् कले पेस गरेको भएको फै सलामा कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
कारोबारको िववरणबाट पिु भइरहेको नै देिखन
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, माण र
आउने ।
कानूनबाट ितवादी ओम काश चौधरीलाई स पि
ितवादी िवजयकुमार कुशवाहउपर स पि शु ीकरण (मिन लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को अनस
ु ूचीको ख ड१ को देहाय (भ) को कसरु गरेको
को दफा २(श) मा उि लिखत स ब कसरु ( ेिडके ट ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(१) बमोिजम कै द वष २
अफे स) मा अनस
ु ूची १(भ) मा उ लेख भएको कसरु को (दईु ), ज रवाना .१६,००,०००।– (सो लाख) हने,
अिभयोग िलएको देिख छ । अनस
ु ूची १(भ) मा मु ा, बरामद नगद भा. .५,००,०००।-, मोटरसाइकल,
बिकङ, िव ीय, िवदेशी िविनमय, िविनमय अिधकार हेलमेट ऐ. ऐनको दफा ३४(१) बमोिजम जफत हने तथा
प बीमा वा सहकारीसँग स ब धी कसरु भ ने उ लेख अ य ितवादीह िवजयकुमार कुशवाह, रमेशकुमार
भएको पाइ छ । उि लिखत कसरु मु ा, बिकङ, अ वाल र िनलम देवी अ वालले आरोिपत कसरु बाट
िव ीय, िवदेशी िविनमय, िविनमय अिधकार प सफाइ पाउने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट
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िमित २०७१।४।१९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
७
सदर हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा
इजलास अिधकृत: मीना गु ङ
खड् का, ०७२-CR-१३९८,
ाचार (सरकारी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
अनदु ानको रकम िहनािमना तथा दु पयोग), नेपाल
इित संवत् २०७३ साल चैत ६ गते रोज १ शभु म् ।
सरकार िव. बी कुमारी यादवसमेत
६
ितवादीह ले िव ालयको नाममा ा त
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा अनदु ानको रकम टाचार गरेको थािपत नभई
खड् का, ०६७-CI-०७१२, ज गा िखचोला मेटाई िववािदत रकम बे जक
ु ो भएकोले िज ला िश ा
टाटी िदवाल भ काई चलन चलाई पाउँ भ ने, िशव कायालय, सलाहीको िमित २०७२।२।२९ को
पज
प बाट ितवादीह बाट बे जक
ु न लोहार िव. लाला काँदस
ु ो रकम असल
ु उपर
ु मेत
कुनै प ले यो ज गा आ नो हो भ ने दाबी भइसके को देिख छ । य तो बे जक
ु ो रकमलाई
गनले यसको ठोस सबदु माण पिन पेस गनपन
टाचार मा नको लािग बे जु भनी लेखाउने
ु
ह छ । यो ज गा यो ोतबाट आ नो नाममा यित प लाई पिन ितवादी कायम गनपन
ु ह छ । ततु
आएको हो भनी प ट पमा ोत देखाउन नसके को मु ामा य तो रकम बे जस
ु रह असल
ु उपर गनु भनी
अव थामा बाटो िनकास ज तो सबैले उपभोग गन सिु वधा िदने प लाई ितवादी बनाएको छै न । बे जु
पाउने न.नं.१५ को ज गालाई बाटो कायम गदा वादी भनी उ मिु िदने प लाई सिु वधा िदई बे जु रकम
ितवादी दवु ैले िनकास िलनस ने भई सम यायको बझ
ु ाएको ितवादीह ले टाचार गरेको भनी मा न
ि कोणबाट सो न.नं.१५ को ज गामा बाटो कायम निम ने ।
गरी फै सला गनपनमा
सो नगरेको हदस मको िमित
िववािदत कुलमा ा त अनदु ानको रकम
ु
२०६६।९।२०।२ को पनु रावेदन अदालत, बटु वलको खचको योग, िबल, भरपाई देखाउन नसके को कारण
फै सला के ही उ टी हने ।
िवभागीय तरबाट बे जु ठह याई सो बे जु रकम
न.नं.१२ को ितवादीको ज गाको साँध दािखला गनको लािग यादसमेत तोक प ाचार
सीमाना जोिडएको न साका कृितले न.नं.१३ को गरेको देिख छ । तोिकएको यादिभ नै दाबीको
दि णप ी साँधस म जोिडन आएको देिखँदा सो रकम सरकारी राज व खातामा बक दािखला भएको
न.नं.१४ को ज गा ितवादीकै देिखन आयो । न.नं.१४ अव था छ । यसरी आधीका रक िनकायले प ाचार
को ज गाको हकमा वादीको दाबी पु न नस ने ।
गरी सोअनु प बे जु रकम दािखला गरेको देिखँदा
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजम आफूलाई
क यटु र: ेमबहादरु थापा
फाइदा पु याई सरकारी हािन नो सानी गरेको भ ने
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २४ गते रोज १ शभु म् । पिन देिखन आएन । यसैले ितवादीह ले आरोिपत
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०७११, पराल कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई भएको सु फै सलामा
हटाई ज गा िखचोला मेटाई िनकास बाटो कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
खल
अतःउपरो िववेिचत आधार र कारणह बाट
ु ाई चलन चलाई पाउँ भ ने, िशव पज
ु न
लोहार िव. लाला काँदस
ु मेत भएको मु ामा ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर
पिन यसैअनस
गरी िमित २०७२।३।२० गते भएको िवशेष अदालत,
ु ार फै सला भएको छ ।
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काठमाड को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणह
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
समेतबाट यी रट िनवेदकले िमित २०६७।१०।१०
क यटु र: मि दरा रानाभाट
देिख बढी अविधस म काम गरेको िमित २०६९।३।३०
इित संवत् २०७३ साल चैत ६ गते रोज १ शभु म् ।
स म खाएको तलब भ ाको रकम िनजको सो
८
अविधको पे सन रकमबाट क ा गन भनी िव ालय
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान िश क िकताबखानाको िमित २०७०।९।९ को
िसंह राउत, ०७०-WO-०६४४, उ ेषण / िनणय र सो कायालयको च.नं. २८९९ िमित
परमादेश, मेदनारायण लाल देव िव. िश ा म ालय, २०७०।१०।१९ को प एवम् सोस ब धी अ य
िसंहदरबारसमेत
काम कारवाहीह समेत यायोिचत र कानूनस मत
िनवेदक िमित २०६८।९।९ भ दा अगािड नै नहँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने । िनवेदकलाई
अवकाश भएको भए पिन िश ा िनयमावलीको िनयम मा यिमक िश क ततृ ीय णे ीको पदबाट मा यिमक
३९(१) बमोिजम िनजलाई मा यिमक तहको ि तीय िश क तीय ेणीको पदमा िमित २०६८।९।९ मा
ेणीमा बढुवा गरी अिनवाय अवकाश िदइनु पन कानूनी िनणय गरी िदएको बढुवाको पद कायम नै रहने हँदा
यव था रहेको हँदा िनजलाई िमित २०६८।९।९ मा िनवेदकले २०६७।१०।१० देिख २०६९।३।३०
मा यिमक िश क ततृ ीय ेणीबाट ि तीय ेणीमा स म िनज कायरत िव ालयमा जु हािजर भई
बढुवा गरेको कायसमेत कानूनस मत नै रहेको देिखन काम गरेको अविधको िनजले खाईपाई आएको तलब
आउने ।
भ ासँग स बि धत सिु वधास म कायम रहने भई
िनवेदकले िमित २०६९।४।२३ स म िनवेदकको पे सन रो का गरेको काय उ ेषणको
अिविछ न पमा आफू कायरत िव ालयमा जु आदेश ारा बदर भएको हँदा िवप ी िव ालय िश क
हािजर भई अ यापन गरी आएकोले िनजले सो िकताबखानालगायतका िवप ीह का नाममा सो काम
अविधको िनयमानस
ु ार पाउने तलब, भ ालगायतको गरेको अविधको िनजले पाइसके को सबै सिु वधा िनजले
अ य सिु वधा िनजले काम र प र म गरेबापत जहाँ पाउने पे सनबाट क ा नगरी िनजले खाइपाई आएको
कुनै सं थाले कुनै यि लाई काममा लगाएको छ पे सन रो का नगनु िनजको पे सन िदनु भनी िव ालय
भने य तो पा र िमक र सिु वधासँग जोिडएका अ य िश क िकताबखानालगायतका िवप ीह का नाममा
सिु वधाह मा िनवेदकको हक दाबी यायोिचत नै हो परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
भ ने मा नपु न ह छ । यसरी िश कको अिभलेख इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
दु त राखी अिनवाय अवकाश िदनपु न कत य भएको क यटु र: मि दरा रानाभाट
िव ालय िश क िकताबखानाले आ नो दािय व इित संवत् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् ।
पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हने िमितभ दा बढी
९
अविध काम गरेको अविधको खाइपाइसके को तलब मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी काशमान
भ ा िनवेदकको िनविृ भरणबाट क ा गरी असल
ु गन िसंह राउत, ०७१-CR-१४६८, कत य यान र
र िनवेदकको बढुवासमेत र गन गरेको िवप ीह को जबरज ती चोरी, सौगात ढकाल िव. नेपाल सरकार
काय कानूनस मत र यायोिचत देिखन नआउने ।
मतृ क भावना काक लाई कत य गरी मान
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कायमा यी ितवादीको मा संल नता रहेको र िनजले घटना घट् दा २१ वषको उमेरको रहेको, घिटत
मतृ कको घाँटीमा धा रलो हितयार खक
ु ु री हार गरेको वारदातको प रि थितसमेतलाई िवचार गदा भिवत य
र सोही चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा िनजले हो िक भ नेस मको आशङ् का रहेको देिखँदा ितवादी
मतृ कलाई मान योग गरेको खक
ु ु रीसमेत बरामद सौगात ढकाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
भएको त यसमेतबाट देिखएको हँदा यी ितवादीले १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
खक
ु ु रीले हार गरेको चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको गदा यायको रोहमा चक पन जाने देिखँदा िनजलाई
देिखँदा यी ितवादी सौगात ढकाललाई मल
मल
ु क
ु
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय गदा द डको उ े यसमेत पूरा हने हँदा िनजलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु १२ वष कै द सजाय हने ।
लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
तसथ, उि लिखत त य, कानून तथा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला अ यथा देिखन िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट ितवादी सौगात
नआउने ।
ढकाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
ितवादीले मतृ कलाई २०६८।१२।१० मा नै १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
मतृ कको कोठामा गई खक
ु ु री हार गरी ह या गरेप ात् हने ठहर गरेको सु लिलतपरु िज ला अदालतको
उ घटना िछपाउने उ े यले बािहरबाट ता चा लगाई फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
भागी गएको देिख छ । ह या भएको ५ िदनपिछ मा पाटनको िमित २०७१।८।१६ को फै सला िमलेकै
िमित २०६८।१२।१५ मा मा लास फे ला परेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी सौगात ढकाललाई
अव था रहेबाट यी ितवादीले ितर ा गदा मतृ कको ठहरेबमोिजमको सजाय गदा यायको रोहमा चक पन
मृ यु भएको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर त ययु
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष
र िव ास द मा न िम ने देिखएन । यसरी धा रलो कै द सजाय हने ।
हितयार खक
ु ु री योग गरी मतृ कलाई मान कायमा इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
यी ितवादीको संल नता रहेको कुरा िमिसल संल न क यटु र: रमेश आचाय
वत
माणबाट पिु भएको देिखँदा अिभयोग इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २३ गते रोज ५ शभु म् ।
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
१०
सहमत हन नसिकने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान
ितवादीको मतृ कलाई मान पूव योजना र िसंह राउत, ०७०-WO-०८८७, उ ेषण / परमादेश,
तयारी रहेको नदेिखएको, आ नो ेिमकाका कोठामा िदनानाथ शमा सवु ेदी िव. िज ला िश ा कायालय,
निचनेका भारतीय नाग रक अधन न अव थामा बागलङ
ु समेत
भेिटएको अव था रहेको, एकै पटक मा हार गरेको
दाबी िलएको िवषयव तमु ा स बि धत
खक
ु ु रीको चोटको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने िनकाय र पदािधकारीबाट िनणय भई िनवेदकको हक
िमिसल संल न माणबाट देिखएको, ितवादी आफै ँ ले अिधकारमा असर परेको भ ने अव थाको िव मानता
साथमा खक
ु ु री िलएर नगई मतृ ककै कोठामा रहेको रहेको देिखँदैन भने रट िनवेदकले भु ानी िलनका
खक
ु ु री योग गरी मतृ कलाई हार गरेको, ितवादी लािग चािहने आव यक कागजातसमेत संल न गरी
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कारवाही माग गन गएको अव थासमेत रहे भएको
नहँदा िनवेदकले माग गरेको िवषयव तु नै अप रप व
इजलास नं. २
(Premature) रहेको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनस ने नदेिखने ।
१
उ ेषण कानून ारा अिधकार द याियक मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश
र अध याियक िनकायले गरेको िनणय िठक बेिठक शमा पौडेल, ०७३-WH-००९०, ब दी य ीकरण,
के रहेछ भनी हेरी सो िनणयको वैधािनकता परी ण सधु ा अ वाल िव. राज अनस
ु धान िवभाग
गन जारी हने अिधकार स प न आदेश हो । सािधकार ह रहरभवनसमेत
िनकायबाट िनणय नै नभएको िवषयमा उ ेषणको
िनवेदक िदनेश अ वाललाइ मु ाको
आदेश जारी हन स दैन । साथै परमादेशको आदेश अनस
ु धानको िसलिसलामा प ाउ गरी मु ा हेन
याियक र अध याियक िनकायले कानूनबमोिजमको अिधकारीको अनमु ितले याद थप गराएको भ ने पिन
ि या अवल बन गरी आव यक माण कागजातसमेत देिखएको र अनस
ु धान अिधकारीलाइ कानूनले िदएको
संल न गरी कानूनी कारवाही माग गन जाँदा कारवाही अिधकार योग गरी िनवेदकबाट धरौट माग गरेकोमा
अगािड नबढाएमा, काम गन िढला गरेमा र काम मागबमोिजम धरौट िदन नसके को कारणबाट थनु ामा
कारवाही अगािड बढाउन इ कार गरेमा जारी हने ।
बसेको भ ने देिखन आएकोले िनवेदन मागबमोिजम
सि चत िबदाबापतको रकम भु ानी पाउँ गैरकानूनी थनु ामा रहेको मा न िम ने अव था
भनी िज ला िश ा कायालय, बागलङ
मागबमोिजमको
ु सम कारवाही देिखएन । तसथ िनवेदन
माग गन जाँदा यी िनवेदकले आव यक कागजात नै ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी रहनु पन
पेस नगरी िनि चत िविध र ि याको पालनासमेत नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
नगरी रकम भु ानी माग गन गएको िलिखत जवाफबाट
िमिसल संल न कागजबाट िनवेदक िदनेश
देिखएको र आव यक कागजात संल न गरी भु ानी अ वाललाई िमित २०७४।२।२ मा प ाउ गरेको
माग गन स बि धत िज ला िश ा कायालयमा भ ने देिखएको छ । अनस
ु धानको ममा िनवेदकलाइ
गएमा आव यक कारवाही हने नै हँदा परमादेशको बयान गराई िमित २०७४।२।१४ को आदेशबाट
आदेशसमेत जारी गनपन
ु अव थाको िव मानतासमेत धरौट दािखल गन नसके को कारणबाट थनु ामा रहेको
रहेको देिखन नआउने ।
देिखन आएको छ । यसरी िनवेदक िदनेश अ वाल
अतः उि लिखत त य, िववेिचत आधार िमित २०७४।२।२ देिख आजस म अनस
ु धानको
र कारणह समेतबाट िनवेदकले दाबी िलएको
ममा थनु ामा रहेको भ ने देिखए तापिन िनज िदनेश
िवषयमा स बि धत िनकाय र अिधकारीबाट िनणय नै अ वाल िव अिभयोग प दायर भइसके को भ ने
नभएको र उपचारको माग गरेको िवषय नै अप रप व देिखन आउँदैन । िवप ीको िलिखत जवाफबाट मु ामा
(Premature) रहेको हँदा िनणय नभएको िवषयमा यो, यो माण बिु झएको र अनस
ु धान हन यो य तो
उ ेषणको आदेश जारी हन स दैन । ततु रट िवषय बाँक रहेको भ ने पिन नदेिखएकोमा िवनाकारण
िनवेदन खारेज हने ।
अिनि त पमा लामो अविधस म थनु ामा रा नु उिचत
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
मा न निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् ।
तसथ िनवेदकको पित िदनेश अ वाललाई
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िनजउपरको आरोिपत कसरु मा अनस
ु धानका लािग अमातले अदालतसम बकप गदा बकप को स.ज.
भनी िनजको बयानबाहेक अ य कुनै माण बझ
ु ेको भनी ८ मा इ ाह टाउकोमा जनले लगेको हो भनी लेखाई
िलिखत जवाफबाट नदेिखएको र बु नु पन यि वा िदएको पाइ छ जसबाट वादी दाबी पिु भएको मा न
माण जो जे बु नपु न हो यथाशी बझ
ु ी कानूनले तोके को िम ने देिखँदनै भने ितवादीका सा ी सागर बरालले
अवधीिभ ै अिभयोग दायर गनपन
ु अनस
ु धानबाट अदालतसम बकप गदाका अव थामा ितउ र
देिखए सोसमेतका िनणय / कारवाही ि या अिवल ब िजिकर समिथत हने गरी लडेको िदवाललाई जन
अिघ बढाउनु पनमा िनवेदकलाई अनस
ु धानको लािग लगाएर अक ठाउँमा राखेको हो भनी लेखाइिदएको
भनी थनु ामा राखी लामो अविधस म कारवाही अगािड पाइ छ । घर, ट् वाइलेट, बाथ मको नाप साइज
नबढाउने काय कुनै पिन ि कोणबाट यायोिचत पूवअव था पिन िफरादमा उ लेख भएको देिखँदैन ।
मा न नसिकने हँदा यो आदेश ा भएको िमितले यसै मु ामा भएको आदेशानस
ु ार िमित २०६९।१०।२६
१५ िदनिभ अिनवाय पमा िनवेदकका पित िदनेश मा भई आएको सरजिमन मचु ु कामा पिन उ दाबीको
अ वाल िव
लगाएको अिभयोगका स ब धमा संरचना र सोको मू यसमेत खल
ु ाइएको देिखँदैन ।
िनणय गरी स नु भनी राज व अनस
ु धान िवभागका यसरी लटु िपटको योजनाथ िबगो, ा प आिदको
अनस
ु धान अिधकारी र िज ला यायािधव ा राज व पिु हने माण वादीबाट पेस दाखेल भएको अव था
अनस
ु धान िवभाग ह रहरभवन, लिलतपरु को यान िमिसलबाट देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा
आकषण गराई अब आइ दा अनस
ु धानका नाममा २६ मा दाबी मािणत गन भारः देवानी मु ामा आ नो
लामो समयस म माण बु ने काय नगरी अिभयु लाई दाबी मािणत गन भार वादीको हनेछ भ ने कानूनी
थुनामा नरा नु भनी िनदशनसमेत िदने ।
यव थाबमोिजम वादीले यस मु ामा िलएको िजिकर
इजलास अिधकृत : हकबहादरु े ी
मािणत गन सके को देिखँदैन । य तो ि थितमा
क यटु र: मि दरा रानाभाट
सु मोरङ िज ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभु म् । ितवादीले लटु िपट गरेको भनी आंिशक दाबी ठहर
§ यसै लगाउको ०७३-WH-००८९, गरेको फै सलालाई उ टी गरी वादी नपु ने ठह याएको
ब दी य ीकरण, सशु ील जगनानी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला याय र
अ वाल िव. राज अनस
ु धान िवभाग कानूनसङ् गत देिखन आयो । तसथ वादीको पनु रावेदन
ह रहरभवनसमेत भएको मु ामा पिन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यसैअनस
अतः वादी दाबीबमोिजम गवु ाली घर,
ु ार आदेश भएको छ ।
२
ट् वाइलेट, बाथ मसमेत भ काई नो सान पारी लटु िपट
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश गरेको माणबाट पिु नभएको देिखँदा वादी दाबी नपु ने
शमा पौडेल, ०७१-CR-०३८५, वाली ट् वाइलेट ठहर गनपनमा
ितवादीले .४०,०००।– (चालीस
ु
क पाउ डवाल भ काई लटु िपट, िवमलादेवी िघिमरे हजार पैयाँ) को हािन नो सानी गरी लटु िपट गरेको
िव. निवन कोइरालासमेत
ठहर गरी ितवादी र वादीलाई ज रवाना हने ठह याई
वादीले आ नो दाबीमा ितवादीले सामान मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६९।११।१६ मा
ट् या टरमा लोड गरी लगेको भनी िजिकर िलएको गरेको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सलालाई उ टी
पाइ छ जबक वयम् वादीका सा ी िबजल
ु ी राय गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहछ भनी पनु रावेदन
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अदालत, िवराटनगरले िमित २०७०।१२।३० मा लािग ितवादीले आ नो माण ारा पिु गनपदछ
ु
गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भ ने कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा २७ मा
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
यव था ग रएको छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम
क यटु र: च दनकुमार म डल
ितवादी आफै ँ ले मौकामा गरेको बयान झठु ा हो भनी
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् । आ नो माणबाट पिु गन सके को अव था छै न ।
३
यसथउपरो उि लिखत प रि थितज य माणबाट
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी यी अिववािहत ितवादीले अवैध गभ धारण गरी
के दार साद चािलसे, ०७२-CR-०६२१, कत य जंगलमा घाँस काट् ने िनहँमा गई पूरा समय पगु ेको
यान, िनला राई िव. नेपाल सरकार
छोरा जातकको ब चा ज माई मारी फालेको कुरा पिु
ितवादी अिववािहत के टी हन,ु च डीमेला हेन हन आएको देिखँदा पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको
गएका बेला अ ण राईसँगको अवैध यौन स ब ध हन फै सला अ यथा नदेिखई िमलेको नै देिखने ।
गई गभ रहन,ु बेलक
ितवादी एक अिववािहत १९, २० वष
ु ा ५:३० बजेितर जङ् गलमा घाँस
काट् न गएको अव थामा आफूले नवजात ब चालाई उमेरक किलली गाउँले प रवेशक के टीले पर पु षको
ज मिदएकोमा ब चा मरेको िथयो भ ने िनजको बयान िव वासमा परी अवैध यौन स ब ध राखेको कारण
वाभािवक देिखँदैन । ितवादीको पेटमा पूरा समय िनजको पेटमा गभ रहन गएको देिख छ । ितवादीले
पगु ेको ब चा ज मनको लािग बेथा लागेपिछ जंगलतफ जसको िव वासमा परी गभधारण गरेको हो सो
गएको कुरा प रि थितले आफै ँ बोलेको अव था हन,ु यि पिछ ितवादीले फे ला नपारेको अव थामा
कोही कसैको सहाराबेगर ए लै जङ् गलमा ब चा सामािजक लोक लाजबाट ब न आ नो कोखबाट
ज माउन,ु ब चा ज माएको कुरा काशमा न याउन,ु ज मेको िशशल
ु ाई मानबाहे
ु क िनजले िवक पको
ब चा जि मएकोलाई जंगलमा लाि कको झोलामा
पमा के ही नदेखेको अव थामा ठहर भएबमोिजम
हा नु आिदज ता प रि थितज य कुराह बाट िनज सजाय गदा चक पन देिखने । य तो अव थामा
ितवादीले अदालतमा गरेको बयान यहोरा र िनजका कसरु को मा ा, ितवादीह को उमेर, पा रवा रक एवम्
सा ीको बकप िव वसनीय नदेिखने ।
सामािजक प रवेशसमेतलाई हेदा यी ितवादी िनला
जाहेरवाला ितवेदकह ले यी ितवादीलाई राईलाई ठहरेबमोिजमको ज मकै दको सजाय गदा चक
प ाउ गनभु दा अगािड गाउँलेले सोधखोज गदा पन जाने िच मा लागेको र ितवादी िनला राईलाई
ितवादी वयम्ले अवैध ब चा ज माई मारेको कुरा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय गन गरी
सािबत भई हरीमा िज मा लगाई िदएको भ ने यहोरा य भएको सु भोजपरु िज ला अदालतको रायमा
वाभािवक नै देिखँदा ितवेदकह को बकप लाई के ही कम गरी पाँच वष कै दको सजाय गदा ऐनको
अ यथा मा नपु न देिखन आउँदैन । ितवादीले मकसदसमेत पूरा हने देिखँदा िनजलाई कै द वष पाँच
मौकामा गरेको बयान िसलिसलेवार र मालाकार पमा गन गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले य गरेको
भएको छ जनु वाभािवक पको देिख छ । मरेको रायसमेत मनािसब देिखँदा िमलेको नै देिखने ।
ब चा जि मएको िथयो भ ने वा ब चा ज मेपिछ मरेको
अतः उि लिखत िमिसल संल न
भ ने कुरा पिु हने आधार र कारण ितवादीले पेस कागजातह बाट
ितवादी िनला राईलाई
गन सके को पाइएन । सजायबाट छुट वा कमी पाउनको यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
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सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु िववरण र त यह को आधारमा ितवादी राजेश
भोजपरु िज ला अदालतले िमित २०७१।३।३२ मा लामालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५
गरेको फै सलालाई सदर गरी ितवादी िनला राईलाई नं. बमोिजम ६(छ) वष कै दको सजाय गनपनमा
ु
ितवादीह को उमेर र घटनासमेतलाई म यनजर गरी यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम १०(दश)
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम पाँच वष कै द गन ठहर गरेको वष कै दको सजाय गन गरेको सु काठमाड िज ला
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७१।१२।१६ अदालतको िमित २०५५।३।२४ को फै सलालाई
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
इजलास अिधकृतः ेम खड् का
२०७१।९।१ को फै सला कै दको हकमा के ही उ टी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
भई ितवादी राजेश लामालाई यानस ब धी महलको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् । १५ नं. बमोिजम ६(छ) वष कै द हने ।
४
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी क यटु र: रमेश आचाय
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-१०५०, यान मान इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
उ ोग, राजेश लामा िव. नेपाल सरकार
५
घटना घटेको समयमा पीिडतलाई फलामको मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
जोिखमी हितयारले हा दाहा दै मािनसह कराउँदै पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१२६८, लागु
ज मा हन थालेकोले ितवादी दीपक लामासमेत सो औषध (खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार िव. निवनकुमार
थलबाट भागेका ह भनी सह ितवादी दीपक लामाले चौलागाईसमेत
आ नो बयानमा लेखाएको पाइ छ । पीिडतलाई मान
ितवादी जगतबहादरु थापाले अदालतसम
नपाउँदै मािनसह घटना थलमा ज मा भएको कारण बयान गदा िजते थापाले आफू िबरामी परेकोले रकम
ितवादीह भागी गएको कारणले पीिडतको यान पठाइिदन अनरु ोध गरेको हँदा रकम पठाइिदएको भनी
बचेको देिख छ । य तो अव थामा यी ितवादी राजेश बयान गरेको पाइ छ भने यसरी पठाएको रकम लागु
लामालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५ औषध ख रद गनकै लािग पठाएको हो भ ने व तिु न
नं. बमोिजम पाँच वष देिख १५ वषस मको कै द हने माण वादी प ले गज
ु ान सके को नदेिखएको, यी
देिखयो । ितवादी राजेश लामा २२ वषको किललो ितवादीह को साथबाट लागु औषध बरामद नभएको,
उमेरको र एक साधारण औषिध उ ोगमा काम गन ितवादीह अदालतसम को बयानमा कसरु मा
कमचारी रहेको देिख छ । ततु घटनाका पीिडत इ कारी रही बयान गरेकोसमेत आधारमा के वल
सोमन अयाल र घटना भएको य देखी जा ने अनस
ु धान अिधकारीसम अ य ितवादीह ले
सा ीह लाई अदालतमा उपि थत गराई वादी प ले आ नो बयानमा यी ितवादीह लाई समेत पोल गरेकै
बकप गराउन सके को अव था छै न । य तो अव थामा आधारमा मा िनजह लाई लागु औषध िनय ण ऐन,
यी ितवादी राजेश लामालाई यानस ब धी महलको २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सजाय गन
१ र १५ नं. को कसरु मा ऐ. को १५ नं. बमोिजम ६ िम ने देिखँदैन । तसथ अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
वषको कै द हने ।
ठहर गरेको सु को फै सला उ टी गरी ितवादीह
अतः उि लिखत कानूनी यव था, घटना िजते कुमार थापा र जगतबहादरु थापाले अिभयोग
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दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, गरी िनजह ले कसरु बाट सफाइ पाउने ठहरेको,
पाटनको फै सला मनािसबै देिखन आउने ।
अ य ितवादीह माधव गौतम र भवु न ख ीलाई ५
ितवादीह माधव गौतम र भवु न ख ीले (पाँच) वष कै द र .१०,०००।- (अ रेपी दश हजार)
आफूह लागु औषध सेवनकतास म रहेको तर िब
ज रवाना हने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको
िवतरण नगरेको भनी अदालतको बयानमा सेवन गरेको फै सला के ही उ टी गरी िनजह लाई लागु औषध
कुरालाई वीकार गरेको र िनजह को साथबाट लागु िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम
औषधसँग स बि धत कुनै चीजव तु फे ला परेको भ ने जनही १ वष कै द सजाय हने ठहरेको एवम् ितवादी
माण वादी प ले गज
ु ान नसके को समेत आधारमा निवनकुमार चौलागाईको साथबाट बरामद भएको नगद
ितवादीह माधव गौतम र भवु न ख ीलाई लागु .३९,५००।– र भा ४,१००।– र बा १ प ३९९२
औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) र ६(१) को मोटरसाइकल र हेलमेट जफत नगन ठहर गरेको
बमोिजम सजाय गन गरेको सु िज ला अदालतको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
फै सला के िह उ टी गरी िनजह लाई लागु औषध सदर हने ।
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम इजलास अिधकृत: शकु तला काक
जनही १(एक) वष कै द हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, क यटु र: कृ णमाया खितवडा
पाटनको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म्।
ितवादी निवनकुमार चौलागाई प ाउ पदाको
अव थामा िनजको साथबाट नगद .३९,५००।–
इजलास नं. ३
भा .४,१००।– र बा १ प ३९९२ को मोटरसाइकल
र हेलमेटसमेत बरामद भएको भ ने िमिसल संल न
१
माणबाट देिख छ । यसरी ितवादीबाट बरामद भएको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
रकम अ यिधक धेरै रहेको नदेिखएको र मोटरसाइकल ओम काश िम , ०६९-CR-०१८४, ०६८-CRसवसाधारणले आ नो यि गत आवतजावतको लािग १०७६, कत य यान, जयबहादरु काक िव. नेपाल
योग गन गरेको प र े यमा उ मोटरसाइकल िनजले सरकार, नेपाल सरकार िव. पदमकुमारी काक समेत
लागु औषध ख रद िब गरेकै रकमबाट ख रद गरेको
लास जाँच मचु ु काबाट मतृ कको शरीरमा
हो भ ने कुनै व तिु न ठ माण वादी प ले पेस गन िविभ न घा खतह भएको देिखँदा आ मह या गरेको
नसके को अव थामा बरामदी मोटरसाइकल, हेलमेट भए यित घा खत ला न नपन र यसमा पिन शव
र नगदसमेत जफत नगन गरी भएको सु िज ला परी ण ितवेदनबाट मतृ कको मृ यु Head Injury
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, को कारणबाट भएको देिखन आएकोले िनजको मृ यु
पाटनको फै सला अ यथा हने नदेिखने ।
आ मह याको कारण नभई कत यबाट भएको कुरा
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम् पिु भएको छ । लास जाँच मचु ु का र शव परी ण
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादीह िजते कुमार ितवेदनको यहोराबाट मतृ कको मृ यु कत यबाटै
थापा र जगतबहादरु थापालाई ५ (पाँच) वष कै द र भएको त य थािपत भइरहेको र चोटको कृित हेदा
.१०,०००।- (अ रेपी दश हजार) ज रवाना हने झिु डएको नभई कुटिपटबाट भएको कुरा समिथतसमेत
ठहर भएको सु िज ला अदालतको फै सला उ टी भइरहेको पाइयो । अिघ लो िदनस म जीिवत रहेक
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मतृ कलाई यी ितवादीले िज मा बिु झिलएकै रातबाट अदालतसम कसरु मा पूण इ कार रही बयान गरेकोले
हराइरहेक र िनजको लास झिु डएको अव थामा आरोिपत कसरु गरेको भ ने अिभयोग दाबीबाहेक अ य
भेिटएको तथा सो लासमा कुटिपटका िच ह समेत ठोस तथा त ययु सबदु माणबाट पिु हन नसके को
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको अव थामा यी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
कुटिपट गदा मरेक भ ने सािबती बयानसँग िम न सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको तफबाट
िभड् न आएको र सो सािबती डर ास कुटिपटबाट
ततु ग रएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
भएको भ ने िजिकर सु अदालतमा ितवादीले िलन नसिकने ।
नसके बाट मतृ कलाई कुटिपट गरेकै कारणबाटै सरीता
अत: िनणय आधार कारणह बाट ितवादी
काक को मृ यु भएको त य समिथत भइरहेको देिखँदा जयबहादरु काक लाई अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार
िनजले मल
ु क
ु ऐन, २०२० यानस ब धीको महलको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
१ र १३ नं. को देहाय दफा ३अनस
ु ारको कसरु गरेको बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन र ितवादी
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला कृ णमाया उ ेतीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
िमलेकै देिखने ।
ठहर गरेको फै सला सदर गरी ितवादी पदमकुमारी
ितवादी पदमकुमारी काक , मतृ क सरीता र काक लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३)
ितवादी जयबहादरु काक सिु तरहेको घरमा सतु े पिन नं. बमोिजम २ वष कै द गन गरी भएको सु सलाही
सरीतालाई बोलाई जङ् गलमा लगी बाँसको फ ाले िज ला अदालतको िमित २०६६।१०।३ को फै सला
टाउको समेतका शरीरका िविभ न अङ् गमा हार के ही उ टी गरी ितवादी पदमकुमारी काक लाई
गरी मृ यु भएप ात् आफू अपराधबाट ब ने उ मिु
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन
पाउने उ े यले सालको खमा झु ड् याई िदएको अदालत, जनकपरु को िमत २०६८।२।१८ को फै सला
भनी ितवादी जयबहादरु काक ले बयान गरेको छ िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी
तर सो कसरु मािथ ितवादी पदमकुमारी काक को जयबहादरु काक र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
संल नता रहेको भनी भ न लेखाउन सके को देिखएन । िजिकर पु न नस ने ।
िनज पदमकुमारी अिधकार ा अिधकारीसम समेत इजलास अिधकृत: यम साद बासकोटा
कसरु मा इ कारी भई बयान गरेको यान मान मत क यटु र: मि जता ढुंगाना
स लाहमा लागेको र घटना थलमा उपि थत भएको इित संवत् २०७३ साल वैशाख २७ गते रोज २ शभु म् ।
कुरा ठोस माणबाट पिु नभएको अव थामा शङ् का
२
र अनमु ानको भरमा िनजलाई दोषी ठह याउन िम ने मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
नदेिखने ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०८०४, लागु
ितवादी कृ णमाया उ ेती मतृ क सतु ेको औषध सेतो हेरोइन, रािधका िव.क. िव. नेपाल सरकार
घरमा पिन नगएको घटना थलमा उपि थत पिन भएको
बरामद लागु औषध ितवादीसँग झगडा
नदेिखएको अनस
ु धानको ममा बिु झएका र घटना भएका यि ह ले ितवादीलाई फसाउनका लािग
िववरण कागज गन मािनसह ले सो घटनामा िनजको िनज घरमा नभएको र आमा घरमा भएको समयमा
संल नता रहेको भ न लेखाउन नसके को र िनज कोठाको टेबल
ु मा छाडेका हन् भ ने ितवादीको मु य
ितवादी कृ णमाया उ ेती अिधकार ा अिधकारी र पनु रावेदन िजिकर देिख छ । तर उ िजिकर पिु हने
25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
कुनै पिन ठोस सबदु माण ितवादीबाट गु न आएको कसरु मा ऐ. को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १२
पाइँदैन । कोठाबाट बरामद भएको लागु औषधको वष कै द र .२,००,०००।– ज रवाना गरेको िमित
स ब धमा हरीले सोहीबमोिजमको बरामदी मचु ु का २०६९।५।२६ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
खडा गनपनमा
यी ितवादी सावजिनक ठाउँमा अदालत, पाटनको िमित २०६९।५।२६ को फै सला
ु
उिभएको अव थामा िनजको वेटरको ख तीबाट िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन
बरामद भएको भनी बरामदी मचु ु का खडा गनपन
ु गरी िजिकर पु न नस ने ।
ितवादी रािधकासँग अनस
ु धान अिधकारीसमेतले इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
रसइवी पूवा ह राखेकोसमेतको कुनै कुरा िमिसलबाट क यटु र: मि जता ढुंगाना
खु न आउँदैन । बरामदी मचु ु काको यहोरा स य इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभु म् ।
साँचो रहेको भनी ितवेदक .ना.िन. िवनोद िसंह
राठौरसमेतले अदालतमा उपि थत भई बकप
इजलास नं. ४
ग रिदएको अव था छ । आफूले लागु औषध ख रद
िब कारोबार गरी आएको र सो िसलिसलामा िमित
१
२०६७।८।१० का िदन मेरो साथबाट बरामद भएको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
सेतो हेरोइन पिन मैले िनज कमाल भ ने िवदेशी नाग रक गोपाल े , ०७१-CR-०४३३, कत य यान,
ह सीसँग ख रद गरे ।ँ म आफै ँ ले कालो लाि टकमा राखी यु बहादरु गौतम िव. नेपाल सरकार
स-साना पोका बनाई मैले लगाएको सइु टरको ख तीमा
आफूलाई डर, ास देखाई वा ध क
राखी दीपे लाई िब गन भनी िनज दीपे ले भनेको िदई बयान गराएको कारणले हरीमा कसरु
काठमाड वय भूि थत हलचोक अगािड सडक वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलनेले सो
िकनारामा उ िदन िदउँसो िनज दीपे को ती ामा कुराको व तिु न पमा मािणतसमेत गराउनु
उिभइरहेको अव थामा िनज दीपे आई नपु दै िमित स नपु छ । तर ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य
२०६७।८।१० को िदउँसो र ४ बजेितर हरीले मलाई पा रएको, ध क िदएको वा अ य के क तो कारणले
िनय णमा िलई मेरो शरीर तलासी िलँदा बरामदी आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुरा भ न
मचु ु कामा उ लेख भएबमोिजम सेतो हेरोइन फे ला नसके को ि थितमा िनजले अनस
ु धानको ममा य
परी बरामद भएको भनी अिभयोग दाबीबमोिजमको गरेको भनाईलाई वे छाको होइन भ न निम ने भई
कसरु गरेकोमा ितवादी मौकामा सािबत रहेको अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको वीकारोि लाई
पाइ छ । उ सािबित माण ऐन, २०३१ को दफा िनजका िव
माणमा िलन िम ने देिखने ।
९ िवपरीत डर, धाक, ध क , लोभन, आ ासन
ितवादी यु बहादरु गौतमले ढुङ्गा हार
वा अनिु चत भाव आिदबाट हन आएको हो भ ने गरी सोही चोटपीरबाट सशु ीला गौतमको मृ यु भएको
स ब धमा ितवादीले सा ीलगायतको ठोस माण त य थािपत भएको हँदा िनज ितवादी यु बहादरु
गज
ु ान नसक लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को गौतमलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
दफा १२ को माणको भारको दािय वलाई पूरा गन १ नं. तथा १३(३) नं. को िवपरीतको कसरु मा
सके को देिखएन । यसथ पनु रावेदक ितवादीलाई लागु सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च) को ज मकै दको सजाय गन गरी दाङ देउखरु ी िज ला
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अदालतबाट िमित २०७०।११।२६ मा भएको फै सला
पूव रसइवी मनसाय र योजनािवनै त कालै
सदर गन पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित उठेको रस था न नसक साधारण पेचकसले
२०७१।३।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ितवादीले मतृ कलाई हार गदा मतृ कको मृ यु भएको
हने ।
देिखएको ततु वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
ततु घटनालाई के लाई हेदा मतृ कले १४ नं. बमोिजमको वारदात देिखन आउने ।
अ यिधक मादक पदाथ सेवन गरी सधै ँभरी द:ु ख
तसथ सु का क िज ला अदालतको
हैरान िदएको कारण ढुङ्गा िटपी हार गरेको भनी फै सला उ टी गरी पनु रावेदक ितवादी यवु राज
ितवादीले मौकामा बयान गरेको देिख छ । मतृ कलाई तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं.
मान पन भ ने पूव रसइवी वा वैमन यताको कारण बमोिजम कै द वष १० सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन
ितवादीले ढुङ्गा हार गरेको भ ने िमिसल संल न अदालत, पोखराको िमित २०७१।२।१९ को फै सला
कुनै पिन त य माणह बाट खु न आएको देिखँदनै । िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िनज ितवादीले मतृ कलाई माछु नै भनी ढुङ्गा हार इजलास अिधकृतः आन दराज प त
गरेको होइन भनी बयान गरेको देिखएबाट मान योजना, क यटु र: ेमबहादरु थापा
पूव रसइवीको अभाव रहेको अव थामा त काल उठेको इित संवत् २०७३ साल असोज १४ गते रोज ६ शभु म् ।
रसको आवेगमा भएको ढुङ्गा हारको कारण सशु ीला
३
गौतमको मृ यु भएको देिखँदा ितवादी यु बहादरु मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
गौतमलाई हदैस मको सजाय गदा चक पन जाने शमशेर ज.ब.रा., ०७३-RC-००२१, कत य यान
देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ / जबरज ती करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव.
नं. बमोिजम ितवादी यु बहादरु गौतमलाई १२ (बा ) छ बहादरु नेपाली
वष कै द हने ।
ितवादीले मतृ कलाई करणी गन मनसाय
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
राखी हातमा समाती करणी गन देउ भनी मतृ कको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
हात समातेको देिखएबाट ितवादीको आपरािधक
इित संवत् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् । मनोभावनायु उ े य राखी मतृ क बसेको ठाउँमा
२
गएको देिख छ । एउटा आपरािधक मनसायले मतृ क
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
बसेको ठाउँमा गएका यी ितवादीले सो उ े य पूरा
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०३३९, कत य यान, नभएपिछ अक आपरािधक काय अथात् कत य
नेपाल सरकार िव. यवु राज तामाङ
यानसमेतको कसरु गरेको देिखने ।
बरामदी पेचकसका ल बाई ज मा ६ इ च
आ मर ाको सिु वधा पाउन जोरजल
ु मु
रहेको र जसमा ३ इ च लामो काठको िबँड रहेको भ ने गन लागेकोमा गहु ार म त मा न नसिकने वा मागे
बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । बसिभ इि जनको पिन म त नस ने वा य तो प जाबाट भागी उ क
ममत गन योग भएको उ साधन धा रलो रहेको पिन यान बचाउन फुसद नपाउने अव थाको िव मानता
देिखँदैन । यस कारको हितयारलाई जोखमी हितयार हनपु दछ । ततु वारदातमा मतृ कले सती व र ाको
भ न िम ने नदेिखने ।
लािग ितवादीलाई खक
ु ु री देखाउने ि या वाभािवक
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देिख छ । मतृ कले देखाएको खक
तसथ सु मालपोत कायालय, सलाहीले
ु ु री ितवादीले
खोसी आ नो िनय णमा िलइसके पिछ सोही वादी दाबीबमोिजम िनखनाई िलन पाउने ठह याई
खक
ु ु रीले मतृ कलाई हार गरी कत य गरी मतृ कलाई गरेको फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने
मारेको देिखएको ततु वारदातमा मल
ु क
ु ऐन, गरी भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
यानस ब धीको ७ नं. को देहाए दफा १ आकिषत २०७०।१०।२० को फै सला उ टी भई वादी
हन स ने नदेिखने ।
दाबीबमोिजम ज गा िनखनाई िलन पाउने ठहर गरेको
अतः ितवादी छ बहादरु नेपालीलाई सु मालपोत कायालय, सलाहीको फै सला सदर हने ।
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
महलको १३ नं. को देहाए दफा १ बमोिजम क यटु र: ेमबहादरु थापा
सव वसिहत ज मकै द र जबरज ती करणीको महलको इित संवत् २०७३ साल काि क ११ गते रोज ५ शभु म् ।
५ नं. बमोिजम ४ वष कै दको सजाय हने ठह याएको
५
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७२।९।१९ मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
को फै सला िमलेको देिखँदा साधक सदर हने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१०३५, ०७१-CRइजलास अिधकृतः आन दराज प त
१२२५, कत य यान, शोभाराम माउतसमेत िव.
क यटु र: ेमबहादरु थापा
नेपाल सरकार, भोला माउतसमेत िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीह ले अदालतमा
इित संवत् २०७३ साल असोज १४ गते रोज ६ शभु म् ।
४
बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको देिखए
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
तापिन िनजह को अदालतको इ कारी बयान िमिसल
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-११७४, ज गा िनखनाई संल न त य माणले समथन गरेको देिखँदैन । िनज
पाऊँ, कामे र ठाकुर लोहार िव. महेश महतोसमेत
ितवादीह ले कसरु मा सािबत रही एक अकालाई
मोही जोधा ठाकुरको मृ यु भएपिछ िनजको पोलसमेत गरी गरेको अिधकार ा अिधकारीसम को
छोराले कारवाही चलाई एक िक ा ज गाको मोहीहक बयान बरामदी च कु, लास जाँच मचु ु का र शव परी ण
नामसारी गराइसके को देिखँदा बाबक
ु ो मृ यपु िछ ितवेदन र य दश िशवकुमारको बकप समेतबाट
बाँक कामकारवाहीका लािग छोराले िनर तरता िदन समिथत छ । यस अव थामा यी पनु रावेदक
नपाउने भ न सिकँ दैन । िक.नं. ३२४ मा घर भएको ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
ज गा र िक.नं. ३२८ को ज गाको मोही यी वादीका बयानलाई माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) ले
िपता जोधा ठाकुर मोही भएकोमा िववाद नभएको साथै माणमा िलनपु न ।
जोधा ठाकुरको यी वादीबाहेक अ य स तान नभएकोले
तसथ पनु रावेदक ितवादीह ले मल
ु क
ु
अ मा मोही हक जान स ने अव था नै नभएकोले ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा िनज
मोहीको मृ यपु िछ िनजका कानूनबमोिजमका हकदारले ितवादीह भोला माउत, शोभाराम माउत, िव णु
जिहलेसक
ु ै मोिहयानी हक नामसारी गराई िलन पाउने माउत, यामलाल माउत र िवनोद वमासमेतलाई सोही
नै हँदा मोही नामसारीको ि या पूरा नहँदैमा हक महलको १३ नं. को देहाए दफा ३ बमोिजम ज मकै द
िनख न नै नपाउने भ न निम ने ।
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित
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२०७०/१०/५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
कुनै अङ् ग कुटिपटबाट भाँि चएको वा
सदर हने ।
फु लेकोमा उपचारप चात् पिन कुनै सधु ार नभई यो
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
अङ् ग िनि य भई कुनै काम गन नस ने भएमा मा
क यटु र: मे बहादरु थापा
बेक मा भएको मा न सिक छ । तर उपचारप चात्
इित संवत् २०७३ साल असोज १४ गते रोज ६ शभु म् । पिहलाको ज तै यो अङ् गले काम गन स म ह छ र
६
काम ग ररहेको छ भने य तो अव थामा बेक माको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
अथ गन निम ने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-०२२९, उ ेषण,
कुटिपटको वारदातमा जयनारायण राउतको
नरेशकुमार अ वालसमेत िव. संजयकुमार वणवाल
बायाँ हातका औ ंला भाँि चन गएकोमा मु ा कारवाहीको
पनु रावेदकह को घरदैलोमा तामेल भएको
ममा पीिडतको हालको वा य परी णका लािग
इतलायनामाको सूचनाको बारेमा पनु रावेदकह लाई भएको आदेशानस
ु ार नारायणी उप े ीय अ पताल,
थाहा जानकारी भएन भनी मा न िम दैन । सो वीरग जको प मा पीिडतको वा य परी ण गरी
यादमा उ लेख भएको वतन पसा िज ला, वीरग ज िदएको रायमा पीिडतको बायाँ हातका औ ंला हाल काम
उपमहानगरपािलका वडा नं. ७ बाटै िनजह ले ला ने अव थामा रहेको भ ने उ लेख छ । परी ण
मतृ कसँगको नाता मािणत गरी याएको हँदा घर ितवेदनबाट पीिडतको हातका औ ंला हाल काम ला ने
दैलोमा टाँस तामेल भएको इतलायनामा यादले अव थामा रहेको हँदा काम नला ने गरी बेक मा पारी
कानूनी मा यता ा गन नै देिखने ।
ितवादीह बाट अङ् गभङ् ग कुटिपटका काय भएको
पनु रावेदकह ले
उठाएको
कपाली भनी मा न स ने अव था नदेिखने ।
तमसक
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ु को िलखतको बारेमा रट े बाट वेश गरी
पनु रावेदन सनु ेको ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत
ततु वारदातको कृित र यसबाट पीिडतलाई पन
माण बु ने माणको मू याङ् कन गनु उिचत र गएको चोटको मा ा, भाँि चएको हातका औ ंलाह
रटस ब धी अवधारणाको अनक
ु ू ल नदेिखने भनी हालको अव थाको राय ितवेदनसमेतबाट ततु
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७२।२।२७ वारदात अङ् गभङ् ग कुटिपटको अ तगतको वारदात
मा पनु रावेदकह का िपताका नाउँमा उि लिखत नदेिखएबाट ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट
रीतपूवक तामेल भएको यादलाई गैरकानूनी भ न सफाइ पाई सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
निमली रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको आदेश दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प रणत हने ठहर गरेको
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सु पसा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।२।२३
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
मा भएको फै सला सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।९।२८ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७३ साल काि क ११ गते रोज ५ शभु म् ।
७
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
क यटु र : ेमबहादरु थापा
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०११९, कुटिपट इित संवत् २०७३ साल काि क ११ गते रोज ५ शभु म् ।
अङ् गभङ् ग, नेपाल सरकार िव. महाराज यादवसमेत
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८
कायालय, िसंहदरबारसमेत
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
िनवेदकह ले िनवेदनमा य गरेको िच ता
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०३९६, लागु औषध र खोिजएको उपचारमा िविधको शासन (Rule of
खैरो हेरोइन, मिनष अ सारी िव. नेपाल सरकार
law) को कुरामा कालोसूचीमा रा ने ावधान र सोको
ितवादी मिनष अ सारीले अनस
ु धान काय ि या कानूनमा उि लिखत रही पारदिश पमा
अिधकारीसम गरेको बयान बरामदी मचु ु का र सनु वु ाइको समेत मौका िदई हने गरेको पाइँदा सोको
ितवेदकको िकटानी बकप समेतबाट समिथत भएको िजिकर मनािसब पाइएन । मानव अिधकारको उिचत
छ । यी ितवादीले यस अदालतमा पनु रावेदन गदा स मान हनपु छ र येक नाग रकले स मानजनक
अनस
ु धान अिधकारीसम भएस मको स य यहोरा जीवन (dignified life) िबताउन पाउनपु छ भनी
खल
ु ाई बयान गरेको भनी उ लेख गरेको देिखएको यस उ लेख गरेतफ हेदा रट िनवेदमा उठाइएका
अव थामा यी पनु रावेदकको अनस
ु धानको ममा िवषयह मा मानव अिधकारका हकदार देशका आम
गरेको बयानसमेत माण ऐन, २०३१ को दफा ९ जनता रहने ह छन । ऋण िलने र ऋण िदने दवु ैको
बमोिजम माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
मानव अिधकार र स मानजनक जीवनलाई आ-आ नो
ितवादीको उमेर अव था र ओसारपसारमा ठाउँमा स मान गनु अप रहाय र वा छनीय हन
अ य यि ले योग गरेको ि थितसमेतलाई ि गत जा छ । ऋण िलएपिछ तोिकएको सत र अविधमा ऋण
गद यी पनु रावेदक ितवादीलाई चिलत कानूनी ितन दािय व ऋणीको ह छ भने आ नो सो दािय व
यव थाको अधीनमा रही पनु रावेदक ितवादीलाई िनवाह नगरेमा कानूनबमोिजमको ि या अवल बन
यूनतम सजाय हने ठह याएको सु िज ला अदालतको गरी ऋण असल
ु गन अिधकार ऋणदाताको हो । यसरी
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला ऋणीले आ नो दािय व िनवाह नगदा कानूनबमोिजम
कानून, याय र िववेकस मत देिखने ।
चािलएका कदमबाट आ मस मानमा आँच आएको भनी
तसथ, ितवादी मिनष अ सारीलाई लागु अथ गन िम ने हँदनै । ऋण िलने तर ितनमा िधङ् याई
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) गन, ऋणदाताले ऋण ितन याउनु भनी सूचना
र (च) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ) कािशत गदा स मानजनक जीवनमा आँच आउन
(३) अनस
ु ार १५ वष कै द र .५,००,०००।– (पाँच स ने भनी कानूनअनु प भएका काय ि यालाई
लाख) ज रवानासमेत हने ठह याई भएको पनु रावेदन चनु ौती िदने कायले व थ अथत को तीक भनी
अदालत, हेट डाको िमित २०७१।१।२ को फै सला मा न नसिकने ।
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ऋणीका बाबु बाजेलाई कालोसूचीमा
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
रा ने नभई िनज ऋणीलाई िचनाउन वा पिहचानको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
लािग मा बाबु बाजेको नाम तीनपु तेसमेत खल
ु ाई
इित संवत् २०७३ साल असोज १४ गते रोज ६ शभु म् । रेकड रा ने तथा सूचना कािशत ग रने ग रएको
९
पाइ छ । उ काय अ य े सरकारी तथा गैरसरकारी
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण सबैितर नै कायम भई मा य चलन र त रका रहेको
काक , ०७०-WO-०३८४, उ ेषण, अन तराज समेत पाइ छ । ऋणीको तीनपु ते खल
ु ाउने कानूनी
लइु टेलसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो यव था बदरतफ िनवेदक प ले दाबी िलन नसके को
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अव थामा सोबमोिजम भए गरेका कायलाई मा
(१) कजा िलने ममा नै ऋणीको स पि को सही
बदर ग रपाउँ भनी ग रएको मागदाबी कानूनस मत
मू याङ् कन हने वातावरणको सिु नि तता
देिखँदैन । ऋणीको तीनपु ते खल
गन ।
ु ाउने यव था गन
कानूनी ावधान बदर गन प िनवेदनदाबी नरहेको,
(२) िधतो रहेको स पि िललाम गदाको बखतको
सो काय / ि या कानूनस मतसमेत रहेको पाइँदा
चिलत बजार मोलअनस
ु ार िललाम िब
बाबु बाजेको नाम खल
तथा सकार गन गराउने गरी यव था गन ।
ु ाई ग रएको सूचनासमेतका
कायले िनजह लाई समेत कालोसूचीमा राखेको भनी
(३) येक ऋणीले ठगी गन िनयतवश नै कजा
मा न निम ने ।
िलएको रकम नबझ
ु ाएको हो भ ने मा यता
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
कजा दायक सं थाले रा नु उपयु नहने
निजरसमेतबाट िनवेदकह को रट िनवेदन त ययु र
हनाले ऋणी र िनजका प रवार ित स मान
मनािसब रहेको पाइएन । तसथ ऋणीलाई कालोसूचीमा
र सहानभु ूित राखी यायोिचत तवरले कजा
रा ने तथा िनजह को फोटो सावजिनक पमा
असल
ु गन ि या था न उपयु हने
बेइ जतीपूण र अ यायपूण हने र य ता स तान
हँदा सोको सिु नि तता हने गरी यव था
दरस तानले यवसायसमेत गन नपाउने भएकोले
िमलाउने ।
य तो यव था खारेज गरी अब आइ दा ऋणीको
(४) कजा िलँदाका बखत ग रएको बाचािवपरीत
स तितह लाई बाबु बाजे कालोसूचीमा परेका
बार बार याजदरमा विृ नगन नगराउने ।
कारण बिकङ सिु वधाबाट बि चत नगनु भनी
(५) ऋण असल
ु ि या ार भ भएपिछ ऋणीको
परमादेशलगायतका आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट
प रवारसँग स बि धत अ य सद यह को
िनवेदन खारेज हने ।
सामािजक ित ा, इ जत, स मानमा
य िप
ततु
िववादमा उठाइएका
ितकूल भाव नपन गरी आव यक यव था
िवषयव तहु
रट िनवेदन यहोरा, िलिखत
िमलाउने ।
जवाफह , औ ं याइएका र आकिषत कानूनी ावधान इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
तथा पेस भएका बहसनोटसमेतको सु म अ ययन क यटु र: ेमबहादरु थापा
िव षे णप ात भिव यमा कानूनको पमा मख
ु रत इित संवत् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् ।
गराई गितिशलता िदन वा छिनय र यायपूण हने
१०
देिखँदा नेपाल रा बकको नेतृ वमा बक तथा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
िव ीय सं थाह को समेत संल नता रहेको अ ययन काक , ०६९-CR-०९१२, अिनयिमत वन पैदावार
समूह बनाई भिव यमा य ता उि लिखत िवषयसँग ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. महेश म डलसमेत
स बि धत मा य अ तराि य संगठनह का मापद ड
वा तिवक सवारी दतावाला अशोका पावर
तथा खल
ु ा अथत अपनाउने िवकिसत मल
ु क
ु का मोबाइ स रहेको त य िमिसल संल न िबलबक
ु को
कानूनी ावधानसमेत ि गत गरी िन न िनदशनको ितिलिपबाट देिखरहेको पाइँदा सवारीधनी भनी दाबी
प रिधमा रही आव यक यव था गनतफ उ मख
ु हनु िलएका ितवादी महेश म डललाई कसरु दार ठहर गनु
भनी िवप ी नेपाल रा बकको नाउँमा िनदशना मक कानून र यायको रोहमा िम ने कुरा भएन । ततु
आदेश जारी ग रिदएको छ ।
मु ामा वा तिवक सवारीधनीलाई ितवादी नबनाई
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दायर भएको हँदा यस मु ाबाट िनजलाई बु दै नबझ
ु ी सदर हने ।
िनजको हकिहतमा असर पन गरी सवारीसाधन जफत इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
हने गरी फै सला गनु ाकृितक यायसमेतको िवपरीत क यटु र: ेमबहादरु थापा
हन जाने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(४)(घ)(१)
मा जनही कैद र ज रवाना हने भ ने कानूनी यव था
इजलास नं. ५
भएको नभई पाँच हजारभ दा बढी िबगो भएको
वन पैदावार हटाउने कसरु गनलाई िबगोको दो बर
१
ज रवाना हने भ ने यव था भएबाट सो कसरु गन मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा
एकभ दा बढी कसरु दार भएको अव थामा येकलाई खड् का, ०७०-CR-०५९८, कत य यान, भोजमान
सोहीबमोिजम दो बर सजाय ग रँदा ज रवाना र कै दको राई िव. नेपाल सरकार
कुल मा ा कानूनमा तोिकएभ दा बढी हन जाने
ितवादी भोजमान राईलाई के क तो
ह छ । कसैलाई कानूनले हने सजायभ दा बढी सजाय हन उपयु ह छ भ ने स दभमा िवचार गदा
सजाय गदा कानून ितकूल ह छ र य तो सजाय यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
वतः बदरयो य ह छ । ततु मु ामा एकभ दा १ नं. एवम् १३ (३) नं. को कसरु मा सोही महलको
बढी ितवादी रहेको र येकले वनबाट अवैध पमा १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने र
याएको काठको मा ा र प रमाणका लािग छु ाछु ै मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम
अिभयोग लगाएको नभई सबैले याएको काठको १० वष कै द गन राय य गरी पनु रावेदन अदालत,
कुल प रमाण र िबगो जोड् दा पाँच हजारभ दा बढी िवराटनगरबाट फै सला भएको देिख छ ।
भएको र सोही िबगो र मा ाको आधारमा िनजह उपर
ततु मु ामा ितवादीबाट भएको कसरु को
सामूिहक पमा दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम कृितबाट कानूनले सव वसिहत ज मकै दको सजाय
सजायको दाबी िलएको पाइ छ । य तो अव थामा पिन तोके को छ । तर कसरु को कृित, वारदात
कसरु ठहरी सजाय गदा सोहीबमोिजम उ सजाय हँदाको अव था र प रि थित आिद कुराको आधारमा
सामूिहक पमा नै ग रनु पन ह छ । कुनै कसरु गरेबापत कसरु दारलाई सजाय िनधारण गरी कसरु र सजाय
ऐनमा प तया जनही सजाय हने भनी उ लेख भएको बीचमा ताद यता हनु र ग रनु पन । ततु मु ामा
अव थामा बाहेक एकभ दा बढी कसरु दार भएमा सो यी पनु रावेदक ितवादी र मतृ कका बीचमा ीमान
सजाय सामूिहक पमा भएको मा नपु न र उ सजाय ीमतीको स ब ध रहेको देिखएको र ितवादीको
दामासाहीले नै असल
कुटाई हारको चोट पीडाबाटै मतृ कको मृ यु भएको
ु ग रनु पन ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारण र देिखए तापिन मतृ कलाई मान पन स मको कुनै
निजरसमेतबाट ितवादी महेश म डलले अिभयोग पूव रसइवी वा कुनै षड् य मा लागेको भ नेसमेत
दाबीबाट सफाइ पाउने, ट् या टर जफत नहने र अ य नदेिखनक
ु ा साथै ितवादीले मतृ कलाई कुनै जोिखमी
स पूण ितवादीह लाई दामासाहीले ज रवाना तथा हातहितयार योग गरी वीभ स ढङ् गबाट ततु
कै द हने भनी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित वारदात भएको पिन देिखँदैन । तसथ उपरो अव था,
२०६९।१०।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा प रि थितलाई म येनजर रा दा यी ितवादीका
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हकमा कानूनबमोिजम हने सजाय गदा चक पन थानीयह को सहयोग िलई बाबक
ु ो त काल उ ारको
देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ िनिम घटना थलतफ फक आएको भ नेसमेत
नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द हने गरी य गरेको नदेिखएकोले िनजको उ इ कारी बयानलाई िनजका
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको रायसिहतको उ
सा ीले यिु यु जवाफ िदई समथन गराउन सके को
फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
पिन देिखँदैन । िनजका सा ीले गरेको उ बकप मा
तसथ िनज ितवादी भोजमान राईलाई यी ितवादीले गोली हािन मारेका होइनन् भनी लेखाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी िदँदैमा उ बकप यहोराले िनज ितवादीको सो
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हने ठह याई इ कारी बयानलाई समथन ग रिदएको छ भनी मा न
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. िम ने अव था नै नदेिखने ।
बमोिजम १०(दश) वष कै द हने गरी य गरेको
ितवादीउपर िनजले आ नै बाबु इसराईल
रायसिहतको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट अंसारीलाई गोली हार गरी ह या गरेको भनी िकटानी
िमित २०६९।१२।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा जाहेरी परेको र जाहेरवालाले आ ना बाबल
ु ाई गोली
सदर हने ।
हािन ह या गन यी ितवादी नै हन् भनी अदालतमा
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
उपि थत भई बकप समेत ग रिदएको देिखएकोले उ
क यटु रः हकमाया राई
मौकाको जाहेरी यहोरा, ितवादीले अनस
ु धानका
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् ।
ममा गरेको बयान तथा बरामदी एवम् लास जाँच
२
मचु ु का र मतृ कको शव परी ण ितवेदनसमेतको
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा यहोरामा ताद यता रहेको देिखएको छ । यस ि थितमा
खड् का, ०७१-CR-०६९५, कत य यान, अ लम िनज ितवादी ब लु भ ने असलम अ सारीले आ ना
अ सारी िव. नेपाल सरकार
बाबु इसराइल अ सारीलाई गोली हािन मारेको त य
ितवादीले मौकामा आ ना िपतालाई गोली पिु हन आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
लागेको घटना थलमा पु दा आफूलाई पिन गोली महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा सोही महलको
हा ने चेतावनी िदएकाले खेतितर भागेको भनी उ लेख १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर
गराएकोमा ती चेतावनी िदने यि ह ले आफूलाई गरेको सु नवलपरासी िज ला अदालतको िमित
यहाँबाट खेदद् ै लखेटेका कारण घटना थल छोडी २०६८।९।१२ को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
भा नु परेको हो भनी भ न सके को देिखएन । िनज अदालत, बटु वलको िमित २०७०।११।५ को फै सला
ितवादीको आ नो िपतासँगको एकै साथ िन तो मानी िमलेकै देिखने ।
आएको भए बाटोमा आ नो िपतालाई अ य यि ह ले
ितवादी ब लु भ ने असलम अ सारीलाई
िदन दहाडै गोली हानेको अव थामा आफूलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
पिन गोली हा लान् भ ने डरले आ नोसमेत ाण महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
बचाउनका िनिम खेतितर भागेको भए उ भा दाको हने ठहर गरेको सु नवलपरासी िज ला अदालतको
ममा आ नो तथा बाबक
ु ो बचाउको िनिम गहु ार िमित २०६८।९।१२ को फै सलालाई सदर गरेको
मा दै भागेको भ ने पिन देिखएको छै न । खेतमा रहेका पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७०।११।५
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को फै सला मनािसब देिखएकोले सदर हने ।
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु रौतहट
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।१३ र िमित
क यटु रः मि जता ढुंगाना
२०६९।२।३१ मा भएको फै सलालाई सदर गरेको
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् । पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।१२।११
३
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
खड् का, ०७१-CR-०४१५, कत य यान, नेपाल क यटु रः मि जता ढुंगाना
सरकार िव. शेष नु लाहसमेत
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् ।
ितवादीह ले मतृ क सद न नेसालाई
४
मानपनस
मको कुनै कारण र अव था रहे भएको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा
ु
भ नेसमेत कही ँकतैबाट खु न आएको देिखएन । खड् का, ०७३-RC-००६४, कत य यान र
िनज मतृ क सद न नेसालाई यी ितवादीह समेत जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. मि जल म ाती
भई कत य गरी मारेको देखेका ह भनी मौकामा दे ने (स धी) समेत
य दश समेत कोही रहेभएको िमिसल संल न
मतृ कको िनधारदेिख बायाँ क चटस म सी
माणबाट देिखएको छै न । सद न नेसालाई कत य आकारमा राखी ३४ वटा टाँका लगाएको, सोही घाउ
गरी मारेको दे ने य दश लगायतका वत
पाक कुिहएर हड् डीसमेत देिखएको अव थामा रहेको
माणको अभावमा यी ितवादीह उपर अनमु ान भ ने मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु कामा उ लेख
र शङ् काका भरमा य ग रएका कथनलाई िव ास छ । य तैगरी शरीरका िविभ न भागमा चोटपटक
गरी सोही आधारमा कत य यान ज तो जघ य लािग िनधार तथा टाउकोको हड् डीसमेत फुटी टाँका
कसरु मा यी ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गनु लगाएका, िविभ न चोटपटक देिखएको यहोरा
यायोिचतसमेत नहने हँदा िनज ितवादीह शेख उ लेख गद Cause of Death मा “Severe Head
औसैद आलम, शेख नु लाह, नथनु ी देवान फिकर, injury” भ ने िमित २०७१।२।२३ को शवपरी ण
सफ
ु ै द अंसारी, इ लाम अंसारी भ ने बहदिलया र शेख ितवेदनमा उ लेख छ । वारदात थलमा रगत जमेको
जमु नउपर अिभयोग दाबी पिु हने ठोस र व तगु त र रगत लागेका लाठीह भेिटएका, ितवादी िवनोद
माण िमिसलमा मौजदु ा नरहेको यस अव थामा प रयारको घरबाट खक
ु ु री बरामद भएकोमा उ
िनजह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको खक
ु ु री मतृ कलाई हार गरेको भनी सनाखतसमेत
भ न निम ने हँदा िनजह को हकमा अिभयोग ग रिदएबाट मतृ कको मृ यु वाभािवक पमा नभई
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको सु रौतहट िज ला ितवादीह ले खक
ु ु रीलगायतका हितयार योग गरी
अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन घाइते बनाएकोले उपचारको ममा सोही चोटपटकको
अदालत, हेट डाबाट भएको िमित २०७०।१२।११ कारणले कत यबाट मृ यु हन गएको देिखन आउने ।
को फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादीम येका सूयबहादरु र िवनोद
ितवादीह शेख औसैद आलम, शेख प रयारले अदालतमा बयान गदासमेत उ मौकाको
नु लाह, नथुनी देवान फिकर, सफ
ु ै द अंसारी, योजना बयान अनस
ु ारकै त यह खोली तीनैजना
इ लाम अंसारी भ ने बहदिलया र शेख जमु नका हकमा ितवादीह ले यान मान तथा चोरीको वारदात
34

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
घटाएको त यमा योजना भई ितवादीम येका वािण य बक शाखा कायालय, गोरखाको प समेतका
मि जल म ातीलाई समेत पोल गरी बयान गरेको िमिसल संल न माण कागजातलगायत अ य
देिख छ । यसरी ितवादी मि जल म ातीसमेत भौितक माणह ले समिथत भएको देिखयो । तसथ
सह ितवादीह को िमलोमतोमा उ वारदातमा िनज ितवादीह को कत यबाट मतृ क सरु े राज
गई कुटिपट गरी बरामद धनमालसमेत बाँडी िलए थपिलयाको मृ यु भएको पिु हन आउने ।
खाएकोमा सािबत भई अदालतमा समेत बयान गरेको
अतः उि लिखत िववेिचत त य, माण र
देिखँदा िनज ितवादीह समेतले अिधकार ा कानूनसमेतका आधारह बाट ितवादीह िवनोद
अिधकारी तथा अदालतमा समेत गरेको योजना बयान प रयार, सूयबहादरु आचाय (ड ले) र मि जल म ाती
माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
(स धी) समेतलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
ितवादीह को सािबित बयान, स त महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको
घाइते भएका सरु े राज थपिलयाको उपचारको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
ममा भरतपरु पूरानो मेिडकल कलेज, िचतवनमा हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित
िमित २०७१।२।२२ मा मृ यु भएको, िनधारदेिख २०७२।१२।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
बायाँ क चटस म सी आकारमा राखी ३४ वटा साधक सदर हने ।
टाँका लगाएको, सोही घाउ पाक कुिहएर हड् डीसमेत इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
देिखएको अव थामा रहेको भ ने मतृ कको लास जाँच क यटु रः मि जता ढुंगाना
कृित मचु ु का, शरीरका िविभ न भागमा चोटपटक इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
लािग िनधार तथा टाउकोको हड् डीसमेत फुटी टाँका
५
लगाएको, िविभ न चोटपटक देिखएको यहोरा मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा
उ लेख गद Cause of Death मा “Severe Head खड् का, ०७३-RC-००६७, कत य यान, नेपाल
injury” भ ने िमित २०७१।२।२३ को शवपरी ण सरकार िव. िद ी गु ङसमेत
ितवेदन, सो वारदातमा सँगसाथ रहेक मतृ कक
ितवादी िद ती गु ङले आ ना पित मतृ क
ीमती जाहेरवाली कमला थपिलयाको शरीरका हात, धनबहादरु बरामको घरायसी झगडाको कारण घाँटीमा
पाखरु ा र खु ामा समेत Blunt weapon ले लागेका डोरीको पासो लगाई झट् का िदई तानी िघसारी झ याङ
घाउ चोटह देिखएको भ ने घाउ जाँच के स फाराम, झङ
ु ् लङ
ु पारेकोले सोही कारणबाट िनजको मृ यु भएको
वारदात थलमा रगत जमेको र रगत लागेका लाठीह
पिु हन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
भेिटएको भ ने घटना थल मचु ु का, ितवादी िवनोद महलको १३(३) नं. को कसरु मा सोही महलको
प रयारको घरबाट खक
ु ु री बरामद भएको सनाखत १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने गरी
कागज, घाइते कमला थपिलया, जाहेरवाला, पनु रावेदन अदालत, पोखराले गरेको फै सला िमलेकै
वारदात थलका मािनसह ले अदालतमा ग रिदएको देिखने ।
बकप र मतृ क सरु े राज थपिलयाले राि य वािण य
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र
बकबाट सनु को गहना िधतो राखी .१,३२,०००।– अदालतसम घरायसी झगडाको कारण मतृ कले
कजा िलनु भएको भ नेसमेत यहोराको राि य आफूलाई च कु िलई हार गन ला दा मैले छली
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िनजको घाँटीमा रहेको डोरीको पासो लगाई झट् का
िदई तानी िघसारी झ याङ् ग झङ
इजलास नं. ६
ु ् लङ
ु पारेकोले सोही
कारणबाट िनजको मृ यु भएको हो मैले मान उ े यले
िहकाएको होइन भनी मतृ क पित आ नो कत यको
१
कारणबाट मरेको भ ने त यमा सािबत रही याियक मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ि यालाई सहयोग पु याएको देिख छ । साथै के दार साद चािलसे, ०७१-CR-००६७, जबरज ती
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको कुनै योजना करणी, नेपाल सरकार िव. तल
ु
ु बहादरु गु ङ
तयारीसमेत रहेभएको िमिसल संल न माणबाट
जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदा
देिखँदैन । कसरु को कृितबाट कानूनले सव वसिहत ितवादीले मेरो नाडीमा समाई लडाई मेरो शरीरमा
ज मकै दको सजाय पिन तोके को छ । तर कसरु को लगाई राखेको हाफपे ट जबरज ती यात यतु
कृित, वारदात हँदाको अव था, प रि थित आिद पारी लडाई िथची काका िकन यसो गनभयो
ु भ दा
कुराको आधारमा कसरु दारलाई सजाय िनधारण गरी भोटेनीको िमठो रा ो ह छ भनी भनेपिछ मलाई रस
कसरु र सजायबीचमा ताद यता हनु र ग रनु पदछ । था न नसक यी ितवादीलाई एक बि सङ िहकाई
मतृ क पितलाई मानपनस
मको रसइवी ितवादीसँग लडाइिदएक हँ र यान र जबरज ती करणीबाट ब न
ु
रहेको देिखँदैन । यी ितवादीको उमेर २७ वष रहेको उ कन सफल भई भागेको हँ भ दै तर िनजले मलाई
िमिसलबाट देिख छ । तसथ वारदातको कृित करणी गरेको हो । उ करणी गरेको वारदात थल
र ितवादीको उमेरसमेतलाई म यनजर राखी निजकै स धी नवु ु शेपाको घर िथयो । उ वारदातमा
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा मैले कराएको भए सु नु ह योहोला । तर मैले कराइन
चक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको भनी लेखाई िदएको देिख छ । यसैगरी जाहेरवालाले
महलको १८८ न बरबमोिजम ितवादीलाई १० वष आ नो जाहेरीमा ितवादीले मेरो पेिटकोट उँभो सारी
मा कै दको सजाय हन राय य गरेको पनु रावेदन िभ सु वालसमेत याती खोली जबरज ती तवरले
अदालत, पोखराको रायसमेत मनािसब नै देिखन मैले ितकार गदा गद जबरज ती करणी गरेको” भनी
आउने ।
लेखाएको देिख छ । यसरी जाहेरवालाको अदालतको
अतः ितवादी िद ी गु ङलाई अिभयोग बकप मै कही ँ “ ितवादीलाई एक बि सङ िहकाई
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको लडाई िदएक हँ र यान र जबरज ती करणीबाट
१ र १३ (३) नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३) ब न उ कन सफल भई भागेको हँ” भनी र कही ँ “तर
नं. बमोिजमको कसरु ठह याई मल
ु क
ु ऐन, अदालती िनजले मलाई करणी गरेको हो ।” भनी िवरोधाभाषपूण
ब दोव तको १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द कुरा लेखाई िदएको देिख छ । यसैगरी जाहेरवालीले
गन य गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित जाहेरीमा लेखाएको यहोरा र बकप मा खल
ु ाएको कुरा
२०७३।०१।१६ को रायसिहतको फै सला िमलेकै पिन एक आपसमा िम न िभड् न नआई िवरोधाभाषपूण
देिखँदा रायसिहतको साधक सदर हने ।
देिखने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
जाहेरवालीले बकप मा उ लेख गरेको
क यटु रः मि जता ढुंगाना
वारदात थलको निजकै घर भएका भिनएका
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
जाहेरवालाका स धी नवु ु शेपा, जो वादी प को
36

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
गवाहको पमा अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको ठहर गन कानूनस मत र यायोिचत हने नदेिखँदा वादी
देिख छ । िनजले वारदातको समयमा जाहेरवाली मेरो नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
घरको गेटबाट गएको हो । घटनाबारे के ही सनु ाएन । नसिकने ।
घटनाबारे के ही बताएको भए यितबेला ितवादीलाई
तसथ ितवादी िजरे भ ने तल
ु बहादरु गु ङले
कारवाही गराउने िथएँ । जाहेरवालीलाई कसैले उ साएर आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
जाहेरी िदएका हन् भनी बकप गरेको देिख छ । जाहेरी अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७०।८।३० मा भएको
हेदा वारदात भएको भिनएको िदनको ५ िदनपछािड मा फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
परेको देिख छ । यसैगरी वादी प कै सा ी जयबहादरु इजलास अिधकृत: आन दराज प त
गु ङसमेतले पिन यी ितवादीले जबरज ती करणी क यटु र: ेमबहादरु थापा
गरेको कुरामा िव वास ला दैन भनी बकप ग रिदएको इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभु म् ।
देिख छ । जाहेरवालीले करणी भयो भनेको समयमा
२
ितवादीसँग म वयम् भएकाले जबरज ती करणी मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
भएको होइन भनी वादी प का सा ी मौकामा कागज के दार साद चािलसे, ०६८-CR-०१०६, अिनयिमत
गन दीपक गु ङले बकप गरेको देिख छ । ितवादीका त रकाले वन पैदावर ओसारपसार गरेको, नेपाल
सा ीह ले िनजको िजिकर पिु हने गरी बकप गरी सरकार िव. मणी राईसमेत
िदएको पाइने ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को ख ड ‘क’
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम देिख ‘ण’ स म राि य वनमा मनाही ग रएका कायह
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको भनी बयान भएमा कसरु मािनने र उ दफा ४९(ण) अनस
ु ारको
गरे तापिन िनजले अदालतमा बयान गदा हरीले मैले कसरु गरेमा ऐनको दफा ५०(१)(ञ) अनस
ु ार कसरु
नभने नगरेको यहोरा लेखी सिहछाप गराएका हन । म गनलाई िबगो भए िबगो असल
ु गरी एकहजार पैयाँस म
य ता मु ा मािमलामा किह यै नपरेको र पढी बाची ज रवाना हने भ ने रहेको पाइ छ । वन ऐन, २०४९
सिहछाप गनपछ
ु भ ने कुरा थाहा नभएकोले सिहछाप को दफा ६५(१) को कानूनी यव था अवलोकन
गरी िदएको हँ भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको गदा दशहजार पैयाँस म ज रवाना वा एक वषस म
देिख छ । ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम को कै द वा दवु ै सजाय हने मु ा िज ला वन अिधकृतले
बयान घटना थल मचु ु का, शारी रक परी ण ितवेदन कारवाही र िकनारा गन भ ने कानूनी यव था रहेको
र वयम् वादी प का गवाहको बकप बाट पिन पाइ छ । ततु मु ामा अिभयोग प मागबमोिजम वन
समिथत छै न । जाहेरवालाको बकप िवरोधाभाषपूण ऐन, २०२९ को दफा ४९(ण) को कसरु मा ऐ. ऐनको
छ । वारदात भएको भिनएको थान, जाहेरवाला र दफा ५०(१)(ञ) अनस
ु ार एक हजार पैयाँस म
ितवादीको उमेर र िनजको शरीरमा कुनै संघषा मक ज रवाना हने अव था देिखँदा िज ला वन अिधकृतको
िच नदेिखएको अव था प रि थितले जबरज ती अिधकार े पन देिखयो । अतः िज ला अदालतले
करणीको वारदात भएको भ न सिकने अव था छै न । अिधकार े हण गरी गरेको फै सला े ािधकारको
यस अव थामा ितवादीले अनस
िु ट भई उ टी हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयानलाई आधार मानी ितवादीलाई कसरु दार इलामको िमित २०६८।२।२ को फै सला िमलेकै
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देिखँदा सदर हने ।
चलमा सबै र अचलमा आधास म” भ ने वा यांश
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड् का
रहेको छ । यहाँ गै को अथ सबै वा स पूण भ ने ह छ ।
क यटु रः च ा ितम सेना
यसबाट चल अचल स पूण स पि को हकमा नै चलमा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज १ शभु म् ।
सबै र अचलमा आधीस म घर यवहार चलाउन अ
३
अंिशयारको सहमित निलएर पिन आफूखस
ु ी गन पाउने
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी नै ह छ । सो ज गाको मू याङ् कनको आधारमा बढी
ह रकृ ण काक , ०७०-CI-०६९८, िलखत दता मू यवान् भई स पूण स पि को आधाभ दा बढी
बदर दता, जानती देवी यादव िव. ीिनवास साद यस ज गाको मू य रहे भएको भनेर पिन पनु रावेदकले
यादवसमेत
भ नसके को छै न । तसथ पनु रावेदकको उपयु
ितवादी ीिनवास साद यादव घरको घर िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यवहार चलाउने मु य मािनस भएको देिखएको र
पनु रावेदक वादीका िपता तथा पितले उ
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १९ देहाय १ नं. िववािदत िक.नं.२३३ को ज.िव.०-४-१० को ज गा
मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार अचल स पि को िब गरी िमित २०६७/०६/०७ मा राजीनामा पा रत
आधास म िनजले यवहार चलाउनलाई एकाघरका गरेपिछ मा िमित २०६७/०६/२० मा आ नो नाममा
कसैको म जरु ी निलएर पिन आफूखस
भएको बाँक सबै ज गा आ नो आमा सिु म ादेवीको
ु ी गन वा िब
यवहार गन पाउने नै देिख छ । य तो अचलमा नाममा हालैदेिखको बकसप ग रिदएको देिख छ ।
आधीस म िब यवहार तथा आफूखस
ु ी गन कुनै यसरी पिछ स पणू ज गा अंिशयारको म जरु ी निलई
अंिशयारलाई सा ी रा नपु न पिन देिखन आउँदैन । हक छाडी आफूखस
ु ी ग रिदएका आधारमा सोभ दा
िववािदत िक.नं.२३३ को ज.िव.०-४-१० लाई यी अगािड चिलत कानूनी यव थाको प रिधिभ नै रही
यथ ितवादी सरु े साद यादवलाई राजीनामा अथात् त काल कायम स पि को आधाभ दा कम
िब गदा िनज ीिनवास साद यादवका नाममा िब यवहार ग रिदएको बदर ह छ भ न िम दैन ।
सगोलको अथात् िनजको ीमती र छोरा छोरीको समेत पिछ कानूनको प रिधभ दा बािहर गई िब यवहार
अंश हक ला ने स पि उ ज गासिहत ज.िव.१-७- गरेको भ ने आधारमा अगािडको कानूनअनु प नै
५३/४ रहे भएको देिखएकोले िनजले आफूसँग ज मा गरेको िब यवहार पिन बदर गदा यि आफूलाई
भएको स पि को आधाभ दा कम नै िब ग रिदएको कानूनले िदएको सिु वधा वा उ मिु बाट समेत वि चत
कानूनतः िम ने नै देिखन आयो । यसमा िनजले अ
हन पु दछ । पिछ ग रिदएको हालैको बकसप को
अंिशयारलाई सा ी नराखी गरेको िब यवहार पिन िलखत जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भनी यी वादीले
सदर नै हने ।
छु ै िफराद िदई सोमा वादी दाबी पु ने ठहरी सु बाट
पनु रावेदकले उ िक.नं.का ज गामा पिन फै सला भई अि तम भइरहेको पिन देिखन आएको छ ।
अंश ला ने भएकोले सो ज गाको पिन आधाभ दा बढी यसैले यथ ितवादीम येका िनज ीिनवास साद
िब गरेको सदर नहने भनी िजिकर िलए पिन उपयु
यादवले अका यथ ितवादी सरु े साद यादवलाई
कानूनी यव थाको यसरी येक िक ािप छे िमित २०६७।०६।०७ मा उ िक.नं.२३३ को
आधाभ दा बढी भनी अथ गन िम ने देिखँदैन । उ
ज.िव. ०-४-१० ज गा र.नं.१०२७/२ को राजीनामा
कानूनी यव थामा “चल अचल गै स पि को हकमा पा रत ग रिदएको िलखत सदर नै हने हँदा पनु रावेदन
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अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
बयान वे छाको होइन भनी अदालतमा बयान गदा
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट िजिकर िलए पिन सो कुरा पिु हने कुनै ठोस सबदु
िववािदत बारा िज ला, िव ामपरु गा.िव.स.वडा माण ितवादीले गज
ु ान सके को देिखँदनै । मौकामा
नं.६ ि थत िक.नं.२३३ को ज.िव.०-४-१० ज गा भएको सािबती बयानलाई अ य प रि थितज य
घर यवहार चलाउन यथ ितवादीम येका माणह बाट पिु भइरहेको अव थामा सो सािबती र
ीिनवास साद यादवले अका यथ ितवादी यसबाट वाभािवक पले देिखएका कुराह माणमा
सरु े साद यादवलाई िमित २०६७।०६।०७ मा िलन हने ।
र.नं.१०२७/२ बाट राजीनामा पा रत ग रिदएको
रसइबीका कारण यी ितवादी िव णु म लले
िलखत बदर हने ठह याई सु बारा िज ला नाबालकलाई िवष सेवन गराई कत य गरी मारेकोमा
अदालतबाट िमित २०६९।०३।३१ मा भएको फै सला िव वास ला छ भनी मौकामा बिु झएका मािनसह
उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट ओले म लसमेतले घटना िववरण कागज गरी सो
िमित २०७०/०६/१३ मा भएको फै सला िमलेको नै कागजलाई समिथत हने गरी अदालतमा उपि थत
देिखँदा सदर हने ।
भई बकप समेत ग रिदएको देिख छ । यी पनु रावेदक /
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
ितवादीले इ कारी बयान गरे तापिन बालक सतु ाएको
क यटु र: िसजन रे मी
गोठमा गएको कुरालाई वीकार गरेको अव था छ ।
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ३ गते रोज १ मा शभु म् । यसरी यी ितवादीले नाबालक िनरज म ललाई
§ यसै लगाउको ०७०-CR-०९७७, आ नै हातले िवष खवु ाएको हो भनी य दश बालक
जालसाजी, जानती देवी यादव िव. हेरालु क पना म लले मौकामा गरेको कागजलाई
ीिनवास साद यादवसमेत भएको मु ामा समिथत हने गरी अदालतसम उपि थत भई बकप
पिन यसैअनस
ग रिदएको देिख छ । शव परी ण ितवेदन तथा िभसेरा
ु ार फै सला भएको छ ।
४
रपोटबाट मृ यक
ु ो कारण खु न नसके को भ ने कुरा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी छ । ती रपोटह मा मतृ क बालकको मृ यु िवष सेवनबाट
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१०४५ र ०७०- होइन भ ने कुरा उ लेख भएको देिखन आएको
RC-००९४, कत य यान, िव णु म ल िव. नेपाल छै न । तसथ, िकटानी जाहेरी यहोरा, बरामदी मचु ु का,
सरकार, नेपाल सरकार िव. िव णु म ल
शव परी ण ितवेदन, य दश क पना म लको
पनु रावेदक ितवादीउपर िकटानी जाहेरी बकप समेतले ितवादी िव णु म लको मौकामा
परी िनजले सिु तरहेका बालकलाई उठाई मस
ु ा मान गरेको बयानले िसलिसलेवार पमा पिु गरेको देिखन
िवषादी दईु वटा औ ंलाले िनरज म ललाई खवु ाएँ, आएको छ । यी पनु रावेदक / ितवादीले अदालतमा
ब चा रोएपिछ बाँक रहेको १ ब ा सोही थानमा गरेको इ कारी बयानबाहेक सजायबाट फुसद पाउने
ढाके र लक
ु ाई रािखिदएँ । ब चा रोएपिछ ब चा हेन कुनै मनािसब आधार र माण गज
ु ान सके को पाइँदैन ।
क पना म ललाई ब चा बोकाइिदएँ । िवषादीको आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने यी ितवादीको
ग ध आइरहेको िथयो, मैले खवु ाएको सोही िवषको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
कारण ब चाको मृ यु भएको हो भनी मौकामा बयान
पनु रावेदक ितवादीले मौकाको बयान
गरेको पाइ छ । अिधकार ा त अिधकारीसम को उ
मेरो वे छाको होइन भनी अदालतमा आरोिपत
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कसरु मा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको वष मा कै द सजाय हने ।
देिख छ । पूविनयोिजत मान मनसाय नभएको, इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
यी ितवादी मिहला भएको देिखएको, निजक क यटु र: िसजन रे मी
एउटै घरप रवार नातािभ घटना घटेको अव था इित संवत् २०७३ साल काि क १८ गते रोज ५ शभु म् ।
देिख छ । पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङबाट
िभसेरा रपोटस ब धमा िवशेष डा टरको ब दसवाल
इजलास नं. ७
जारी हँदा िवशेष डा टर सरु ज धौभडेलले िमित
२०६९।०५।०५ को िभसेरा ितवेदन र यठु ान मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
िज ला अ पतालबाट िमित २०६८।०४।१० मा दीपककुमार काक , ०७२-WO-०४१९, उ ेषण
भएको शव परी ण ितवेदनबाट मतृ क बालक िनरज / परमादेश, ह र साद भस
ु ालसमेत िव. लोक सेवा
म लको मृ यक
ु ो कारण खु न स दैन । िवषादी सेवन आयोग, के .का. अनामनगर काठमाड समेत
गरी मृ यु भएको अव थामा िवषादीअनस
रा यले कुनै खास वगको खास आव यकता
ु ार फरकफरक
ल णह हन स छन् । सामा य ल णह मा नाक पूित गनको िनिम कानून बनाई मनािसब वग करण
मख
ु बाट िफँ ज आउने, बा ता गन, अनहु ार िनलो गन स छ । िनजामती सेवाको कुनै पदमा पदपूित गन वा
हने ज ता ल णह देिख छन् । य ता ल णह
बढुवा गनको लािग स बि धत पदको कृित, स पादन
शव परी ण ितवेदन र िभसेरा रपोटमा देिखएको गनपन
ु काय एवम् अ य खास सा दिभक िवषय वा
छै न भनी अदालतमा उपि थत भई ब दसवालमा प ह लाई आधार बनाई खास यव था गनस ने नै
लेखाइिदएको देिखएबाट यी ितवादी िव णु म ललाई ह छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
ठहर भएअनस
ु ार सजाय गदा चक पन जाने हँदा ८८ को कानूनी यव थालाई हेदा शासन सेवाको
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) टाइिप पद एवम् नेपाल िविवध सेवाको क यटु र
वष मा कै द सजाय हन यायोिचत हने ।
अपरेटर तथा सहायक क यटु र अपरेटर पदमा बढुवा
अतः िववेिचत आधार, माण र कारणबाट गनको िनिम आकिषत हने नै देिख छ । िनजामती
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा िनज सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को कानूनी
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको यव थालाई चनु ौती िदई िवप ीबाट यसको बदर
१३(२) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको गनपन
ु भनी मागदाबी िलइएको नभई यो यव था
सजाय हने ठह याई सु यठु ान िज ला अदालतबाट के वल टाइिप ह को हकमा मा हो भनी िजिकर
िमित २०६८/१०/२५ मा भएको फै सला सदर हने िलएको देिख छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
ठह याई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङबाट िमित को िनयम ८८ मा भएको यव था खारेज वा प रवतन
२०७०/०३/०५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा नभएस म सो यव था लागू गन िम दैन भनी अथ गन
सदर हने ठहछ । सो ठहरे पिन पनु रावेदक ितवादी िम ने नदेिखने ।
िव णु म ललाई ऐनअनस
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
ु ार सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गदा चक पन देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, िनयम ८८(६) को अपवादा मक अव थामा यो वा
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई ५(पाँच) यो पद समावेश गन पनाको कारण स बि धत सेवा
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स चालन गन िनकायले िवचार गन कुरा हो । िनजामती ग रने बढुवामा स भा य उ मेदवार हन पाउने नै देिखँदा
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लािग िनवेदकह लाई बढुवाको दरखा त फाराम भन नपाउने
उ मेदवार हन चािहने यूनतम् सेवा अविध र शैि क गरी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७२।८।२९ मा
यो यताको शीषकअ तगत उपदफा (१) मा “बढुवाको (क यटु र अपरेटरसँग स बि धत) भएको िनणय र
िनिम उ मेदवार हन बढुवा हने पदको ेणीभ दा एक काठमाड उप यका दरखा त सङ् कलन के को
ेणी मिु नको पदको लािग तोिकएबमोिजमको शैि क िमित २०७२।९।१ को प उ ेषणको आदेशबाट बदर
यो यता र देहायबमोिजमको यूनतम सेवा अविध पगु ेको ग रिदएको छ । अब िनवेदकह को बढुवा दरखा त
हनपु नछ” भ ने उ लेख गरे पिन क यटु र अपरेटर फाराम बझ
ु ी िनजह लाई बढुवा ि यामा सामेल गनु
िविवध सेवा समूहमा रही सो सेवा समूहमा मािथ लो गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा िनवेदन मागबमोिजम
पदमा बढुवा हनस ने अव था नरहेको र टाइिप ह
परमादेशको आदेश जारी हने ।
शासन सेवा सामा य शासन समूहमा िवगतदेिख नै इजलास अिधकृतः य साद आचाय
बढुवा भइरहेको अव था हँदा िविवध सेवाका क यटु र क यटु र: उ रमान राई
अपरेटरह को विृ िवकाससमेतलाई यानमा राखी इित संवत् २०७३ साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् ।
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजमको स भा य आदेश भएका छन्:
उ मेदवार हन स बि धत िनजामती कमचारीले नेपाल
§ ०७२-WO-०४८०, उ ेषण / परमादेश,
सरकार वा नेपाल सरकारले तोके को िनकायबाट
कमल पने समेत िव. लोक सेवा आयोग,
स चािलत सेवासँग स बि धत क तीमा एक मिहनाको
के .का. अनामनगर काठमाड समेत
तािलम िलएको र बढुवा हने पदको लािग आव यक
§ ०७२-WO-०४६२, उ ेषण / परमादेश,
पन यूनतम शैि क यो यता ा गरेको हनपु नछ भनी
सर वती अिधकारी (खनाल) िव. लोक सेवा
िवशेष यव था गरी विृ िवकासको अवसर दान
आयोग, के .का. अनामनगर काठमाड समेत
गरेको देिखँदा मौजदु ा अव थामा िनवेदनह लाई
§ ०७२-WO-०४४९, उ ेषण, शु दशन
बाहेक गरी िमित २०७२।८।२३ मा कािशत सूचना
ढुङ्गानासमेत िव. लोक सेवा आयोग, के .का.
नं. ५१४/०७२-७३, बढुवा सूचना नं. २३९/०७२अनामनगर काठमाड समेत
७३ शासन सेवा सामा य शासन समूहको रा.प.त.ृ
§ ०७२-WO-०५६६, उ ेषण, ह र साद
भस
ेणीको पद सं या १२० मा जे ठता र कायस पादन
ु ालसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के .का.
मू याङ् कन ारा ग रने बढुवामा स भा य उ मेदवार हन
अनामनगर काठमाड समेत
नपाउने गरी बढुवामा अ वीकार गन सिकने अव था
नदेिखने ।
इजलास नं. ८
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
िनवेदकह िमित २०७२।८।२३ मा कािशत सूचना
१
नं. ५१४/०७२-७३, बढुवा सूचना नं. २३९/०७२- मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
७३ शासन सेवा सामा य शासन समूहको रा.प.त.ृ के दार साद चािलसे, ०६७-WO-११८६, परमादेश,
ेणीको जे ठता र कायस पादन मू याङ् कन ारा िवशाल पि डत िव. वा य तथा जनसं या
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म ालयसमेत
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
िनवेदकले ततु गरेको बोलप अ वीकृत इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
वा ख रद कारवाही र भएको सूचना यथ ह बाट क यटु र: याम साद रे मी
िनवेदकले ा गरेको नदेिखएको र यथ इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभु म् ।
अ पतालको समेत बोलप र भएको भ ने कुनै
२
भनाई नरहेको हँदा कानूनबमोिजम यो यता पगु ेका मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
बोलप म ये िनवेदकको बोलप िमित २०६७।३।२३ खड् का, ०७१-WO-०२४०, उ ेषण, जवाहरी लाल
मा वीकृत भएको देिखने ।
े िव. पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेत
बोलप वीकृत भइसके पिछ ख रद स झौता
ल मीमैया े ले ऋण िलँदा िनज ल मीमैया,
गन बोलाउनपु नमा म ालयबाट बजेट अभाव दामोदर, महे मान र राजे मानसमेत सगोलमा रहेको
भएको भनी ख रद स झौतालाई थगन ग रएको देिख छ । सो ऋण िलई िक बकमा ज गा िधतो राखेको
यथ अ पतालको काय कानूनबमोिजम भएको देिख छ । सोही ऋण ितनका लािग िनवेिदकाबाट रकम
देिखएन । कानूनबमोिजम अ पताललाई आव यक िलई रकम भु ानी गरी ज गा फुकुवा गराई सोही
पन उपकरण ख रद गन बोलप आ ान गरी कानूनी ज गा ल मीमैया े ले यी िनवेिदकालाई राजीनामा
ि या पूरा गरी बोलप छनौट भइसके पिछ बजेट ग रिदएको देिख छ । ऋण िलँदा घरको मूल यि
ा नभएको कारणले सो बोलप ि यालाई थगन ल मीमैया े भई िनजले िलएको ऋण अ य अंिशयार
गदा कानूनबमोिजमकै आधार र कारण िदनु पदछ । छोराह ले ितनु नपन भ न निम ने ।
त काल म ालयबाट बजेट ा नभएको भ ने आधार
घरको मू य यि ले िलएको सगोलमै
तकसङ् गत देिखँदैन । कुनै पिन equipment ख रद रहँदाको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला ने नला ने
गन आफूसँग बजेटको अभाव छ भने य तो ि या नै भ ने भई मु ामा देिखएको अव था र सोको कृितलाई
सु गनु हँदैन । कानूनी ि या सु ग रसके पिछ सो गिहरो र सू म ढङ् गबाट िव ेषण नै नगरी सो ७८ क
ि या कानूनबमोिजम नै अ य हने गदछ । यथ को अव था नै आकृ नहनेमा सो नं. बमोिजम दिु षत
अ पतालले िमित २०६७।२।१२ मा िविभ न १२ भनी भएको या या उ नं. कै िु टपूण या या भएको
वटा याके जका सामान ख रद गन बोलप कािशत छ । दामोदर े ले अंश मु ा दायरदेिख नै रो का
भएकोमा अ य ११ वटा याके जको लािग बजेट आई भएकोमा दामोदर े मु ा िदने अ य िवप ीह ले
ख रद स झौता गन बोलाइएको भ ने देिखएको तर ितउ र नलगाउने, तायदातीमा ऋण नदेखाउने र
िनवेदक क पनीको लािग ख रद स झौता गनका लािग हाल आएर कुनै अव थामा पिन िववाद नदेखाएको
मा बजेट नआउनु पन र आिथक वष यतीत गरी ऋणको स ब धमा िववाद देखाई सो ऋणलाई प छाई
कानूनबमोिजम िनवेदकको हक थािपत भइसके को अंश मु ाबाट अंश पाएको भनी सोको काया वयन गन
अव थामा यसलाई िनि य गराउनेतफ े रत खो दा अंिशयारबीचको िमलेमतोबाट य तो िववादको
हनु कानूनस मत काय देिखन आएन । तसथ अब िसजना भएको मा नपु न ।
िनवेदकसँग सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
तसथ, िवप ीह एकासगोलका अिशंयार
२७(३) बमोिजम ख रद स झौताको ि या अगािड होइनन् भ ने त यमा कुनै िववाद नरहेको, ल मीमैया
बढाउन जे जसो गनपन
ु हो कानूनबमोिजम गनु भनी े घरको मु य यि भएको, अंश मु ाका वादी
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दामोदर े ले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा बदर ग रिदँदा पिछ िनणय गदा वत पूवक िनणय
उ ऋण रकमको यहोरा उ लेख नगरेको साथै गन िज ला अदालतको अिधकार े को संकुचन हन
ितवादीह ले ितउ र निफराई सु याद गज
ु ारी जाने ।
बसेकोसमेतका आधारह को सु म ढङ् गबाट िवचार
िज ला अदालतले अंश पाउने नपाउने
नगरी भएको काठमाड िज ला अदालतको िमित वत पूवक िनणय गन र सो िनणयमा िच नबु ने
२०७०।१२।७ मा भएको आदेशलाई सदर गरेको प ले पनु रावेदन तहमा पनु रावेदन गनस ने र पनु रावेदन
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।३।१९ तहको अदालतले माणको मू याङ् कनको आधारमा
को आदेशलाई उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी पिछ िनणय गनस ने नै ह छ । य तो अव थामा
िवप ीह लाई िदएको दा.खा. दता ग रिदने भ ने पनु रावेदन तहको अदालतले तलको अदालतउपर
जनाउ पज
ु समेत काया वयन नगनु नगराउनु भनी मु ाको कानूनबमोिजमको ि यामा ह त ेप गरेको
िवप ीह पनु रावेदन अदालत, पाटन, काठमाड मािनने हँदा िज ला अदालतको तायदाती फाँटवारी
िज ला अदालत, काठमाड , काठमाड िज ला माग गन आदेशलाई बदर गन पनु रावेदन अदालतको
अदालत, तहिसल शाखा बबरमहल, मालपोत आदेश य पमा िु टपूण भई बदरयो य देिखने ।
कायालय, िड लीबजार काठमाड समेतका नाउँमा
िज ला अदालतमा िवचाराधीन मु ाको
परमादेश जारी हने ।
कारवाहीमा नै असर पान गरी िमित २०७१।१।२५
इजलास अिधकृतः समु न पा डे
मा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको
क यटु र: उ रमान राई
आदेश िमलेको देिखएन । तसथ पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् । राजिवराजबाट भएको उ गैरकानूनी र िु टपूण
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०११८, उ ेषण, आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ ।
उमाकुमारी ढकाल वाली िव. पनु रावेदन िमित २०७०।१०।२१ को स री िज ला अदालतको
अदालत, पाटनसमेत भएको मु ामा पिन तायदाती आदेशानस
ु ारका अ य कामकारवाही अगािड
यसैअनस
बढाउन,ु बढाउन िदनु भनी िवप ी पनु रावेदन अदालत,
ु ार फै सला भएको छ ।
३
राजिवराजका नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा इजलास अिधकृतः समु न पा डे
खड् का, ०७०-WO-०८१८, उ ेषण, चा दनी देवी क यटु र: उ रमान राई
झा िव. स री िज ला अदालत, राजिवराजसमेत
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् ।
तायदाती फाँटवारी माग गन आदेश
कानून ारा िनधारण ग रएको ि या मक आदेश
इजलास नं. ९
हो । जनु मु ाको फै सला हनु अगावै अंश पाउनस ने
देिखएको अव थामा अवल बन ग र छ । सो आदेश
१
अि तम िनणय होइन र हनस ने अव था पिन हँदैन । मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अि तम िनणय गदा माणको मू याङ् कनको आधारमा िव भर साद े , ०७१-CI-०७१०, िनणय दता
अंश नपाउने गरी फै सला हन पिन स छ । िज ला बदर, सिु नलर न धा वा िव. ऋि व ब ाचायसमेत
अदालतबाट तायदाती फाँटवारी माग गन आदेश
२०१५।९।२१ र २०१६।३।२१ को दवु ै
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िलखतमा ज गाको एउटै िववरण उ लेख भएको अदालतबाट िमित २०४५।५।१ मा फै सला भएकोमा
देिख छ । घरसारमा भएको राजीनामा िलखतको सोउपर तहतह पनु रावेदन पदा पनु रावेदन अदालत,
िठक ६ मिहनामा उ घरसारको िलखतमा लेिखएको पाटनबाट िमित २०५२।३।२ मा सु फै सला सदर
ज गाको िववरण उ लेख गरी २०१६।३।२१ मा हने ठहरी भएको उ फै सला अि तम भएको देिख छ ।
फाछ राजीनामा भएको देिख छ । वादीले १ रोपनी अतः दाताले नै सो िक.नं. ७९ को ज गामा हक रहेको
ज गाम येबाट २ पटक गरी १२ आना ज गा िलएको भनी आ नो हक कायम गराउन सके को अव था
भ ने दाबी गरेको देिख छ । यसरी एउटै खलाको ज गा छै न । ततु मु ामा उठाइएको िववाद एकहदस म
एक पटक ख रद गरी पनु ः सोही खलाको ज गाम ये उ मु ाको फै सलामा नै िववादको िन पण भइसके को
के ही ज गा थप िलँदाखेरी अिघ िलएको ज गाको देिख छ । य तो अव थामा यी वादीले हाल आएर
साँध सीमाना िम ने गरी िलने कुरा वाभािवक िमित २०३७।१०।२४ को दता िनणय िक ाकाट बदर
ह छ । पिछ पा रत गराई िलएको ज गाको िववरण गराइपाउँ भनी सोही िवषयमा पनु ः िलएको िजिकर
उ लेख गदा अिघ िलएको ज गाका बारेमा बोली सो कानून र यायको रोहमा जायज देिखन नआउने ।
ज गादेिख कुनतफ पिछ लो िलखतको ज गा पा रत
अतएवः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
गराई िलएको हो सो उ लेख हनु आव यक ह छ । िववािदत दाबीको िक.नं. ७९ को ज गामा हक रहेको
वादी दाबीको उि लिखत २०१६।३।२१ मा पा रत भनी िमित २०३७।१०।२४ को दता िनणय िक ाकाट
ग रिलएको िलखतमा अिघ लो २०१५।९।२१ को बदर गरी सो ज गाम येबाट ०-४-१ े फल कटाई
िलखतको ज गाको कुनतफबाट थप ज गा पा रत गराई आ नो िक.नं. ८० को ज गामा सो े फल समावेश
िलएको हो सो खल
ु ाएको देिखँदैन । २०१६ सालमा गरी े फल बढाई हक कायम गरी दता गराइपाउँ भ ने
पा रत ग रिलएको िलखतको ज गा २०१५ सालको िफराद दाबी पु न नस ने ठहर भएको सु लिलतपरु
घरसारको िलखतको ज गाबाहेकको भए घरसारको िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन पनु रावेदन
िलखतको ज गामा हक नपु दै पनु ः यही खलाको अदालत, पाटनको िमित २०६७।५।७ को फै सला
थप अक ज गा पा रत ग रिलने िदने अव था रहने िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । म.ु स. गन वादी
देिखँदैन । तसथ उि लिखत दवु ै िलखतको ज गा पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । साथै
अलगअलग हो भ ने पनु रावेदक वादी प को दाबी यस अदालतबाट मु ा दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदनमा
एवम् बहसतक यिु सङ् गत देिखन नआउने ।
भएको िन सा दान गन आदेशिसत समेत सहमत हन
दाबीका िलखतह नयाँ मल
ु क
ु ऐन, २०२० नसिकने ।
लागू हनपु ूवका रहेको, यो ऐन लागू हनपु ूव पिन इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
अचल स पि को िलखत रिज ेशन गनपन
ु कानूनी क यटु र: ेमबहादरु थापा
यव था रिहरहेको देिख छ । दाता महाव ब ाचायले इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् ।
ियनै ितवादीह उपर यही िववािदत िक.नं. ७९
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०७११, फै सला
को ज गाबाट आ नो हक छु ाई दता ग रपाउँ भनी
बदर, सिु नलर न धा वा िव. ऋि व
०४५।०४६ को दे.नं. ६।१५१ को िनणय दता
ब ाचायसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
बदरसमेतको िफराद िदएकोमा वादी महाव को
फै सला भएको छ ।
िफराद दाबी नै नपु ने ठहरी सु लिलतपरु िज ला
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२
ितउ र िजिकरसमेत नभएको अव थामा शेष
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी हिफजका नाउँको उ दईु िक ा ज गा के ही समय
िव भर साद े , ०७१-CI-०३९५, अंश चलन, उनाउ यि ह का नाममा गई फे री अंिशयारम येका
रैमन शेिखनसमेत िव. शेख असेसर
एकजनाका नाउँमा ज गा िफता आएको अव थामा
ततु मु ामा िक.नं. २९७ र २९८ को ती ज गाह रैमन शेिखनको अपतु ाली वा एक लौटी
ज गा यी ितवादी रैमन शेिषनका पित शेष हिफजको हकला ने वा आफूखस
ु गन पाउने र अ य अंिशयारको
नाममा भएको भ ने देिख छ । िनज शेष हिफजको हक नला ने भ ने हँदैन । सगोलका सबै अंिशयारमा
मृ यपु िछ उ ज गा आ नो हाँगाभ दा बािहरका यि
बराबर हक ला ने नै देिखन आउने ।
फतमा खातनु र शेष अनजा लले िमित २०५७।५।८
तसथ वादी शेष असेसरसमेत सगोलको
मा दे.नं. १०६२ को अंश मु ामा िमलाप गरी आ नो अंिशयार रहेको र उि लिखत िक.नं. २९७ र २९८
नाममा पारेको र सोउपर यी वादी ितवादीह ले िमित का ज गाह सािवकमा यी वादी शेख अशेसरका
२०५७।७।२ मा उ िमलाप बदर ग रपाउँ भनी दाजु वग य शेष हिफजका नाम दताको ज गा रहेको
दे.नं. १२५९ को िमलाप बदर मु ा दायर गरी सो देिखएकोले ती २ िक ा ज गा पिन ३ भाग लगाई ३
मु ामा िमित २०५८।१।३० मा िमलाप गरी उ
भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहछ भनी पनु रावेदन
दाबीका २ िक ा ज गा सो मु ाका वादीह को अंश अदालत, हेट डाबाट िमित २०७१।१।७ मा भएको
भागको हँदा रैमन खातनु का नाममा दता हने गरी फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
िमलाप भएको देिख छ । यसरी उ ज गा यी वादी ितवादीह रैमन शेिषनसमेतको पनु रावेदन िजिकर
ितवादीह सगोलमै रहँदाको अव थामा ततु पु न नस ने ।
मु ाका वादी शेष असेसरसमेत वादी भई िमलाप बदर इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
मु ा दायर गरी िमलाप हँदा ततु मु ाक ितवादी क यटु र: याम साद रे मी
रैमन खातनु का नाउँमा दता गन सहमित भई िमलाप इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १० गते रोज ६ शभु म् ।
भएकोमा सो ज गा ततु मु ाका वादीसमेत अ य
३
अंिशयारह को हक नला ने भ ने िमलाप मा उ लेख मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
नभएकोले कुनै एक अंिशयारको नाउँमा दता भएको िव भर साद े , ०६८-WO-१०८४, ितषेध,
नाताले अ य अंिशयारको अंश हक नला ने भ न िम ने महेशकुमार जाजु िव. ठूला करदाता कायालय,
देिखँदैन । एकासगोलका दाजु शेष हिफजका ह रहरभवन लिलतपरु
नाउँमा भएको ज गा छु ी िभ न नहँदास म यी वादी
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा यी िनवेदकले
अशेसरसमेतको अंश ला ने सगोलको स पि िवप ीउपर दायर गरेको ०६८-WO-०७०४ को
ह छ । एकासगोलमा रहँदा आजको सबै स पि िनषेधा ाको िनवेदनमा सो अदालतबाट िमित
सबै अंिशयारह को बराबरी हक ला छ । पनु रावेदक २०६९।१।२७ मा अ त रम आदेश जारी नहने भनी
ितवादीह ले उ िक.नं. २९७ र २९८ को स पि भएको आदेशउपर नै ततु रट िनवेदन पन आएको
रैमन शेिषनको िनजी आजनको हो भ ने कुरा पिन देिख छ । उ िनषेधा ा मु ामा पनु रावेदन अदालत,
दाबी िलएको पाइँदनै । शेख हिफजका नाममा भएको पाटनबाट फै सला भई पनु ः करस ब धी िवषयमा
स पि वादीले अंश दाबी गन पाउने होइन भ ने राज व यायािधकरणमा पनु रावेदनसमेत परेको हँदा
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यस िनवेदनको औिच य छै न भनी िनवेदककै तफका साल र २०४० सालमा घरसारमा ब डा गरी छु एको
उपि थत िव ान् अिधव ाह ले छलफलका ममा भनी िजिकर िलएको र यस अदालतमा पनु रावेदन गदा
य गनु भएकोले ितषेधसमेतका आदेश जारी २०३० सालमा घरसारमा ब डा गरी छु एको भ ने
ग रपाउँ भ ने ततु रट िनवेदनउपर िनणयको लािग िजिकर िलएको देिखए तापिन उि लिखत अंशब डाको
थप िववेचना गरी रहन परेन, तसथ ततु िनवेदन ३० नं. बमोिजम नरमगरम िमलाई अचल अंशब डा
खारेज हने ।
गरी छु ई आ-आ नो िहसाब भाग शाि तबमोिजम
इजलास अिधकृत : इ कुमार खड् का
िलई पाई दािखल खारेजसमेत गराइसके को वा
क यटु र : ेमबहादरु थापा
ब डाबमोिजम आ नो आ नो भागको अचल छु ाछु ै
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् । भोग िब यवहार गरेको अव था नदेिखएको य तो
४
िजिकरलाई मा यता िदन िम ने देिखएन । वादी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ितवादीका बीच लटु िपट कुटिपट मु ाह चलेको
िव भर साद े , ०७०-CI-०७६३, अंश, राधेश भ ने आधारमा कानूनबमोिजम अंशब डाको िलखत
रे मी ख ीसमेत िव. पतु ली देवी ख ी
पा रत नभएको र यवहार माणबाट अंशब डा भएको
यी वादीह अंिशयार रहेकोमा िववाद भ ने नदेिखएको अव थामा ब डा भएको भ न िम ने
देिखँदैन । ितवादीह ले हामी २०३७ र कोिह नदेिखने ।
२०४० सालमा छु ी िभ न भएका ह , यी वादी
यसरी वादी ितवादीह अंिशयार नाताका
पतु लीदेवीलाई २०५० सालमा िपता कुलबहादरु ले देिखएको, अंशब डा गनपन
ु सबै स पि बाबु कुल
िववाह गरी याएको हो, अंिशयार भए पिन हामी छु ी बहादरु को नाममा दता रहेको र िनजह का बीच
िभ न भएका अंिशयारबाट नभई िपता कुलबहादरु को रतपूवक अंशब डा भएको नदेिखएकोले सु को
अंश भागबाट अंश पाउने हन् भनी ितउ र तायदाती फाँटवारीमा र छुट हन गएको थप फाँटवारीमा
िफराएको देिख छ । ितवादीह ले २०३७ र उ लेख भएको स पूण स पि बाट ९ भागको ४
२०४० सालमा छु ी िभ न भएको भने तापिन भाग वादीह ले अंश पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन
अंशब डा भएको रीतपूवकको कागज पेस गन सके को अदालत, तल
ु सीपरु दाङको िमित २०७०।३।१६ को
देिखँदनै । स पूण स पि बाबु कुलबहादरु कै नाउँमा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
रहेको भ ने तायदाती फाँटवारीबाट देिख छ । ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अंशब डाको िलखत पा रत नभएस म कानूनबमोिजम इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
अंशब डा भएको मा न कानूनतः िम दैन । क यटु र: याम साद रे मी
अंशब डाको महलको ३० नं. मा भएको संशोधन िमित इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १० गते रोज ६ शभु म् ।
२०३७।९।२७ पूव घरसारमा नरमगरम िमलाई चल
५
अचल अंशब डा गरी छु ई आ नो भागको दा.खा. मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
गरी भोग िब यवहार गरेको कुरा यवहार माणबाट िव भर साद े , ०७०-CI-०३९५, अंश चलन,
मािणत भएमा अंशब डाको िलखत नभए पिन ब डा म जु उ ेती िव. रामबाबु भ डारी
भएको मा न िम नेमा यी पनु रावेदक ितवादीह ले
उपयु ानस
ु ारको त य र बहस बदुँ ा रहेको
सु िज ला अदालतमा ि उ र िफराउँदा २०३७
ततु मु ाको िमिसल अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन
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अदालत, पाटनले यादिभ पनु रावेदन नपरेको रहेकै अव थामा वादीको नाममा रहेको खोपासीका
भनी ितवादी म जु उ ेतीले दायर गरेको ततु ज गाह िब भएको देिखएको र यसरी िब
मु ाको पनु रावेदन खारेज गरेकोमा यस अदालतको भएको ज गाको रकमसमेत सगोल घर यवहारमा
संयु इजलासबाट दोहो याई हेन िन सा दान योग भएको भ ने देिख छ । िक.नं. १३०१ को ज गा
गदा पनु रावेदक म जु उ ेतीको नाममा दता रहेको ितवादीले बकसप बाट ा गरेको भ ने नदेिखएको
िक.नं. १२९९ र १३०१ को ज गा िनजले आमाबाट समेतबाट उि लिखत घर ज गा सगोलको ठह याई
हालैदिे खको बकसप पाएको ज गा ब डा गन गरेको सोबाट वादीले अंश पाउने ठहर गरेको सु को फै सला
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा अंशब डाको १८ कानूनस मत देिखन आउने ।
नं. ी अंशधनको ५ नं.समेतको या या मक िु ट
यी पनु रावेदकले ततु मु ा काठमाड
देिखएको भ ने उ लेख भएको देिख छ । पनु रावेदन िज ला अदालतबाट २०६६।१०।२१ मा फै सला
अदालत, पाटनले जनु आधारमा पनु रावेदन यादिभ भएको कुरा िमित ०६७।२।१४ मा आफूले ग रिदएको
दायर नभएको भनी खारेज गरेको हो यसतफ िववेचना अिधकृत वारेसनामामा प पमा उ लेख गरेको
नै नभई आमाबाट हालैको बकसप बाट पाएको ज गा देिख छ । काठमाड िज ला अदालतबाट ततु
ब डा ला ने ठहर गरेको भनी पनु रावेदन अदालतले मु ा फै सला भएपिछ यथ वादीले ब डा छुट्याई
िववेचना नै नगरेको िवषय उ लेख गरी मु ा दोहो याई पाउँ भनी िदएको ब डाको दरखा तको कारवाहीको
हेन दान भएको िन साको आधार नै सा दिभक रहेको
ममा यी पनु रावेिदका म जु उ ेतीको नाउँमा जारी
देिखन नआउने ।
भएको (सूचनाको) यादसमेत २०६७।४।१०
सािबक याय शासन ऐन, २०४८ को दफा मा िनजको घरदैलामा टाँस भई तामेल भएको
१२ बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भएको देिख छ । उ यादका िवषयमा िनजले िववाद गरेको
देिख छ । सोही ऐनको दफा १३ मा दफा १२ बमोिजम अव था देिखँदैन । यसरी २०६७।२।१४ मा आफूले
मु ा दोहो याई हेदा जनु आधारमा मु ा दोहो याई हेन ग रिदएको अिधकृत वारेसनामामा ०६६।१०।२१ मा
आदेश गरेको हो सोही आधार र स ब िवषयमा मा काठमाड िज ला अदालतबाट मु ा फै सला भएको
सीिमत रही मु ा िकनारा गनपछ
ु भ ने यव था रहेकोले उ लेख गरेको र सो फै सलाअनस
ु ार वादीले ब डा
उपयु ानस
ु ार पनु रावेदन खारेज गन गरेको पनु रावेदन छुट्याई पाउँ भनी िदएको दरखा तको सूचनासमेत
अदालतको फै सलाको िववेचना नै नगरी पनु रावेदन ितवादीको घरदैलोमा ०६७।४।१० मा रीतपूवक
अदालतको फै सलामा उ लेखै नभएको िवषय उ लेख टाँस भई तामेल भएकोमा ितवादीले पनु रावेदन
गरी मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भएको आदेशका अदालत, पाटनमा िमित २०६७।७।१२ मा मा
स दभमा हेदा िक.नं. १२१९ को ज गा ितवादी पनु रावेदन दता गरेको देिखएकाले पनु रावेदक /
म जु उ ेतीले आमाबाट हालै देिखएको बकसप बाट ितवादीको पनु रावेदन यादिभ दता भएको देिखन
वािम व ा गरेको देिखए पिन सो ज गा ख रद गदा नआउने ।
घर नरहेकोमा पिछ घर बनाएको देिखएको र वादीको
तसथ, उि लिखत आधार माणह बाट
बसोबास सो घरबाहेक अ य रहेको भ ने ितवादीको पनु रावेदक / ितवादीको नामदताको घरज गामा
भनाई रहेको देिखँदैन । यी वादी ितवादीह सगोलमा वादीले अंश पाउने ठहर गरेको फै सला र सो
47

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
फै सलाउपर पनु रावेदक / ितवादी म जु उ ेतीले
ज गाको सािबक ोत िभड् न नसके को,
दायर गरेको पनु रावेदन यादिभ दायर भएको नदेिखई मोहीको अ थायी िन सास म ा नगरेको, ज गाधनी
सो पनु रावेदन खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालत, माण पज
ु ामा मोही नजिनएको, मोही दाबी गन यी
पाटनको िमित २०६८।६।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा वादीले ज गा भोग गरेको समेत नदेिखएको अव थामा
सदर हने ठहछ । मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गन अिहले आएर वादीले मोही हक पाउने अथात् कुनै
भएको आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
तरहबाट मोही हक थािपत हने अव था रहँदनै । मोही
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
वयम्ले भरेको १ नं. लगतमा जिनएको यहोरास मकै
क यटु र: याम साद रे मी
आधारमा मोही हक कायम हन स दैन । अ य माणबाट
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १० गते रोज ६ शभु म् । पिन मोही हो भ ने देिखनु पदछ र िविधस मत तवरबाट
सो कुरा थािपत हनु पदछ । यस कारको अव था
इजलास नं. १०
यस िववादमा देिखन आएन । यस ि थितमा पनु रावेदन
अदालतको फै सलामा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
१
दफा २५(५)(क) को िु ट भएकोले उ टी गरी सु को
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी फै सला सदर हनपछ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर
ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०१५७, मोही मनािसब नदेिखने ।
हकको माण प पाऊँ, सवु ालाल महतो िव. दानालाल
अत: उि लिखत आधार कारण तथा
महतो
माणबाट िववादको ज गामा वादीले मोहीको हकको
िववािदत िक.नं. १७३९ र १६७८ को ज गा माणप पाउने गरी भएको सु को फै सला उ टी
मैले िनर तर मोहीको हैिसयतले खनजोत गद आएको गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन
छु भ ने वादीको दाबी भए पिन मोहीको हैिसयतले अदालत, िवराटनगरको िमित २०७०/१०/२३ को
पाउने मोही माणप र ४ नं. अनस
ु ूचीबमोिजमको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मोहीको अ थायी िन सासमेत िनजले पाएको अिधकृतः भोजराज रे मी
देिखएको छै न । िववािदत ज गा आफूले खनजोत गरेको क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
भनी वादीले गरेको दाबीसमेत उपरो सरजिमन इित संवत् २०७४ साल जेठ ५ गते रोज ६ शभु म् ।
मचु ु काबाट खि डत भएको देिख छ । उ ज गामा
२
ितवादीको घरबास देिखएकोले वादीले खनजोत मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
गरेको भ ने देिखँदैन । के वल १६ धरु ज गादेिखएको र ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०४३६, मोही
सोमा ितवादी दानालाल महतोले घर बनाई बसेको नामसारी, अहमद िमया िव. महमद जिहर अ सारी
अव थामा यी वादीले ज गा खनजोत गरी बाली
िनणयका लािग िववाद ततु हन आएपिछ
लगाएको भ नु यिु सङ् गत र िव सनीय देिखँदैन । िनणय गनपन
ु (प ह बीच िववाद रहेको) सबै को
ज गा कमाउने मोहीको हैिसयतले बझ
ु ाउनु पन कुत िन पण गरी िनणय ग रनु पन ह छ । कुनै बाँक
बझ
ु ाएको माणलगायत कुनै माण वादीले पेस गन राखी आंिशक वा ख डे तवरबाट फै सला गन हँदैन ।
सके को नदेिखने ।
यस ि ले हेदा सु भूिमसधु ार कायालयको िनणय
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कानून अनक
ु ू ल नदेिखएको हँदा पनु : िनणय गन सु मा देिखँदनै । ज गा कमाउने मोहीको हैिसयतले बझ
ु ाउनु
पठाउने गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको पन कुत बझ
ु ाएको माणलगायत कुनै माण वादीले
फै सला मनािसब नै देिखने ।
पेस गन सके को नदेिखने ।
तसथ, दाबीको िक.नं. १८ को ज गाको
ज गाको सािबक ोत िभड् न नसके को,
मोही नामसारी हने र िक.नं. १६ को ज गाको हकमा मोहीको अ थायी िन सास म ा नगरेको, ज गाधनी
मोही नामसारी हने, नहने स ब धमा के ही नबोली सु
माणपूजामा मोही नजिनएको, मोही दाबी गन यी
भूिमसधु ार कायालय, पसाबाट भएको ख डे िनणय वादीले ज गा भोग गरेकोसमेत नदेिखएको अव थामा
अ.बं.१९२ नं ितकूल देिखँदा सो िनणय बदर गरी अिहले आएर वादीले मोही हक पाउने अथात् कुनै
अब दवु ै िक ा ज गाको स ब धमा जे जो बु नपु न तरहबाट मोही हक थािपत हने अव था रहँदनै । मोही
हो बझ
ु ी दवु ै िक ाका ज गाको मोही नामसारी हने वयम्ले भरेको १ नं. लगतमा जिनएको यहोरास मकै
नहने स ब धमा एकै पटक िनणय गनु भनी िमिसल आधारमा मोही हक कायम हन स दैन । अ य माणबाट
सु भूिमसधु ार कायालयमा पठाइिदने ठह याएको पिन मोही हो भ ने देिखनु पदछ र िविधस मत तवरबाट
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७१/१/२४ सो कुरा थािपत हनपु दछ । यस कारको अव था
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यस िववादमा देिखन आएन । यस ि थितमा पनु रावेदन
इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
अदालतको फै सलामा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
दफा २५(५)(क) को िु ट भएकोले उ टी गरी सु को
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २२ गते रोज ६ शभु म् । फै सला सदर हनपछ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर
३
मनािसब नदेिखने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अत: उि लिखत आधार कारण तथा
ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०१६०, मोही हकको माणबाट िववादको ज गामा वादीले मोहीको हकको
माण प पाऊँ, सवु ालाल महतो िव. खस
ु ीलाल महतो माण प पाउने गरी भएको सु को फै सला उ टी
िववािदत िक.नं. १७३८ र १६७७ को ज गा गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन
मैले िनर तर मोहीको हैिसयतले खनजोत गद आएको अदालत, िवराटनगरको िमित २०७०/१०/२३ को
छु भ ने वादीको दाबी भए पिन मोहीको हैिसयतले पाउने फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मोही माणप र ४ नं. अनस
ु ूची बमोिजमको मोहीको इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
अ थायी िन सासमेत िनजले पाएको देिखएको छै न । क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
िववािदत ज गा आफूले खनजोत गरेको भनी वादीले इित संवत् २०७४ साल जेठ ५ गते रोज ६ शभु म् ।
गरेको दाबीसमेत सरजिमन मचु ु काबाट खि डत भएको
४
देिख छ । उ ज गामा ितवादीको घरबास देिखएकोले मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
वादीले खनजोत गरेको भ ने देिखँदनै । के वल १६ धरु तेजबहादरु के .सी., ०७०-CR-०७१७, साल
ज गादेिखएको र सोमा ितवादी खिु सलाल महतोले काठ अिनयिमत िब िवतरण, नेपाल सरकार िव.
घर बनाई बसेको अव थामा यी वादीले ज गा खनजोत िभ म साद ब जाडे
गरी बाली लगाएको भ नु यिु सङ् गत र िव सनीय
गोिलया काठलाई िचरानमा प रवतन गदा
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लगाएको टाँचा सबै िचरानमा देिखन स भव हने
देिखँदैन । बरामद भएको काठ ितबि धत काठ हो
इजलास नं. ११
भ ने िजिकर भए पिन कुन ठाउँ बटु ् यानको ितबि धत
काठ हो भ ने अिभयोजन प ले खल
१
ु ाउन सके को
देिखँदैन । ब ितवादीले ब चरे सामदु ाियक वनबाट मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद
िललाम सकार गरी काठ याएको भ ने देिख छ । े , ०७१-RB-०१४६, बिकङ कसरु , शेरबहादरु
साथै ब चरे सामदु ाियक वनलाई वन कायालयले थापा िव. नेपाल सरकार
िनकासी अनमु ितप िदएको र िमित २०६७।१०।२३
ितवादी शेरबहादरु थापाको हकमा मािथ
मा फिनचर उ ोगलाई िचरान आदेशसमेत िदएको िववेिचत आधार माणबाट खातावाला देवबहादरु
देिखएकोले आदेश िदएको काठ बरामद भएको होइन थापा र पदमाया थापाको िहमालयन बक नारायणगढ
भ ने पनु रावेदन िजिकर प यारलायक नदेिखने ।
शाखामा रहेको खाताबाट मशः .१,५०,०००।– र
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा कसैले पिन . ३,५०,०००।– गरी ज मा .५,००,०००।– (पाँच
यो ऐन वा यस ऐनअ तगत बनेका िनयममा अ यथा लाख पैयाँ) अनिधकृत पमा िनकाली िहनािमना
यव था भएकोमा बाहेक राि य वनमा देहायका काम गरेको कुरामा िववाद देिखँदैन । अकाको खातामा रहेको
कारवाही गन गराउन वा सो गन गराउने उ ोगसमेत रकम खातावालको म जरु ीबेगर बककै कमचारीबाट
गन हँदैन । य तो काम कारवाही गरेमा कसरु गरेको अनिधकृत पमा िहनािमना गनु हँदैन भ ने सामा य
भिननेछ भ दै उपदफा (घ) मा वन े बाट वन पैदावर कृितको जानकारी यी पनु रावेदकलाई िथएन होला
हटाउन ओसारपसार गन वा िब िवतरण गन भ ने भ न िम दैन । यसरी वचतकताह को खातामा
उ लेख भएको पाइ छ । ततु मु ाका ितवादीले रहेको रकम अनिधकृत पमा िझक िहनािमना गनमा
ब चरे सामदु ाियक वनबाट िललाम सकार गरी याएको
य भूिमका िनवाह गरेका यी पनु रावेदक शेरबहादरु
काठ बरामद भएको देिखएको अव थामा वन ऐनको थापाले आ नो पनु रावेदन िजिकरमा आफूले कसरु मा
उ दफाबमोिजमको कसरु गरेको पिु हन नआउने । सािबत रही अनस
ु धानमा सहयोग गरेकोले सजाय
तसथ, सु किपलव तु िज ला अदालतबाट कम हनपु न िजिकर िलएको पाइयो । सो स ब धमा हेदा
ितवादी िभ म साद व जाडेलाई वन ऐन, २०४९ वचतकताह िवदेशमा भएको थाहा जानकारी पाई
दफा ५० को उपदफा (१) ख ड (घ) को उपख ड (४) यािसएर पदमा कायरत सोही बङ् कका कमचारीले
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबीबमोिजम अनिधकृत पमा रकम िहनािमना गरेको कुरा िमिसल
िदन ७ कै द र .२५,४३५।– ज रवाना हने र उ
संल न कागज माणबाट पिु भइरहेको अव थामा कम
बरामद भई आएको काठ वन ऐन, २०४९ बमोिजम सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
जफत हने ठहछ भनी गरेको सु को फै सला उ टी गरी स ने कानूनस मत र िववेकस मत आधार नदेिखने ।
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन
अतः ितवादी देवबहादरु थापालाई बिकङ
अदालत, बटु वलको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को
इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजम कै द ६ (६) मिहना
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
र िबगोबमोिजम .५,००,०००।– (पाँच लाख पैयाँ)
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म् ।
ज रवाना तथा ितवादीबाट .५,००,०००।– (पाँच
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लाख पैयाँ) िहमालयन बक िलिमटेड भरतपरु अंशब डाको १९(१) नं. बमोिजम २१ वष उमेर
शाखालाई भराई िदने ठहरी पनु रावेदन अदालत, पगु ेका अंश निलएका छोराह वादीम येका राजकुमार
हेट डाबाट िमित २०७१।६।३० मा भएको फै सला साहस मको म जरु ी िलनपु न र वादीम येका चि का
िमलैकै देिखँदा सदर हने ।
तथा रामबाबु सगोलकै अंिशयार भए पिन त काल
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िनजह को उमेर मशः १९ र १६ वष अथात् २१
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देवीना)
वषभ दा कम उमेरका हँदा अंशब डाको १९(१) नं. ले
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
म जरु ी िलई रहनु पन नदेिखने ।
२
अतः ५ भागको १ भाग िलखतस म
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद जालसाज ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
े , ०६८-CR-०८८०, जालसाजी, चि का साह फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िव. शेष जरनैल
इजलास अिधकृत: जयराम े
राजीनामा िलखत पा रत हँदाको बखत यी क यटु र: देवीमाया खितवडा (देवीना)
वादीह गौरी साहसँग सगोलकै अंिशयार बाबु छोरा इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।
नाताका रहेको अव थामा अंशब डाको १९(१) नं. यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
बमोिजम यवहार चलाउनका लािग बेचिबखन गदा फै सला भएका छन्:
२१ वष उमेर पगु ेका अंिशयार छोराको समेत म जरु ी
§ ०६८-CI-०९३२, िलखत दता बदर दता,
वा िलखतमा सा ी राखी िलखत पा रत गरी िदनपु नमा
राजकुमार साह िव. शेष जरनैलसमेत
वादीह का आमा मोती देवीस मलाई िलखतमा
§ ०६८-CI-०९३३, िलखत दता बदर दता,
सा ी राखी त काल २१ वष उमेर पगु ेका छोरा
राजकुमार साह िव. शेष जरनैलसमेत
राजकुमारको म जरु ी निलएको र िलखत सा ी पिन
राखेको नहँदा िनज वादीम येका राजकुमार साहको
इजलास नं.१२
हकमास म अंशब डाको १९(१) नं. िवपरीत हन गएको
देिख छ । व ततु वादी राजकुमार साहको अंशहकमा
१
य असर पन गरी िनजलाई थाहा जानकारी म जरु ी मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
निलई िनजको हकमा आघात पु ने गरी भएको िलखत खितवडा, ०७३-WH-००७८, ब दी य ीकरण,
िनजको हकमा स म जालसाजीपूण नै देिखने ।
NANKUBHAI HAMIRBHAI BASHIA िव.
राजीनामा िलखत यहोरा, सगोलक प नी कारागार कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
मोती देवीलाई सा ी राखेको ि थित, िलखत पा रत
कानूनमा दईु अलग अलग योजनका लािग
भएप चात् २ वष पु न दईु िदन बाँक रहँदा ततु अलगअलग कानूनी यव था भएकोमा कानूनले जनु
मु ाको िफराद परेको अव थासमेतको समि गत योजनका लािग जे यव था गरेको छ, यसैको योग
अ ययनबाट यवहार चलाउनकै लािग घरका मूली गनपदछ
। ज रवाना मा भएको यि लाई ज रवाना
ु
गौरी साहले उि लिखत ज गा िब गनभएको
देिखँदा र कै द दवु ै सजाय हने कानूनी यव थाअनस
ु
ु ार कै द
य तो ि थितमा मािथ नै उ लेख ग रएअनस
ु ार ठे ने गरी भएको काय गैरकानूनी भई सोअनस
ु ार रहेको
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थुना पिन गैरकानूनी हन जा छ । यसरी यी िनवेदकलाई
२
फै सलाबमोिजमको ज रवाना नितरे बापत मल
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
ु क
ु
ऐन, द ड सजायका महलको ३८(२) बमोिजम कै द खितवडा, ०६९-CI-०२५७, ०४९०, छुट ज गा
ठे नपु नमा सोबमोिजम कै द नठे क ऐ.३८(१) बमोिजम दता कायमसमेत, गोपीराम पनु िव. भ कुमारी रोका,
कै द ठे ने गरेको काय कानूनसङ् गत भएको भनी मा न भ कुमारी रोका िव. गोपीराम पनु
िम ने नदेिखने ।
िझगौरा मौजा र लहु ासरु मौजाअ तगत के
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट यी कुन िक.नं. का ज गा पछन् भनी यिकन गन, िववािदत
िनवेदक Nankubhai Hamirbhai Bashiya लाई ज गा िझगौरा वा लोहासरु कुन मौजाअ तगतको ज गा
अिभयोग लगाइएको मु ामा सनु चोरी पैठारी मु ामा हो, सो प ट बिु झने गरी उ दवु ै मौजा छुट्याउने
त कालीन समयमा भ सार ऐन, २०६४ को दफा भिनएको ते ले कुलोसमेतको यिकन गरी गराई मल
ु क
ु
५७(१)(घ) बमोिजम अिधकतम दईु वषस म मा ऐन, अ.बं.१७१ नं. बमोिजम िववािदत ज गाको नाप
कै द सजाय हनस ने कानूनी यव था रहेको र यी न सा गन र जे जो बु नपु न वादी ितवादीका माण
िनवेदकलाई अिभयोग लगाइएको सो मु ामा भएको बझ
ु ी माण कागजातको या या िव लेषण गरी फै सला
फै सलाबमोिजमको ज रवाना नितरेबापत िनजलाई कै द गन उ च अदालत, तल
ु सीपरु दाङले स ने अव था
ठे दा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायका महलको ३८(१) िव मान हँदाहँदै एक पटक पनु ः जो जे माण बु नपु छ
बमोिजम कै द ठे न निम ने भई ऐ. महलको ३८(२) बझ
ु ी फै सला गनु भनी सु िज ला अदालतमा
बमोिजम कै द ठे नपु न र यसरी कै द ठे दा िनजलाई पठाउँदासमेत आव यक माण नबझ
ु ी फै सला
लगाइएको अिभयोग दाबीको अपराधमा हनस ने गरेको अव थामा पनु ः सोही कुरा उ लेख गरी सु
कै दको उप लो हद दईु वषको आधा एक वषभ दा िज ला अदालतमा िमिसल पठाउँदा मु ाका प ह ले
बढी कै द ठे न स ने अव था नदेिखएको हँदा िनज अनाव यक पमा दःु ख, हैरानी यहोनु र मु ा िकनारा
ितवादी Nankubhai Hamirbhai Bashiya िमित हने समय पिन लि बने गई यायमा प को सहज पहँच
२०७१।३।११ देिख प ाउ परी पपु को लािग थुनामा पु याउने यायपािलकाको रणनीितक उ े यसमेतको
रहेको देिखएकोले िनजलाई ठहरेको ज रवानाबापत िवपरीत हन जाने देिखएको हँदा एक पटक जो जे
कै द ठे दा हने कै द अविध एक वष भु ान भइसके को माण बझ
ु ी फै सला गन भनी सु अदालतमा िमिसल
देिखँदा िनवेदकलाई काठमाड िज ला अदालतको पठाइसके कोमा पनु ः सोही कुरा उ लेख गरी सु
लगत नं. १९७२६ कै दी ढड् डा नं. २९३ च.नं. २१७१ अदालतमा िमिसल िफता पठाउने गरी पनु रावेदन
िमित २०७३।८।१२ को प बाट चार वष थुनामा रा ने अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०६९।३।२९ मा
गरी िदएको कै दी पज
ु कानूनस मत नभई गैरकानूनी भएको फै सला याय र कानून सङ् गत नदेिखने ।
भई सो कै दी पज
तसथ मािथ िववेिचत आधार माणका
ु अनस
ु ार बसेको बढी कै द अविधको
थनु ा गैरकानूनी देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम आधारमा जो जे माण बझ
ु ी फै सला गन भनी सु
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
अदालतमा िमिसल िफता पठाउने गरी पनु रावेदन
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०६९।३।२९ मा
इित संवत् २०७४ साल साउन १२ गते रोज ५ शभु म् । भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर गरी िदएको छ ।
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अब जे जो बु नु पछ बझ
ु ी याय शासन ऐन, २०७३ २०७१।९।१३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
को दफा १४ मा रहेको यव थालाई समेत म यनजर सदर हने ।
राखी कानूनबमोिजम मु ा िकनारा गनु भनी उ च इजलास अिधकृतः आन दराज प त
अदालत, तल
ु सीपरु मा िमिसलसिहत हािजर रहेका क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २९ गते रोज ६ शभु म् ।
प लाई ता रख तोक पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
२
क यटु र : िसजन रे मी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् ।
काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-०४०२, अंश
§ ०६९-CI-०२५८, ०४९१, छुट ज गा दता चलन, िटकामाया ख ी काक िव. खशु बहादरु ख ी
कायमसमेत, गोपीराम पनु िव. भ कुमारी
अदालतले िमिसलमा रहेको सबदु माणबाट
रोका, भ कुमारी रो का िव. गोपीराम पनु
वतमान अव थामा देिखएका त यह कै स दभमा
§ ०६९-CI-०३३८, ०८७८, छुट ज गा दता या या र िववेचना गनपन
ु ह छ । भिव यमा य तो
कायमसमेत, भ कुमारी रो का िव. गोपीराम पिन हन स ने अव था रहन स छ भनी िववाद
पनु , मनराखु चौधरीसमेत िव. भ कुमारी नरहेको िवषय व तल
ु ाई अनमु ान र शङ् का गरी
रो का
कसैको हक िसजना गन हँदनै । ितवादी खशु बहादरु
ख ीले वादी दाबी वीकार गरी ितउ र नै िदएको
इजलास नं. १३
छै न । वादीको दाबी र त य किहँकतैबाट िववािदत
छै न । अदालतले िववाद भएको िवषयव तमु ा
१
िन पण गन हो । अदालत, आफै ँ वादी भई कसैको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी हक िसजना गन हा ो याियक अ यास र पर परा
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१४६७, अंश छै न । कसैको हक अिधकारलाई आघात पान िनयतबाट
चलन, कमल साद अिधकारीसमेत िव. िललादेवी मु ा गरी फै सला भए पिन हकवालाले सो फै सलाउपर
अिधकारी
कानूनी चनु ौती िदने कानूनी यव था पाइने ।
ततु मु ा अंशज तो नैसिगक अिधकारको
ितवादी खशु बहादरु ख ी २०६३ सालमा
िवषयव तस
ु गँ जोिडएको छ । तसथ अंिशयारबीच नै अंश बझ
ु ी िलई पा रत िलखतबाट छु ी िभ न
अंशब डा भइसके को भनी पनु रावेदकले उठाएका भइसके को मािणत भएको छ । छु ी िभ न भइसके को
उपर िज ला अदालतले जो जे बु नपु न माणह
यि को नाउँमा दता रहेको घर ज गा अ यथा मािणत
बझ
ु ी त यगत आधार के लाई वादीले अंश पाउने हो नभएस म िनज खशु बहादरु ख ीकै हकमा रहन गएको
होइन ? अंश पाउने भए के कुन स पि बाट पाउने ह छ । िनज ितवादीबाहेक अ मूल अंिशयारह मा
हो ? मानो छु एको िमित कुन कायम हने हो ? भ ने समेत उ काठमाड िज लामा रहेको स पि ब डा
ज ता याियक िन पण गनपन
नमा िववेचना ला ने भनी िमिसल संल न त य माणबाट खु न
ु
गरी याियक िन कषमा पु ने अव थाको िव मानता आएको छै न । छु ी िभ न रहेको यि को नाउँमा दता
रहेकै देिखँदा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले पनु ः रहेको स पि िनजले सगोलमा रहँदाको अव थामा
इ साफको लािग िज ला अदालतमा पठाउने गरी िमित ा त गरेको भ ने तक गरी िववाद नै नभएको
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िवषयव तमु ा वेस गन िम ने हँदैन । मूल अंिशयारह
हन गएको िथयो भनी ितवादीले मािणत गन सके को
६ जनाको समेत अंश हक रहने वा नरहने भ ने ततु छै न । मतृ क र ितवादी दवु ै जना मादक पदाथ सेवन
िववाद नै होइन । मूल अंिशयारह ले िववाद नगरेस म गरी घरतफ साथै जाँदै गदा वादिववाद झैझगडा भई
र सो नमा अदालतमा िववाद नआएस म छु ी िभ न सोही थानमा रहेको ढुङ्गाले मतृ कलाई हार गरेको
बसेका ितवादी खशु बहादरु ख ीको नाउँमा काठमाड हँदा उ यानस ब धी महलको ७ नं. मा उि लिखत
िज लामा रहेको घर ज गा मूल अंिशयारह को समेत अव था र प रि थित ततु वारदातमा रहेको भ ने
अंश हक रहेको भ ने तक मनािसब मा न नसिकने ।
देिखन नआउने ।
अतः िक.नं. १४६ र २३१ को घर ज गाबाट
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम
अंश छु ई िभ न भइसके का खशु बहादरु का मूल बयान गदा वादिववाद हँदा मतृ कले गाली गरेका कारण
अंिशयारह को बीच पिन ब डा ला ने भनी गरेको मैले ढुङ्गा िटपी मतृ कको टाउकोमा हार गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।११।१७ हँ भनी उ लेख गरेको देिखएको छ । अदालतमा
को फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी समेत मतृ कले मलाई आमाचाकरी गाली गरेकाले
भई उ िक.नं. १४६ र २३१ को घर ज गाबाट हात हालाहाल भएको र मैले ढुङ्गा िटपी िनजको
वादीह ले ३ भागको २ भाग अंश पाउने ठहन ।
टाउकोमा हानेको हँ भनी सािबती रही बयान गरेको
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
देिख छ । उ बयानलाई जाहेरी दरखा त, लास जाँच
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
मचु ु का, मौकामा कागज गनह को बयान यहोरा,
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २० गते रोज ४ शभु म् । सह ितवादी मोिहतराम दमाईको अदालतको बयान र
३
शव परी ण ितवेदनसमेतले पिु गरेको अव था छ ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी यस अव थामा ितवादीले भिवत यमा परी मतृ कलाई
काशमान िसंह राउत, ०७१-RC-०१३४ र ०७१- मारेको वा आ नो यान जाने अव थामा ितर ा गदा
RC-१४६३, कत य यान, उ वराम ओड िव. नेपाल मतृ कको यान गएको अव था नदेिखँदा पनु रावेदन
सरकार र उ वराम ओड िव. नेपाल सरकार
िजिकरबमोिजम िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
िनज मतृ कलाई ितवादीले ढुङ्गाले महलको ५ नं. र ७ नं. बमोिजम सजाय कम गन
हार गरी सोही चोटबाट िनजको मृ यु भएको भ ने िम ने देिखन आएन । ितवादीले मतृ कको टाउकोमा
घटना थल मचु ु का, लास जाँच मचु ु का, पो माटम ढुङ्गाले हार गरी मारेको पिु हन आएकोले िनज
रपोट र ितवादीको सािबित बयानबाट पिु हन पनु रावेदक ितवादीलाई यानस ब धी महलको
आउने ।
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने
मतृ कले ितवादीको यान िलनास मको ठह याएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
जोरजल
ु मु गन लागेको अथवा ितवादीलाई ग भीर २०७०।११।०५ को फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
पमा कुटिपट हार जोरजल
ितवादीले मतृ कलाई मान िनयतले
ु मु गरेको भ ने कतैबाट
मािणत हनसके को पाइँदैन । ितवादी र मतृ क पूवयोजना बनाई वारदात घटाएको अव थासमेत
खल
ु ा थान बाटोमा घर जाँदै गदा वारदात घटना भएको देिखँदनै । मतृ क र ितवादी साथै घर फकन लागेको
छ । मतृ कको प जाबाट भागी उ कन नस ने, यान अव थामा घटना भएको छ । सामा य िववादको
बचाउन फुसद नपाउने अव था यो य तो कारणबाट प रणाममा कत य गरी मृ यु भएको ि थित िमिसल
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संल न माणह बाट खु न आएको छ । साथै यि सँग िववाह गरी सके को अव था देिख छ । िनज
ितवादीले घटना दबाउने वा माण लोप गनज तो वादी बस ता थापाले भारतमा रहँदाको अव थामा
काममा नलागी प र साँचो कुरा भनेर अनस
ु धानमा ितवादीम येका िशवराम अिधकारीसँग यौन स पक
र याियक ि यामा सहयोगसमेत पु याएको अव था रही सोबाट छोरा सिु मत अिधकारीको ज म भएको
छ । अत: यी ितवादीले यानस ब धी महलको १ र भ ने दाबी िलएको र सो स दभमा ितवादीह नातामा
१३(३) नं. को कसरु गरेको ठहरे तापिन िनजको उमेर, नै इ कार रही बयान गरेको कारण वै ािनक माणको
घटनाको कृित, वारदात हँदाको प रि थितसमेत
पमा वादी ितवादीको DNA परी ण गराउने गरी
हेदा िनजलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. सु अदालतबाट आदेश भएको र सोबमोिजम परी ण
बमोिजम सजाय गदा चक पन देिखएकोले पनु रावेदक भई ा त ितवेदन हेदा, बस ता अिधकारीबाट
ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द ज मेको ब चा सिु मत अिधकारीको जैिवक बाबु िशवराम
सजाय गन राय य गरेको पनु रावेदन अदालत, अिधकारी होइन भ ने पाइयो, भनी ितवेदन ा त
महे नगरको राय मनािसब देिखँदा सदर हने ।
भएको देिख छ । वै ािनक परी णबाट प पमा
उपयु आधार र कारणबाट पनु रावेदक ा त भएको ितवेदन प चात पिन यसरी परी ण गन
ितवादी उ वराम ओडलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी िवशेष ह ले अदालतमा आई बकप समेत ग रिदई
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द ब चा सिु मत अिधकारीको DNA ितवादी िशवराम
हने ठह याई अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार कै द वष १० अिधकारीसँग निमलेको भनी पिु ग रिदएको समेत
सजाय हन राय य गरेको पनु रावेदन अदालत, देिखएको अव था पाइने ।
महे नगरको िमित २०७०/१२/०५ गतेको फै सला
वै ािनक परी ण ितवेदन र सो परी ण
मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । मल
ु क
ु ऐन, गन िवशेष को बकप समेतबाट थािपत भएको
यानस ब धी महलको ५ नं. र ७ नं. बमोिजम सजाय त यलाई अ यथा भ नका लािग सोको ख डन गन
हनपु दछ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न ठोस माण ततु भएको हनपु छ । य तो प
नस ने ।
परी ण ितवेदनको िव मा पनु रावेदक वादी प ले
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
कुनै ठोस र व तिु न माण ततु गन सके को पिन
क यटु र: िसजन रे मी
देिखँदनै । भारत प जाबमा एउटै ठाउँमा काम गरेको
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् । भ ने र ितवादीको घर जान खो दा कुटिपट गरेको
४
भ ने ज तो सामा य भनाईको मा आधारमा DNA
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी ज तो ठोस माणलाई अ यथा भ न सिकने अव था
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-१११४, अंश, नदेिखने ।
बस ता थापा िव. िशवराम अिधकारीसमेत
हाल वस ता थापाले अ य यि सँग िववाह
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन प को करण ग रसके को देिखएको, िनज र ितवादी िशवराम
४ मा उ लेख भएअनस
ु ार िनज वादी बस ता थापाले अिधकारीबीच िववाह भएको वा लो ने वा नीको
हाल ितवादी िशवराम अिधकारीबाहेकका अ य स ब ध कायम रहेको पिु हने अव थासमेत िमिसल
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संल न माणह बाट नदेिखएको तथा हाल यस स वाका लािग माग गरी िमित २०७२।५।५ मा
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन प बाट छोराको िनवेदन गरेको देिखयो । एउटा कायालयमा भए
मा नाता कायम गरी, िनजको १ भाग अंश माग यही भौगोिलक े मा ब नु म जरु हने, अक मा
गरेको देिखएको र DNA परी ण ितवेदनसमेतबाट भए नहने भनी कायालय नै छनौट गन पाउने हक
नाबालक सिु मतको बाबु ितवादी िशवराम अिधकारी हँदैन । कसलाई कुन कायालयमा स वा गन हो
नभएको भ ने पिु भइरहेको अव थामा दाबीबमोिजम भ ने कुरा स वा गन अिधकारीको तजिबजको कुरा
नाताकायम हने अव था नरहेको र नाता कायम नभएको हो । य तो कुरालाई अिधकारको पमा दाबी गन
कारण अंश पाउने अव थासमेत देिखन नआउने ।
िम दैन । यसका अित र स वा गन अिधकारीको
तसथ उि लिखत त य माणह का िनणयमा िच नबु ने यि ले सामा य शासन
आधारमा दाबीबमोिजम नाता कायम नहने र अंशसमेत म ालयमा उजरु ी िनवेदन गरी उपचार ा
नपाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट गनस ने यव था पिन रहेको देिख छ । िनवेदकले
भएको िमित २०७०।२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सोबमोिजमको वैकि पक उपचारको माग अवल बन
सदर हने ।
गरेको पिन देिखएन । तसथ मागबमोिजम रट आदेश
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
जारी ग ररहनु पन अव था नभएकोले ततु रट
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २० गते रोज ४ शभु म् । इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
क यटु र: याम साद रे मी
इजलास नं. १४
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभु म् ।
२
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. डा.आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०३६८,
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०२४०, उ ेषण, उ ेषण, अरिब दकुमार िम िव. िश ा म ालय,
नारायण साद रे मी िव. सामा य शासन म ालय, िसंहदरबारसमेत
िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले २०५९ सालमा अ थायी
िनवेदकले िनवेदनमा िज ला िवकास सिमित अ यापन अनमु ित प िलएको देिख छ । यसपिछ
मु ताङबाहेक अ य िज लाका कुनै कायालय, २०६७ सालमा स चालन भएको अ यापन अनमु ित
उ लेख गरी स वाका लािग माग गरी िनवेदन िदएको प को परी ामा सि मिलत भई माण प िलएको
देिखँदैन । यस कार ‘क’ वगको भौगोिलक े मा लामो भ ने देिखँदनै । २०६७ पूविवत रत अ थायी
अविध काय गरेका कमचारीलाई िनयमानस
ु ार सगु म अ यापन अनमु ित प को याद समा भएका
थानमा स वा ग रनु पन िथयो । तथािप िनवेदक िश कह लाई सेवामा नरा ने भनी िश ा िवभागबाट
वयम्ले नै मु ताङ िज लाकै अक कायालयमा िमित २०७०।८।२० मा िनणय भई प ाचार भएको
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देिख छ । िनवेदकले २०५९ सालमा िलएको अ यापन अदालतमा मु ाको कारबाही हँदा याद नाघेको वा रीत
अनमु ित प को याद २०६७ सालस म कायम रहेको बेरीतस म हे रने हो । यस कृितको सीिमत अिधकार
देिखयो । िनज २०६७ सालपिछ िनजले अ यापन हनाले त लो अदालतमा िवचाराधीन रहेको मु ामा
अनमु ित प ा गरेको देिखँदैन । यस अव थामा अदालतसँग भएको याियक अिधकारमा ह त ेप
िश क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ मा िमित गन िम ने उ कानूनी यव थाको अवधारणा
२०७१।१०।२६ मा भएको नव संसोधनले दान होइन । त लो अदालतमा िमलाप बदर मु ा च दा
गरेको सिु वधा यी िनवेदकले ा गनस ने देिखन च दैको अव था छ । अंश मु ा तथा िमलाप बदर
नआउने ।
मु ाह एक अकासँग अ यो याि त पमा आब
तसथ, २०६७ पूव-िवत रत अ थायी रहेका छन् । वादी दाबीबमोिजम िमलाप बदर भएमा
अ यापन अनमु ित प को याद समा भएका वादी ितवादीह को अंश भागह मा फरक पनस ने
िश कलाई िश क सेवामा नरा ने यव था अव था िसजना हन जाने ।
िमलाउनु भनी िश ा िवभागबाट जारी ग रएको प रप
पनु रावेदन अदालतको आदेशमा उ लेख
कानूनबमोिजम नै जारी भएको देिखयो । कानून ारा भएज तो िमलाप ह अि तम भई बसेको नभई
तोिकएबमोिजम अनमु ित प ा नगरेका अ थायी िनवेिदकाह ले ती िमलाप ह आ नो हक मान
िश कलाई अवकाश िदने स ब धमा िनयममा भनी ग रएको भ दै अदालतमा चनु ौती िदएको हँदा
भएको यव थाअनस
ु ार अवकाश िदएको देिखँदा पिछका िदनमा मु ा मािथ मु ा थिपने अव था िसजना
यसलाई कानून ितकूल मा न िमलेन । तसथ िनवेदन ग रने काय अदालतबाट ग रनु यायको रोहमा उिचत
मागबमोिजम रट आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट हँदैन । अदालतले यि को हक चलन गराउन सरल
िनवेदन खारेज हने ।
र सल
ु भ माग याभूत गनपन
ु ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
ितवादीम येको िदनेश ह रजनले नाथु
क यटु र: याम साद रे मी
ह रजनउपर िदएको अंश मु ा तीन िदनमा िमलाप
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३० गते रोज २ शभु म् । भएको देिख छ । सो िमलाप मा एउटा िक ा मा
ज गा देखाई यसबाट ०-१-१५ मा ज गा िलई
इजलास नं. १५
िमलाप ग रयो भ ने िनवेिदकाको भनाई छ । पिहला
नाथक
ु ै छोरा राजेशसँग िववाह भई िनजको मृ यु
१
भएपिछ देवर िदनेशसँग िववाह गरेको िनजह को
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी वैवािहक स ब धबाट दईु छोरीह को जायज म
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०३०६, उ ेषण, भएको भ ने यी िनवेिदकाको भनाई छ । यसबाट यी
संगीतादेवी ह रजन िव. अफती ह रजनसमेत
िनवेिदकाको पा रवा रक स ब ध जिटल र संवेदनशील
अ.बं.१७ नं. िनवेदनको रोहमा हने रहेछ भ ने सहजै अनमु ान गन सिक छ । यस
आदेशबाट कुनै प को हक थािपत हने नभई त लो अव थामा ितवादीम येका िदनेशबाट मा तायदाती
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मा ने आदेश हँदा सम अंिशयारको ि थित र ज गा कृषकको लािग कृिष साम ी, कृिष उपजको उिचत
जमीनको ि थित हेरी याय गन िज ला अदालतको मू य र बजारमा पहँचको यव था गन भ ने
अिधकारमा अनिु चत ह त ेप हन जाने अव थाको कृिषस ब धी प नीितको प रक पना गरेको
िसजना हन जाने ।
देिख छ । कृिषस ब धी िवषय रा यले अवल बन गन
त लो अदालतमा चिलरहेको िमलाप बदर नीितह िभ परे पिन सोको काया वयन सरकार
मु ामा समेत असर पन गरी र सु अदालतको अंश संसदस
् गँ जोिडएको देिख छ । संिवधानले प रक पना
मु ामा ितवादीह बाट तायदाती माग हँदैमा अंश गरेका नीितह संिवधानको ममअनु प काया वयन
मु ामा असर पन अव था ह छ नै भ ने पिन हँदैन । गन दािय व िवशेष गरेर सरकार र संसदक
् ो देिखएकाले
सु िज ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग गरेको सो नीितह को भावकारी काया वयन सरकार र
आदेश हठात बदर गन गरी त कालीन पनु रावेदन संसदल
् े आ नो ोत, साधन, मता, उपयोिगता,
अदालत, बटु बलबाट िमित २०७३।३।१६ मा भएको आव यकताका आधारमा िविभ न मा यमबाट गन
आदेश अ.बं. १७ नं. को उ े य, मम एवम् ितपािदत स दछ, गनपदछ
। रा यका नीितह काया वयन
ु
िस ा तसमेतको िवपरीत देिखएकाले कायम रहन गनका लािग कृिष आयोगको गठन नै सम याको एक
स ने नदेिखने ।
मा समाधान र उपचार पिन होइन, िनवेदकले मधेसी
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट आयोगस ब धी कानून िनमाण र आयोग गठन गन
त कालीन पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित स ब धमा ०६७-WO-०९२६ को रट िनवेदनमा
२०७३।३।१६ मा भएको आदेश उ ेषणको परमादेश जारी भएको ा त रटमा उ लेख गनु भए
आदेशबाट बदर गरी िदएको छ । अब मु ाको िनयिमत पिन सोको सङ् ग ततु रट िनवेदनमा िम न आउने
ि या अगािड बढाई अिवल ब मु ा टुङ्गो लगाउनु देिखँदनै । मधेसी आयोगको स ब धमा नेपालको
भनी नवलपरासी िज ला अदालत परासीको नाममा अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १५४ मा र
परमादेशसमेत जारी हने ।
नेपालको संिवधानको धारा २६२ मा मधेसी आयोग
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
गठन गनपन
ु बा यकारी यव था गरेको देिख छ । तर
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभु म् । कृिष आयोग गठन गनपन
ु बा यकारी यव था गरेको
२
नदेिखने ।
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या.
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ी काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०७२०, नेपालको संिवधानले उ िवषयमा स बोधन गन
परमादेश, सिु नल रंजन िसंह िव. धानम ी तथा स ने अव था रहेको देिखँदा ततु रट िनवेदन जारी
मि प रषदक
ग ररहन पन अव था िव मान देिखएन । ततु रट
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
नेपालको संिवधानले िकसानको हक िहत िनवेदन खारेज हने ।
संर ण र संव न गद कृिषको उ पादन र उ पादक व इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
बढाउने, कृिषको यवसायीकरण औ ोिगककरण, क यटु र: ेमबहादरु थापा
िविवधीकरण र आधिु नकरण गन नीितका अित र
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् ।
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िववािदत िव ालयको रकम बे जु खातामा ज मा
इजलास नं. १६
गन गरेको ताके ताबमोिजम ितवादीह ले िश ा
कायालयको नाउँमा रहेको बे जु खातामा ज मा
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी गरेको देिख छ । खच गन अि तयार िदने िनकायले
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-०८२६, ाचार, खचस ब धी मापद ड िनमाण गन र सोबमोिजम खच
नेपाल सरकार िव. भोगे कुमारसमेत
गन अि तयारी िदई मापद डअनस
ु ार खच भए नभएको
ाचारज य कसरु
थािपत हनका अनगु मन गरी मापद डअनस
ु ार खच नभएको भए उ
लािग ितवादीले आफू वा अ कुनै यि लाई बे जु देिखएको रकम तालक
ु दार िश ा म ालयले
गैरकानूनी लाभ पु याएको भ ने कुरा य , साथक असल
ु उपर गन गराउन पाउँदैन भ नु यायोिचत
र िन या मक माणबाट शङ् कारिहत तवरले पिु
नदेिखने ।
भएको हनपु छ । माण ऐन, २०३१को दफा २५ को
िज ला िश ा कायालयले अनदु ान व प
कानूनी यव थाअनस
ु ार फौजदारी कसरु स ब धमा िव ालयमा पठाएको रकम िश ा म ालयसमेतको
अिभयोजन प ले ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई िनदशन र छानिबन सिमितको िनणयबमोिजम
शङ् कारिहत तवरले पिु गनपछ
ु । अिभयोजन प ले बैठकबाट असल
ु उपर गन र झोले वा अिनयिमत
लगाएको आरोप पिु गन ममा शङ् काको कुनै िव ालय ब द गन िनणय भएबमोिजम िज ला िश ा
गु जायस रहनु हँदनै । शङ् काको गु जायस उ प न भएमा कायालयले पटक पटक ताके ता गरी बे जु खातामा
यसको फाइदा अिभयु ले पाउँछ । उपरो बमोिजम ज मा गन भनेको र ितवादीह ले दु पयोग गरेको
िव ालयको अि त व नरहेको वा किह यै स चालनमा भिनएको सबै रकम बे जु खातामा ज मा ग रसके को
नरहेको र का पिनक नामबाट कारवाही चलाएको देिख छ । य तै िज ला िश ा कायालय, धनषु ाको
भ ने अव था देिखँदैन । ततु मु ामा ितवादीह ले िमित २०७१।०३।२६ को िव ालय ब द गन
दु पयोग ग रएको भनी आरोप लगाइएको रकम बे जु िवषयको प बाट सो िव ालय ब द भएकोसमेत
ठहर भई सरकारी खातामा ज मा भएको अव था छ । देिख छ । उपरो अव थामा ितवादीह ले सरकारी
यो अव थामा ितवादीह ले ाचारज य तवरबाट रकम ाचारज य कृितबाट दु पयोग गरेको वा
सरकारी रकम दु पयोग गरे भनी िन या मक पमा सरकारी रकम ितन बझ
ु ाउन बाँक रहेको नदेिखएबाट
भ न सिकने अव था देिखन नआउने ।
ितवादीह ले ाचारज य कसरु गरे भनी भ न िम ने
अनदु ानको रकम िविभ न काय ममा नदेिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
खच गदा तोिकएको मापद ड वा िनयमानस
ु ार िदने गरी िवशेष अदालतबाट िमित २०७२।०३।१४ मा
खच गरे नगरेको र नीितगत कायमा उपयोग भए भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
नभएको स ब धमा छानिबन गरी िनयमबमोिजम इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
खच नभएको भनी बे जु कायम गरी िज ला िश ा क यटु र: िसजन रे मी
कायालयलाई असल
ु उपर गन लगाउन प ाचार गरेको इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभु म् ।
देिख छ । सोअनु प िज ला िश ा कायालयले यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, पस
ु -१
फै सला भएका छन्:
मनु ाफा आजन गन अनिु चत काय गरेको पाइयो । यसका
§ ०७२-CR-०७०२, ाचार, नेपाल सरकार अित र िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनणय िमित
िव. राजे र यादवसमेत
२०६९।८।१७ मा पनु रावलोकन सिमितबाट सदर
§ ०७२-CR-०५७७, ाचार, नेपाल सरकार भएकोमा िमित २०७०।९।१२ मा अथात् क रब १ वष
िव. हेम तकुमार िसंहसमेत
पिछ मा रट िनवेदक यस अदालतमा वेश गरेको
देिखयो । िवल ब गरी रट िनवेदन दायर गनको
ु उिचत
इजलास नं. १७
कारणसमेत िनवेदकले खल
ु ाउन सके को नदेिखने ।
िनवेदकले आ नो कसरु वीकार गरी
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी छानिबन सिमितसम बयानसमेत गरेको प र े यमा
सपना धान म ल, ०७०-WO-०४४०, उ ेषण, िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणयलाई
मनोजकुमार म डल िव. नेपाल िव तु ािधकरण अ यथा भ न िमलेन र िनवेदक िवल ब गरी अदालत,
के ीय कायालयि थत पनु रावलोकन सिमितसमेत
वेश गरेको समेतका मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िव तु ् उपभोग गरेबापत महसल
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ु असल
ु गन
िमटर रिडङसमेतको काम गन मु य िज मेवारी भएका इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
िनवेदकले सं थाको िज मेवार भई सिु पएको दािय व क यटु र: ेमबहादरु थापा
िनवाह गनपनमा
उ टै अनिधकृत तवरले रकम असल
ु
ु ी इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २६ गते रोज १ शभु म् ।
गरी िव तु ् ािधकरणलाई नो सान र आफूलाई अवैध
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