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भाषािवद् : ी रामच फुयाल
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िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
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इजलास नं. १
८
इजलास नं. ११
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इजलास नं. २
३
इजलास नं. १२
३
इजलास नं. ३
११
इजलास नं. १३
२
इजलास नं. ४
५
इजलास नं. १४
१
इजलास नं. ५
११
इजलास नं. १५
२
इजलास नं. ६
५
इजलास नं. १६
५
इजलास नं. ७
१२
एकल इजलास
२
इजलास नं. ८
३
ज मा
३३
ज मा
७५
कूल ज मा
७५ + ३३ = १०८

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७५, भदौ – 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 ।
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मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.
१.

२.
३.
४.

५.

६.

७.

८.

९.

१०.

िवषय
प / िवप
पृ
पूण इजलास
१
जबरज ती अिनलकुमार गु ा िव. नेपाल
करणी
सरकार
संयु इजलास
१ - १४
िनलु महजन िव. कोिपला
जालसाजी
महजन (राई)
महेश पराजल
ु ीसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
सीताराम जैसीसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
परमादेवी अ वाल िव. नेपाल
सरकार, एक ार सिमित,
उ ेषण
उ ोग िवभाग, ि परु े र
काठमाड समेत
अनस
ु ूया पोखरेल िव. नेपाल
सरकार, धानम ी तथा
उ ेषण
मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार काठमाड समेत
महे रमान
िव.
े
उ ेषण /
धानम ी
तथा
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार काठमाड समेत
काङकाङ ते जेन तामाङ िव.
ब दी
नेपाल सरकार, राज व
य ीकरण अनस
िवभाग,
ु धान
ह रहरभवन लिलतपरु समेत
नवल िकशोर साद िसंह िव.
िललाम बदर
कृिष िवकास बक, शाखा
दता बदर
कायालय,
मलंगवा
दता
सलाहीसमेत
नेपाल सरकार िव. फै याज
डाँका चोरी
अहमदसमेत

११. कत य यान नेपाल सरकार िव. श धु न
यादव
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इजलास नं. ३
२३ - २९
लेनदेन सोना लोिधन िव. दल लोध
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अपतु ाली वतनीदेवी मेहता िव.
हक कायम उिदपनारायण मेहतासमेत
बहिववाह नेपाल सरकार िव. रमा
े समेत
शाि तकुमारी मोदी िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार काठमाड समेत
ई रा गरु ागाई िव. लोक सेवा
उ ेषण आयोग,
के .का.
अनामनगरसमेत
इजलास नं. ८
५१ - ५३
लागु औषध नेपाल सरकार िव. सरु े
िब िवतरण साह
स ब ध नानीराम हमागाई िव. शा ता
िब छे द थापा हमागाई
मोही लगत बलिवर चौधरी िव. आशोवती
क ा
कथबिनया

७१.
७२.
७३.
७४.
७५.
७६.

७७.
७८.

७९.
८०.
८१.

इजलास नं. ९
५३ - ५७
उपयु
सािब ी िसंह े िव.
आदेश जारी िनलकृ ण ता ाकारसमेत
ग रपाउँ
कत य यान रािजव पा डेसमेत िव. नेपाल
सरकार
सर वती
ठकुरी
िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण
मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार काठमाड समेत
िलखत दता बिु सागर
े समेत िव.
बदर
जयबहादरु े समेत
इजलास नं. १०
५७ - ५९
सरकार
िव.
कत य यान नेपाल
कृ णबहादरु शाहीसमेत
यान मान नेपाल सरकार िव. पिव ा
उ ोग र बढु ासमेत
जबरज ती
चोरी
इजलास नं. ११
५९ - ६१
अकालमती कुम नसमेत िव.
अंश
अयो या कुम
अंश
िदनानाथ अिहर िव. कु ती
नामसारी अिहर
इजलास नं. १२
६१ - ६२
ाचार धनबहादरु वली िव. नेपाल
(न कली सरकार
माणप )
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. डेग शमशेर
रोजगार कुँवरसमेत
कसरु
लुटिपट िशव नारायण यादव िव.
राजकुमार चौधरीसमेत

८२.
८३.

८४.

८५.

८६.
८७.
८८.
८९.
९०.

९१.
९२.

iv

इजलास नं. १३
६२ - ६४
जबरज ती नेपाल
सरकार
िव.
करणी उ ोग नारद साद शमा
रेवतकुमार ता ाकारसमेत िव.
परमादेश नेपाल खा सं थान, धान
कायालय, काठमाड समेत
इजलास नं. १४
६४
बहाल िदलाई नजमिु न
िमया
िव.
घर खाली यादमह मद अंसारी
चलन
इजलास नं. १५
६४ - ६५
उपयु
मनोजकुमार िसंह िव. नेम
आदेश जारी इि यूट फर मेिडकल
ग रपाउँ एजक
ु े सन ा.िल.समेत
इजलास नं. १८
६५ - ६८
यान मान नेपाल सरकार िव. िन ल
उ ोग
बढु ाथोक समेत
कत य यान नेपाल सरकार िव. िमनबहादरु
भ डारी
कत य यान नेपाल सरकार िव. शेर
नारायण े
कत य यान नेपाल सरकार िव. भ नी
तामाङ
लागु औषध िवजय थापासमेत िव. नेपाल
( ाउन सगु र) सरकार
एकल इजलास
६८
देवकुमारी े िव. ऋण
उ ेषण असल
यायािधकरणको
ु ी
कायालय, काठमाड समेत
लालमह मद िमयाँ िव.
उ ेषण िज ला सरकारी विकलको
कायालय, स रीसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, भदौ - १
उ कायलाई जबरज ती करणीको कसरु मानी
पूण इजलास
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द हने र ितवादीबाट
मा. या. ी ओम काश िम , मा. या. ी पु षो म पीिडत बािलकाले .२५,०००।– ितपूितसमेत
भ डारी र मा. या. ी टंकबहादुर मो ान, ०७३- भराई पाउने ठहर गरी सु झापा िज ला अदालतबाट
NF-००२३, जबरज ती करणी, अिनलकुमार गु ा भएको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
िव. नेपाल सरकार
इलामको फै सला सदर हने ठह याई यस अदालतको
सो वषभ दा कम उमेरक बािलकालाई संयु इजलासबाट भएको फै सला िनज पनु रावेदक
करणी भएकोमा म जरु ी िलएकै भएपिन जबरज ती / ितवादीले रीतपूवक मु ा पेसीको सूचना नपाएकै
करणीको कसरु हने देिख छ । यसबाट ितवादीले आधारमा फरक परेको भ ने देिखन नआउने ।
वष ९ क नाबािलकालाई करणी गरेको देिखएकाले
अतः पीिडतको शरीर र गु ाङ् गसमेतमा कुनै
िनजको उ काय कसरु ज य अपराध होइन भ न घा-खत नभएको अव था रहे पिन पीिडतसँग करणी
सिकने नदेिखने ।
गरेको कुरा ितवादीले अदालतमा बयान गदा वीकार
क तो अव थालाई जबरज ती करणीको गनका
ु साथै वीय खलन भएको त यलाई समेत
अपराध मािनने र क तोमा जबरज ती करणीको वीकार गरेको र नाबािलकाको योिनमा िलङ् ग रगड् ने
उ ोग मािनने भ ने स ब धमा हेदा करणी गन पु षले काय पिन जबरज ती करणी हने भनी ने.का.प. २०७३,
आ नो यौन तृ णा मेटाउने मनसाय राखी पीिडत अङ् क १, िन.नं. ९५१९ मा पूण इजलासबाट या या
मिहलाको म जरु ीबेगर जबरज तीपूवक आ नो िलङ् ग भई िस ा त ितपादन भएबाट ितवादीले आरोिपत
मिहलाको योिनमा वेश गराई वा अ य त रकाले यौन कसरु गरेको ठहर गरी ितवादी अिनलकुमार गु ालाई
स तिु िलएको ह छ । यस कार जबरज ती करणीको मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१)
कसरु हनका लािग जबरज ती करणी गन मनसाय, नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने र ितवादीबाट
जबरज ती करणी गन काय र पीिडतको करणी गन पीिडत बािलकाले . २५,०००।– ितपूितसमेत
कायमा म जरु ीको अभाव रहेको अव थामा जबरज ती भराई पाउने ठह याई सु झापा िज ला अदालतबाट
करणीको कसरु गरेको मा नु पन । अ य त किललो भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
उमेर अव था भएको बािलकाको हकमा जबरज ती इलामबाट भएको फै सला सदर हने ठह याई यस
करणी गदा वय क मिहलासँगको स ब धमा ज तो अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७२/५/२०
िलङ् ग सिजलैसगँ वेश नहने भएकाले य तो किललो मा भएको फै सला फरक परेको भ ने नदेिखँदा सदर
उमेरका बािलकाको योिनबािहर िलङ् ग दली / रगडी हने ।
वीय खलन गरेकोलाई करणी नभई उ ोगस म गरेको इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
मा न नसिकने ।
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
ितवादीले जबरज ती करणी गन मनसायले इित संवत २०७४ साल फागनु १० गते रोज ५ शभु म् ।
पीिडत बािलकालाई ललाई फकाई गरी आ नो घर
कोठामा लगी नाङ् गै बनाई करणी गरी िलङ् ग वेश
संयु इजलास
नगरेको भए पिन वीय खलन गरी यौन स तिु
िलएको भ ने मािणत भएको र पीिडत बािलका
१
कम उमेरक भएको कारण ितवादीको िलङ् ग िनज स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
पीिडतको योिनमा वेश हन नसके को भ ने आधारमा जोशी, ०७१-CR-१४९३, जालसाजी, िनलु महजन
1
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िव. कोिपला महजन (राई)
गदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं. अनस
ु ार २१
ततु मु ाका वादी कोिपला महजन, वष पूरा नभएका नाबालक वादी ानलाल महजनको
ानलाल महजन र पनु रावेदक ितवादीका दाता म जरु ी िलनु पन अव था नदेिखए पिन वादी कोिपला
िचरीकाजी महजन िमित २०६१।१२।१९ को महजनको म जरु ी िलनु पन ।
िमलाप बमोिजम एकासगोलका अंिशयार रहेको
एकासगोलको अंिशयार रहेक वादीको अंश
पाइयो । एकासगोलमा रहेका अंिशयारह को समेत अंश हक ला ने घर ज गा राजीनामाको िलखतबाट िलनु
ला ने स पि बेचिबखन गदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको िदनु गदा गराउँदा कानूनबमोिजम म जरु ी िलएको वा
१९ नं. बमोिजम वादीह लाई थाहा जानकारी िदई िलखतको रोहबरमा सा ी राखी िलखत पा रत गरे
म जरु ी िलएको िथयो भनी पनु रावेदक ितवादीले गराएको अव था नदेिखँदा पनु रावेदक ितवादीले
िजिकर िलनसके कोसमेत पाइएन । दाबीको िलखत एकासगोलका अंिशयार वादी कोिपला महजनको
ग रिदने िलने यि ह बाबु छोरी नाताकै रहेभएको अंश हक मान िनयतले नै उ िलखत पा रत गरी
अव थामा पनु रावेदक ितवादी िनलु महजनलाई िलएको भ ने देिखँदा बहसको ममा उि लिखत
िचरीकाजी महजन र वादीह एकासगोलका अंिशयार निजर िस ा त ततु मु ामा आकिषत हने देिखएन ।
हन् र सो घर ज गामा िनजह समेतको अंश हक रहेको यसरी पनु रावेदक ितवादीले वादी कोिपला महजनको
त यको बारेमा जानकारी रहेको िथएन भ न निम ने । अंशहक मान उ े यबाट आफूलाई लाभ हने काय गरी
पनु रावेदक ितवादीले दाता िचरीकाजी िववािदत घर ज गा राजीनामाको िलखत पा रत गरी
महजनको रेखदेख याहार सस
ु ार िवप ी वादीह ले िलएको कायलाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको १० नं.
नगरी आफै ँ ले गरेको भनी िजिकर िलए पिन सोको बमोिजम सजाय हने काय नै मा नु पन देिखन आउने ।
त ययु
माण गज
तसथ मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
ु ानसमेत सके को नदेिखँदा
पनु रावेदक ितवादीले वादीह लाई िनजह को एवम् माणको आधारमा वादी कोिपला महजनको
अंशहकबाट जानीजानी वि चत गराउने उ े यबाट नै अंशहकस म ३ भागको १ भाग िलखत जालसाजीपूण
दाबीको घर ज गा राजीनामा गरी िलए िदएको देिखन देिखँदा सो हदस म िलखत जालसाजी घोिषत गरी
आउने ।
िलखत िनि य हने ठहर गनपनमा
िलखत बदर
ु
िववािदत िक.नं. ४०९ को घर ज गा वादी हने ठह याएको लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
नाबालक ानलाल र िचरीकाजी महजनको नाममा २०७०।११।४ को फै सला सो हदस म के ही उ टी
संयु दता े ता कायम भएकोमा ानलालको आधा गरी वादी दाबीको िमित २०६८।२।२९ को राजीनामा
हक िह सा यथावत राखी िचरीकाजीको वािम वमा िलखतम ये तीन भागको एक भाग िलखत िनि य
रहेको आधा स पि स म छोरी पनु रावेदक ितवादी भई ितवादी िनलु महजनलाई िकत कागजको १०
िनलु महजनलाई राजीनामा िलखत ग रिदएको नं. बमोिजम सजायसमेत हने ठहर गरी पनु रावेदन
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं. मा २१ अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।९।११ मा भएको
वष पूरा भएका ीमती, छोरा छोरीको म जरु ी िलनपु न फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
यव था रहेको छ । ानलाल महजनको वािम व इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
रहेको आधा र िचरीकाजी महजनको वािम व रहेको इित संवत् २०७३ साल भा ८ गते रोज ४ शभु म् ।
आधा स पि म ये िचरीकाजी महजनको वािम वमा
२
रहेको स पि सगोलका ३ अंिशयारह को बराबर हक स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
ला ने स पि मा नु पन ह छ । सो स पि बेचिबखन गोपाल े , ०७२-CR-००५३ र ०७२-CR2
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०१४९, कत य यान, महेश पराजुली िव. नेपाल सेवन गरी रातको समयमा मतृ कलाई ए लै पारी
सरकार र राजु िघिमरे िव. नेपाल सरकार
दवु ै जना ितवादीह िमली मतृ कको ह या गरेको
ितवादी राजु िघिमरे र महेश पराजल
ु ीले पिु हँदा ततु मु ामा ितवादीह ले आपरािधक
मतृ कसँग पिहलेदेिखको लेनदेनको िवषयमा भएको मनसायले आपरािधक काय गरेको देिखँदा ितवादी
िववादको कारण सह ितवादीसँगको स लाहअनस
ु ार महेश पराजल
ु ीको अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने
योजनापूवक मतृ कलाई कुटिपट गन भनी धा रलो र ितवादी राजु िघिमरेको यानस ब धी महलको १४
हितयार च कुसमेत बोक मतृ कसँग बसी र सीसमेत नं. अ तगतको कसरु कायम ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
सेवन गरी गराई रातको समयमा मतृ कलाई ए लै िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पारी दवु ैजना ितवादीह ले िमली पिहले मतृ कको
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था
टाउकामा िचपट दाउराले िहकाई बेहोस बनाएपिछ एवम् माणसमेतबाट ितवादीह राजेश भ ने
एउटा ितवादीले मतृ कको टाउको समा ने र अक राजु िघिमरे र ह र भ ने महेश पराजल
ु ीलाई मल
ु क
ु
ितवादीले मतृ कको घाँटीमा धा रलो हितयारले रेटी ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
काटी चोट पु याएको भ ने ितवादी राजेश भ ने सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी
राजु िघिमरेको अिधकार ा अिधकारीसम को काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७०।९।३
बयान, िकटानी जाहेरी दरखा त, मौकामा बिु झएका मा भएको फै सलालाई सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन
मािनसह ले ितवादीह ले मतृ कको घाँटी रेटी अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।११।१९ मा भएको
मारेकामा िव ास ला छ भनी ग रिदएको बकप , फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
मतृ कको मृ यक
ु ो कारण घाँटीमा रहेको गिहरो चोट इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
भ ने शव परी ण ितवेदन, मतृ कको घाँटीमा धा रलो क यटु रः अिमरर न महजन
हितयारबाट कािटएको आलो रगत जमेको चोट रहेको इित संवत् २०७३ साल पस
ु ८ गते रोज ६ शभु म् ।
भ ने लास जाँच कृित मचु ु कासमेतबाट मृ यक
३
ु ो
कारण धा रलो र जोिखमी हितयारले घाँटी काटी स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
भएको भ ने नै देिखने ।
शमा पौडेल, ०७१-CR-०७७० र ०७२-RCसामा य लेनदेनको िवषयमा ितवादीह
०१९७, कत य यान, सीताराम जैसी िव. नेपाल
र मतृ क गोिव द ढुङ्गानाबीच त काल िववाद पदा सरकार र नेपाल सरकार िव. कुल साद भ राई
ितवादीह मा उठेको रस था न नसके को कारण
मतृ क पिव ा भ राई ायः जसो मातेर घर
ितवादीह ले मतृ कलाई साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात आउने, किहलेकाही ँ र सी खाएर गाउँमा नै ब ने,
मु का इ यािद हा दा मतृ कको मृ यु भएको रहेछ भ न के टाह लाई यौन स पक गराउने, मलाई कुनै वा ता
िम ने नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको नगन गरेबाट पटकपटक स झाउँदा पिन उनको
१४ नं. बमोिजम कम सजाय हनु पन भ ने ितवादी बानीमा सधु ार नआएपिछ म वा क िद क भएको
राजु िघिमरेको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन िथएँ । वारदातको िदन िमित २०६९।६।३० गते पिन
नसिकने ।
िनज बािहर गएक िथइन् । राित घरमा र सी खाएर
ितवादीह राजेश भ ने राजु िघिमरे र ह र लरबराउँदै आइन् । उनले ममािथ धेरै अपश द योग
भ ने महेश पराजल
ु ीले मतृ कसँग लेनदेनको िवषयमा गद हामीबीच भनाभन भयो । यसै भनाभनबीच मलाई
परेको िववादको कारण पूवयोजना बनाई साथमा रस उठी आँगनमा रहेको लाठीले टाउकोमा िहकाउँदा
धा रलो हितयारसमेत बोक मतृ कसँग बसी र सी उनको मृ यु भएको र यसबाट ब नका लािग आ नै
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बारीमा खा डो खनी गाडेको हँ भनी कसरु मा ितवादी भएको वािण य सि धले िनकासी पैठारीमा अवल बन
वयम्ले सािबत रही अदालतमा बयान गरेबाट ततु गन नीित िनमाण गरी िबना भ सार भारतमा वेश
वारदातमा मतृ कको मृ यु यी ितवादीकै कत यबाट गन िदने व तु र प रमाणलाई िनि तता िदएको
भएको देिखन आउने ।
देिख छ । सो सि ध दईु देशको बीचमा भएको हँदा
ितवादीले सु अदालतमा इ कारी बयान नेपाल र नेपालबािहर भारतमा योग र पालना
गरेको देिखए तापिन वयम् ितवादी कुल साद ग रने अ तराि य कानून हो । चिलत सि ध ऐन,
भ राईक छोरी िनमला भ राईले अनस
ु धानको २०४७ को दफा ९ अनस
ु ार उ सि ध कानूनलाई
ममा कागज गदा र अदालतमा बकप गदासमेत मतृ क नेपाल सरकारले नेपाल कानूनसरह नै पालना गनपन
ु
पिव ा भ राईलाई सीताराम जैसीले खु ा समातेको हँदा औ ोिगक यवसाय ऐन, २०४९ले उ ोगलाई
देखेको भनी बकप गरी िदएबाट पनु रावेदक ितवादी िदएको सिु वधा र उ वािण य सि धमा उि लिखत
सीताराम जैसीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको ावधानबीच साम ज यता (Harmonization)
सािबती बयान समिथत भएको देिखँदा आफूले कसरु कायम गरी हे रएमा नै सि धको प रपालना हन जाने ।
गरेको होइन, िनद ष छु भ ने पनु रावेदक ितवादी
औ ोिगक यवसाय ऐन, २०४९ ले सबै
सीताराम जैसीको पनु रावेदन िजिकर ठोस माण ारा उ ोगलाई समान संर ण र सिु वधा दान गरेको
पिु हनसके को नदेिखँदा सु तथा पनु रावेदन छ । कुनै उ ोगको स पूण उ पादनलाई वन पित
अदालतले कसरु दार ठहर गरेको फै सलालाई अ यथा यूमा सि धअनस
ु ार ा कोटाको सिु वधा िदने र कुनै
भ न िम ने अव था देिखन नआउने ।
उ ोगलाई निदने भनी या या गन हो भने समानताको
अतः
ितवादीम येका
कुल साद िस ा तिवपरीत ह छ । िनवेदक उ ोगलाई मा
भ राईलाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं. उ पािदत स पूण मता प रमाणलाई सिु वधा िदने हो
अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द र ऐ. ४ नं.ले ६ मिहना भने समान उ े यले थािपत अ य उ ोगको बीचमा
कै द हने र ितवादी िछतराम भ ने सीताराम जैसीलाई भेदभाव हन जा छ । भेदभावपूण यवहार यायोिचत र
यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम िववेकस मत हन स दैन । उ सि धको सतअनस
ु ार
ज मकै द र ऐ. ४ नं.ले ६ मिहना थप कै द हने ठहर नेपालमा उ पािदत वन पित यू िबनाभ सार भारतमा
गरी बिदया िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई वेश पाउने कोटा १ लाख मे.टन िनधारण भई सो
सदर गरी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित कोटाभ दा बढी िबना भ सार भारतमा वेश हन नस ने
२०७०।१२।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा हँदा उ ोगह को उ पादन मतालाई आधारमानी
सदर हने ।
कोटा िनधारण गरी भ सार महसल
ु िफता िदने गरी
इजलास अिधकृतः ठिग क ेल
यथ एक ार सिमित, उ ोग िवभागले गरेको िनणय
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
दईु मल
ु क
ु बीच भएको सि धको ावधानअनक
ु ू ल भई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् । कानूनस मत रहेको देिखयो । दईु देशको बीचमा भएको
४
सि धको ावधान नेपाल सरकारले मा हेरफे र गरी
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी सिु वधा िदनस ने अव था नै नरहने ।
िव भर साद े , ०६५-WO-०२९४, उ ेषण,
नेपाल र भारतको बीच भएको सि धले
परमादेवी अ वाल िव. नेपाल सरकार, एक ार सिमित, िनि त गरेको कोटाम ये कुन उ ोगलाई के कितस म
उ ोग िवभाग, ि पुरे र काठमाड समेत
कोटा िवतरण गन भ ने कुरा कुनै उ ोगको स ब धमा
नेपाल र भारतबीचमा सन् २००२।३।२ मा एउटा मापद ड र अक कुनै उ ोगको स ब धमा अक
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मापद ड बनाई िवतरण गन यायोिचत नहने हँदा एउटा भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी ग रपाउँ
िनि त मापद ड तय गरी सोको आधारमा िवतरण गनु भ नेसमेतको िनवेदन मागबमोिजमको रट जारी गन
नै ेय कर हने ।
िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
िवप ी एक ार सिमितको बैठक नं. २२२ इजलास अिधकृतःइि दरा शमा
र २८३ मा भएको िनणयलाई हेदा िनवेदक उ ोगले इित संवत् २०७३ साल पस
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
औ ोिगक यवसाय ऐन, २०४९ अनस
५
ु ार विृ गरेको
उ पादन मतालाई मा यता निदने भनी कही ँकतै स. . या. ी सश
ीला
काक र मा. या. ी
ु
बोलेको पाइएन । के वल भ सार महसल
ु िफताको िव भर साद े , ०६५-WO-०२९०, उ ेषण,
सिु वधा िदने ममा नेपाल भारतबीच भएको वािण य अनुसूया पोखरेल िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
सि धले िनधारण गरेको कोटाको अधीनमा रही १६ मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
वटा यू उ ोगह मा सो कोटा िवतरणको स ब धमा
रट े ािधकारबाट अदालत वेश गन
मा इजाजतप ा गदा उ लेख गरेको उ पादन कुनै कानूनले हद याद नतोके को भए पिन अनिु चत
मतालाई आधार मानेको देिखँदा यस अदालतबाट िवल ब गरी रट े बाट वेश गरेको अव थामा
संवत् २०५९ सालको रट नं. ३५२३ मा भएको य तो रट िनवेदनको मा यमबाट उपचार पाउनस ने
आदेशको उ लङ् घन गरेको वा सो आदेशलाई हँदैन । िवल ब गरी अदालत वेश गनु पनाको उिचत
िन भावी बनाएको भनी अथ गन निम ने ।
र त ययु कारणसमेत पेस नगरी रट िनवेदकको घर
नेपाल भारतबीच भएको सि ध ारा िनधारण ज गा क पाउ डबाट २० वषअगािड नै सावजिनक
गरेको कोटाको अधीनमा रही कोटा िवतरण गरी सबै बाटो िनमाण गन गरी िवप ी काठमाड नगर िवकास
उ ोगह लाई भ सार महसल
ु िफता िदने योजनका सिमितबाट िनणय भई सोको जानकारीका लािग
लािग मा िनवेदक उ ोगलगायतका नेपालमा िवप ी नगर िवकास सिमितले सावजिनक सूचनासमेत
स चािलत यू उ ोगह ले इजाजतप ा गदा काशन गरेको भ ने देिखँदा सोको २०६५ सालमा
उि लिखत उ पादन मतालाई आधार मा ने भनी मा थाहा जानकारी पाएँ भ ने िनवेदकको कथनसँग
भएको िवप ी एक ार सिमित, उ ोग िवभागको उ
सहमत हन नसिकने ।
िनणयह ले िनवेदक उ ोगको संवैधािनक एवम्
ततु रट िनवेदनमा रट िनवेदकले
कानूनी हकमा आघात पारेको भ ने नदेिखँदा िनवेदन २०४५।२।१४ मा भएको िनणयलाई चनु ौती िदई २०
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
वषपिछ मा अदालत वेश गरेको अव थामा ततु
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणको रट िनवेदन अनिु चत िवल बले िसत भएको देिखँदा
आधारमा िनवेदक उ ोगसमेतलाई भ सार महसल
ु िनवेदनमा उठाएका िवषयिभ वेश ग ररहनु पन
िफता िदने स ब धमा इजाजतप िलँदाको समयमा अव था नदेिखने ।
उि लिखत उ पादन मतालाई आधार मा ने भनी
अतः उि लिखत त य, िस ा त एवम्
िवप ीह एक ार सिमित तथा उ ोग िवभागसमेतबाट माणबाट िवप ी काठमाड उप यका नगर िवकास
िमित २०६१।१।३१ र २०६५।६।२९ मा भएका सिमितबाट िमित २०४५।२।१२ मा भएको िनणयको
बैठक नं. मशः २२२ र २८३ को िनणय उ ेषणको बारेमा सावजिनक सूचनासमेत कािशत भएको भ ने
आदेश ारा बदर गरी िनवेदकले दाबी गरेको उ
िवप ीको िलिखत जवाफमा उ लेख ग रएको कुरालाई
ऐनको दफा ९(१)को अनस
ु ूची २बमोिजम उ पादन रट िनवेदकले अ यथा भ न नसके को अव थामा सो
मता ३४५०० मे.टनअनस
ु ार रकम िफता गनु िनणय बदरका लािग िनवेदकले अनिु चत िवल ब गरी
5
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उपचारको माग अवल बन गरेको देिखँदा िनवेदकले काङकाङ ते जेन तामाङ िव. नेपाल सरकार राज व
उठाएका िवषयिभ वेश ग ररहनु पन अव था नहँदा अनुस धान िवभाग, ह रहरभवन लिलतपुरसमेत
अनिु चत िवल ब गरी दायर हन आएको ततु रट
भ सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख.
िनवेदन खारेज हने ।
बमोिजम मु ाको तहिककात हँदा िनवेदकबाट १
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
करोडभ दा बढीको सनु चोरी पैठारी भएको भ ने
इित संवत् २०७३ साल पस
िववािदत िवषयमा भ सार अिधकृतले रट िनवेदकलाई
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
६
प ाउ गरेपिछ नेपालको संिवधानको धारा २०(३)
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी बमोिजम प ाउ गरेको यि लाई प ाउ भएको समय
िव भर साद े , ०७१-WO-०७७४, उ ेषण तथा थानबाट बाटोको यादबाहेक २४ घ टािभ
/ परमादेश, महे रमान े िव. धानम ी तथा मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत गराउनु पन ह छ ।
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत मु ा हेन अिधकारीबाट आदेश भएकोमा बाहेक प ाउ
िनवेदकको पदाविध िनयिु का िमितले भएको यि लाई थनु ामा रा न िम ने देिखँदैन । रट
४ वषको हने भ नेमा िववाद देिखएन । रट िनवेदक िनवेदकलाई िमित २०७३।२।३० मा प ाउ गरेपिछ
महे रमान े पूवा चल िव िव ालयको उपकुलपित अनस
ु धान तहिककातका लािग २४ घ टािभ मु ा
पदमा िमित २०६८।४।२३ मा िनयिु भएको देिखँदा हेन अिधकारी स बि धत िज ला अदालतसम
िनजको पदाविध िनयिु िमितले ४ वष अथात् िमित उपि थत गराई याद थप िलई २५ िदनिभ मु ा
२०७२।४।२२ स म मा कायम रहनस ने देिखँदा च ने िनणय भएको ख डमा मु ा दायर गनपनमा
ु
रट िनवेदक िमित २०७२।४।२२ देिख सेवा िनवृ उ कानूनी एवम् संवैधािनक यव थाको बेवा ता
भइसके को पाइयो । जनु पदमा यथावत् पमा काय गन गरी हद यादिभ मु ा दायर नगरी थनु ामा राखेको
िदनु िदलाउनु भनी रट जारीका लािग िनवेदन परेको िवप ीह को कायले िनवेदकको संिवधान र कानूनले
िथयो सो पदमा बहाल रही कायभार स हा न पाउने
याभूत गरेको यायस ब धी हकमा य आघात
पदाविध नै समा भइसके को अव थामा रट जारी पगु ेको त य ट पमा देिखन आउने ।
ग ररहनु पन औिच यसमेत समा भइसके को पाइने ।
िनवेदकलाई िमित २०७३।२।३० मा प ाउ
तसथ मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था गरी सनु भ सार चोरी पैठारी अिभयोगमा कानूनले
एवम् माणको आधारमा ितवादी महे रमान े तोके को बाटो अवल बन नगरी कानूनिवपरीत थनु ामा
िमित २०६८।४।२३ मा ४ वषका लािग पूवा चल राखेको देिखँदा उ कायबाट िनवेदकको कानूनी
िव िव ालयको उपकुलपितमा िनयु भएकामा एवम् संबैधािनक हक अिधकारको हनन् हनका साथै
िनजको पदाविध िमित २०७२।४।२२ मा समा िनजउपर अ याय पन गएको देिखयो । रट िनवेदकलाई
भइसके काले िनजको हकमा आदेश जारी गनको
ु कुनै कानूनबमोिजम मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत
औिच य नदेिखँदा रट जारी गनु परेन । ततु रट नगराई लामो समयस म मु ा दायर नगरी आ नो
खारेज हने ।
े ािधकारबािहर गई ४ मिहनाभ दा बढी अविधस म
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
थनु ामा रा ने काय नेपालको संिवधानको धारा २०(३)
इित संवत् २०७३ साल पस
एवम् भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ र दफा ६०ख.
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
७
(२) ितकूल देिखकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ई र साद राखेको त य थािपत हन आउने ।
खितवडा, ०७३-WH-०००८, ब दी य ीकरण,
अतः उि लिखत कानूनी यव था, त य
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एवम् आधार र माणबाट िमित २०७३।२।३० मा गएको र पनु ः िधतो िललाम गन स ब धमा ऋणीलाई
प ाउ ग रएका िनवेदकलाई भ सार ऐन, २०६४ स म जानकारी गराएको भए पिन सोको सूचना दैिनक
को दफा ५७(१) तथा दफा ६० ख. बमोिजम पि कामा काशन गरेको पाइएन । गाउँ िवकास
समयमा नै स बि धत अदालतमा मु ा दायर गन सिमितलगायत सावजिनक थलमा सूचना टाँस गरेको
मु ा हेन अिधकारीको आदेशबमोिजम गनपनमा
िमित देिखएन । यसरी भएको कायलाई कानूनस मत पमा
ु
२०७३।२।३२ प ात् अनस
ु धानस ब धी कुनै काय िधतो िललामको काय भएको भ न िम ने नदेिखने ।
नगरी रट िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट थनु ामा
कृिष िवकास बक, ऋण असल
ु ी िनयमावली,
राखेको देिखँदा िनजलाई त काल थनु ाबाट मु
२०३२ मा भएको िधतो िललाम गदा दैिनक पि कामा
गनु भनी िवप ीह का नाउँमा िनवेदन मागबमोिजम सूचना कािशत गनपन
ु भ ने यव थाको उ े य
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
ऋणीलाई िललामको सूचना िदने योजनका लािग मा
िनवेदकउपर लागेको अिभयोगमा समयमा नभएर य तो िललाम िब ि यामा डाँक कबोल गन
अनस
ु धान छानिबनको काय तदा कताका साथ चाहने जोसक
ु ै ले पिन भाग िलनस ने र य तो िललाम
नगरी अनस
ु धान कायमा हेलचे ाई गरी सनु त करी िब कायमा बढीभ दा बढी यि ह को सहभािगता
मु ाका रट िनवेदक ितवादीलाई गैरकानूनी तवरले कायम गरी खु ला ित पधाबाट िललाम िब
ब दी बनाई राखेको र िनजले अनिु चत तवरबाट काय गराउनु भ ने रहेको देिख छ । के वल ऋणीलाई
कानूनी सिु वधा पाउने अव था िसजना गरेको देिखँदा िललामस ब धी सूचनाको जानकारी गराएको भ ने
राज व अनस
ु धान िवभागका महािनदशक िनमलह र मा आधारमा कानूनको पूण प रपालना गरी िललाम
अिधकारी र सोही िवभागका िनदशक मदन दाहाललाई िब काय भएको भ न िम ने नदेिखने ।
उि लिखत लापरवाहीपूण काम कारवाहीका लािग
कानून ारा िनधा रत ि या पूरा नगरी
सचेत गराउन तथा अब उ ा त यस कारको अपारदश तवरबाट ५-१३-१५ िबगाहा ज गा के वल
लापरवाहीपूण काम कारवाही हन नपाउने यव थापन . ५,६५,०००।- मू यमा िललाम गरेको देिखँदा िमित
िमलाउन नेपाल सरकार अथ म ालयको यानाकषण २०६३।२।२४ मा भएको िललामी काय कानून ितकूल
गराउने गरी सव च अदालत, िनयमावली, २०४९ को देिखन आयो । तसथ वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरी
िनयम ६७(३) बमोिजम लेखी पठाइिदने ।
भएको सलाही िज ला अदालतको िमित २०६४।१।२३
इजलास अिधकृत:- िदलीपराज प त
को फै सलालाई सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
जनकपरु को िमित २०६६।१०।१७ को फै सला उ टी
इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् । भई वादी दाबीबमोिजम यथ कृिष िवकास बक
८
शाखा कायालय, मलंगवाको िमित २०६३।२।२४
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ई र साद को िववािदत िधतो िललामी काय र सोबमोिजम भए
खितवडा, ०६७-CI-१२८८, िललाम बदर दता बदर ग रएका ज गा दािखल खारेज दतासमेतका काम
दता, नवल िकशोर साद िसंह िव. कृिष िवकास बक, कारवाहीसमेत बदर हने ।
शाखा कायालय, मलंगवा सलाहीसमेत
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
कानूनले प पमा िनधारण गरेको इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् ।
कायिविध र ि याको अवल बन नगरी िललामीको
९
सूचना के वल थानीय सा ािहक पि कामा काशन स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
गरेको, त प ात् पटकपटक िललामीको िमित साद अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-१६३९ र ०७२7
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CR-१२८५, डाँका चोरी, नेपाल सरकार िव. फै याज
व तगु त त य एवम् माणबाट वारदात
अहमदसमेत र फै याज अहमद िव. नेपाल सरकार
िमितका िदन ितवादीम येका स दीप शमा र
ितवादी स दीप शमा र शंकर म लाहले हनमु ान शमाले जाहेरीमा उ लेख ग रएको भ दा
डाँका चोरीको कसरु लाई वीकार गरी पनु रावेदन बढी नै रकम िविभ न बक / िव ीय सं था एवम्
अदालत, बटु वलबाट कम िबगो कायम गरी भएको क पनीह बाट संकलन / ज मा गरी उ रकम
सजायमा िच बझ
ु ाई बसेको अव थासमेतबाट गोय का ा.िल.को खातामा ज मा गन योजनका
ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार लािग दवु ै जना भई भौचरसमेत भरी उ रकम र
रहे पिन आ नो इ कारी बयानलाई समथन र पिु
भौचर जाहेरवालालाई िज मा लगाएपिछ आफू साइड
गन कुनै माण गज
लागी अ य ितवादीह सँगको स लाहबमोिजम उ
ु ान सके को नदेिखँदा ितवादीह
स दीप शमा, फै याज अहमद र शंकर म लाहसमेत र रकम डाँका चोरी गन ितवादी स दीप शमाको इशारा
अ य फरारी अिभयु समेत भई जाहेरवालासँग रहेको पाएपिछ अ य ितवादीह ले जाहेरवालाबाट उ
रकम डाँका चोरी गरेको भ ने आधारमा सु तथा रकम डाँका चोरी गरेको भ ने पिु हन आएको पाइयो ।
पनु रावेदन अदालतबाट डाँका चोरीको कसरु ठहर यसरी िमिसल संल न माणबाट जाहेरीमा उि लिखत
गरी ितवादीह लाई सजायसमेत गरी फै सला भएको िबगो नै ितवादीह ले डाँका चोरी गरेको भ ने खु न
देिखँदा उ वारदातमा संल नता नरहेकोले कसरु बाट आएको अव थामा बरामदी रकमलाई मा िबगो कायम
सफाई पाउँ भनी ितवादी फै याज अहमदले िलएको गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला सो
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
हदस म िमलेको नदेिखने ।
ितवादी स दीप शमा र जाहेरवाला हनमु ान
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
शमा एउटै क पनीका कमचारी रहेका र दवु ैजना भई ितवादीह फै याज अहमद, शंकर म लाह र
सङ् कलन गरेको रकम जाहेरवाला र ितवादी स दीप स दीप शमाले जाहेरी दरखा तमा उि लिखत िबगो
शमा समेत भई गोय का ा.िल.को खातामा ज मा
.२९,५०,०००।- रकम नै डाँका चोरी गरेको भ ने
गन भौचरसमेत भरेको भ ने कुरामा ितवादी स दीप पिु हन आएको हँदा ितवादीह लाई िबगो .
शमाले अदालतमा बयान गदासमेत सािबत भई बयान २९,५०,०००।- कायम गन गरी प देही िज ला
गरेको देिखएको र उ सङ् किलत रकमको स ब धमा अदालतबाट िमित २०६९।६।१७ मा भएको फै सला
रकम सङ् कलन गन कायमा य संल न रही उ
के ही उ टी गरी ितवादीह फै याज अहमद,
रकम डाँका चोरीको लािग अ य ितवादीह लाई शंकर म लाह र स दीप शमालाई बरामदी िबगो .
जानकारी गराई डाँका चोरी गन इशारासमेत िदने १,७४,७६५।- को डेढी जनही ज रवानासमेत हने
यि ले नै उ डाँका चोरी भएको रकम जाहेरीमा ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
उ लेख ग रएको रकमभ दा कम अथात् बरामदी िबगो २०७०।७।४ को फै सला सो हदस म निमलेकाले सो
बराबरको रकममा डाँका चोरी भएको भनी िजिकर फै सला के ही उ टी भई ितवादीह फै याज अहमद,
िलन नसक उ रकम जाहेरवालाको साथबाट डाँका शंकर म लाह र स दीप शमालाई डाँका चोरीको कसरु मा
चोरी भएको नभई आ नो साथबाट डाँका चोरी भएको जनही ६ (छ) वष कै द र िबगो .२९,५०,०००।
भनी कसरु बाट ब ने यासस म गरेको देिखँदा बरामदी (उना तीस लाख पचास हजार) को डेढो बढाई हन
िबगो बराबरको रकम मा डाँका चोरी भएको रहेछ भनी आउने रकम . ४४,२५,०००।- (चवालीस लाख
अनमु ानको आधारमा िबगो कम गन िम ने नदेिखने । प चीस हजार) ज रवानासमेत हने ठहर गरी प देही
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िज ला अदालतबाट िमित २०६९।६।१७ मा भएको ितवादी श ूधन यादवले जाहेरवालीको ब चा
फै सला िमलेको देिखँदा सो फै सला सदर हने ।
सोनक
ु ु मार यादवलाई कत य गरी मारी बोरामा हालेर
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
िससौ घारीमा फालेको पिु भएकाले िनजलाई
क यटु रः िववेश गरु ागाई ं
यानस ब धी महलको १ नं.को कसरु मा १३ नं.
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभु म् । बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु
१०
धनषु ा िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने
स. . या. ी सश
ीला
काक
र
मा.
या.
ी
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
ु
अिनलकुमार िस हा, ०७२-RC-०१०९, कत य २०७१।२।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
यान, नेपाल सरकार िव. श ूधन यादव
साधक सदर हने ।
ितवादी र जाहेरवालीबीच िववाह गन इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
समझदारी भई िनज दवु ै जना के ही िदनस म सँगै क यटु र: रामशरण ितिमि सना
बसेको र नाबालक छोरा सोनक
ु ु मार यादवसिहत इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् ।
आ नो घर जान ितवादीले जाहेरवालीलाई भ दा
११
िनज जाहेरवालीले नमानेकोले िनजको नाबालक स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
छोरा मा िलई ितवादी गएको देिखएको र सोप ात् अिनलकुमार िस हा, ०७३-RC-००४०, कत य
क रब ४।५ घ टापिछ ब चा भोक लागी खाना यान, नेपाल सरकार िव. सुरशे प रयारसमेत
नखाएर मरेको भनी अिधकार ा त अिधकारीसम को
मतृ कको पो टमाटम रपोटमा मृ यक
ु ो
बयानमा उ लेख गरेको र अदालतमा बयान गदा कारणमा टाउकोमा चोट लागी मृ यु भएको (Blunt
ब चा िबरामीको कारणले मरेको भनी उ लेख गरेको force injury to head) भ ने उ लेख भएको र
देिखएकोले िनजको भनाई एक आपसमा बािझनक
ु ा शव परी ण गन डा टरले अदालतमा उपि थत भई
साथै िनजको भनाइअनस
ु ार ब चाको मृ यु भएको भए मतृ क शरीरको िविभ न भागमा घाउ चोट हनक
ु ा साथै
मौकामै घर प रवार तथा ब चाको आमालाई खबर दे े क चटको हड् डी दबेको, मगजको दे े भागमा
गनपन
ु वा हरीमा जानकारी गराउनु पनमा सोसमेत िझ लीभ दा िभ १०० िम.िल. िलटर बराबरको रगत
के ही गरेको देिखँदैन । ितवादीले आफूले कत य गरी भएको भ ने बेहोरा लेखाई शव परी ण ितवेदनलाई
नाबालकलाई नमारेको भनी बयान गरेको भएतापिन समथन गरी बकप ग रिदएको पाइ छ । लास जाँच
िनजले लास िससौ घारीमा बोरामा बाँधेर फालेको र मचु ु का‚ शव परी ण ितवेदन र ितवेदक डा टरले
मतृ कको लास जाँच मचु ु काबाट घा चोट देिखनक
ु ा अदालतमा उपि थत भई ग रिदएको बकप समेतबाट
साथै Autopsy Report मा Circular ligature mark मतृ कको शरीरका िविभ न भागमा ितवादीह को
in the neck भ दै मृ यक
ु ो कारणमा Asphyxial बाट कुटिपटको कारण लागेको चोटपटक र टाउकोमा चोट
मृ यु भएको भनी उ लेख भएको र लास जाँच गन पगु ेको कारण मतृ कको मृ यु भएको कुरा पिु भएको
िचिक सकले अदालतमा उपि थत भई मतृ कको घाँटी पाइने ।
डोरीले किसएर वास वास अव भई कत यबाट
ितवादीह र मतृ कको बाटोमा भेट भएको
मृ यु भएको भ ने बकप गरेको देिखएको समेतबाट र ितवादीम येका सरु शे प रयारले पिहला मतृ कलाई
यी ितवादीले कत य गरी मतृ क सोनक
ु ु मार यादवलाई धके लेको र सोप ात् अका ितवादी िच के शव
मारी फालेको पिु हन आउने ।
े लेसमेत कुटिपट गनका
ु साथै िनजह ले चीरपट
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट दाउरा र लात मु काले हार गदा सोही चोटका कारण
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िनज जीतबहादरु काक को मृ यु भएको पिु भएकाले ०७०३, लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको िव. अनुपसागर लामा र अनुपसागर लामा िव. नेपाल
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई सरकार
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने
ितवादीबाट बरामद भएको नगद लागु औषध
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट भएको िब िवतरणबाट ा भएको रकम हो भनी वादीले
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दाबी िलई पिु गनसके को देिखएन । के वल लागु औषध
ितवादीम येका सरु शे प रयारले बालेको कारोबारीको सँगसाथबाट कुनै िचजव तु बरामद हँदमै ा
टच लाइटको काश मतृ कको आँखामा परेका ती िचजव तस
ु मेत लागु औषधको कारोबारमा योग
कारण ितवादीह र मतृ कका बीचमा िववाद भई ग रएका वा लागु औषधको कारोबारबाट ा भएको
धके लपके ल हँदा िजतबहादरु काक लडेको र अका भनी अनमु ानको भरमा जफत गन िम दैन । बरामदी
ितवादी िच के शव े ले समेत हार गरेको भ ने मोवाइलबाट लागु औषध कारोबार गन योजनका
देिखएको र िनजह ले मतृ कलाई सोही थानमा छाडी लािग यो यससँग यसरी स पक गरेको भनी वादीले
गएप ात् िनजलाई आफ तले हरीको सहयोगमा घर दाबी िलनसमेत सके को देिखँदैन भने ितवादीबाट
पु याई उपचारको लािग घरबाट अ पताल लिगएको बरामद भएको नगद लागु औषध िबि बाट ा गरेका
र अ पतालमा नै मृ यु भएको देिखएको अव थामा हन् भ ने व तिु न माण वादीले पेस गन नसके को
घटनाको ज रया, मतृ क र ितवादीह का बीचमा अव थामा ती िचजव तु र नगदसमेत जफत हनपु छ
भएको सामा य झगडा, ितवादीह ले मादक पदाथ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
र सी सेवन गरेको र मतृ कलाई कुटिपट गरी छाडेर सहमत हन नसिकने ।
गएकोलगायत अपराधको प रि थितलाई िवचार गदा
कानूनले लागु औषध सेवनसमेतको कायलाई
ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय गदा चक पन गैरकानूनी कायको पमा प रभािषत गरी सजायको
हो िक भ ने लािग अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ितवादी यव था गरे पिन के कित प रमाणस मको लागु औषध
सरु शे प रयारलाई १२(बा ) वष सजाय हन र अका साथमा बरामद भए यसलाई सेवनस ममा सजाय हने
ितवादी िच के शव े को हकमा िनजको मतृ कसँग र के कित प रमाणभ दा बढी लागु औषध बरामद भएको
वादिववाद परेको नदेिखएको र िनजले ितवादी सरु शे अव थामा कारोबारतफको सजाय हने भनी कानूनमा
प रयारले मतृ कलाई दाउराले हानेपिछ मा के ही यून प पमा उ लेख गरेको नदेिखँदा बरामद लागु
चोट मा हानेको देिखनक
ु ा साथै मतृ कलाई मानु पन औषधको प रमाण, कृित र अव थालाई म यनजर
कारणसमेत नभएको आधारमा िनजलाई ५(पाँच) राखी सजाय गनपन
ु देिखयो । यवसाय नै स चालन
वष कै द सजाय हनु पन भनी पनु रावेदन अदालत, गन गरी अवैध पमा ठूलो प रमाणमा लागु औषधको
सख
ु तबाट य भएको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. स चय गरेको अव थामा सेवनकालािग मा ख रद गरी
बमोिजमको रायसमेत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
स चय गरेको भनी अथ गन िम ने हँदैन । नशाको लत
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
भएका यि ले सानो प रमाणमा स चय गरी िनषेिधत
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
पदाथ राखेको अव थामा मा सेवनका लािग राखेका
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् । हन् भ न सिकने ।
१२
ितवादी अनपु सागर लामाको साथबाट
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी सपना १०७ ाम लागु औषध खैरो हेरोइन, ७ ाम चरेश र
धान म ल, ०६८-CR-०६४० र ०६८-CR- ४० वटा नाइ ाजेपाम ट् याबलेटसमेत बरामद भएको
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भ ने िमिसलबाट देिखएको र सो लागु औषध स चय अदालतको िमित २०६६।१२।९ को फै सलालाई
गन कानूनबमोिजम इजाजत िलएको भनी ितवादीले सदर गरी चरेशको कारोबार गरेतफ सु िज ला
देखाउन नसके को हँदा यित ठूलो प रमाणमा अवैध अदालतले के ही नबोलेको, कुटर र तराजबु ाहेकका
पमा लागु औषध खैरो हेरोइनसिहतको मनोि पक सामानसमेत जफत हने ठहर गरेको र कै द असूल गन
पदाथसमेत बोक िहँडेको अव थामा िनजले लागु द ड सजायको महलको ४१ नं. िवपरीत लगत कसी
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ कै द ठेकेको हदस म सु को फै सला के ही उ टी गरी
अ तगतको कसरु को उ ोग मा गरेका रहेछन् भनी ितवादीलाई चरेस बरामद भएकोतफ लागु औषध
अनमु ानस म पिन गन नसिकने ।
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(१)
ितवादी अनपु सागर लामाले साथमा लागु बमोिजम ३ (तीन) मिहना कै दसमेत हने र बरामदी
औषध बोक िब िवतरण तथा ओसारपसारको सामानम ये बा.२५ प.१५९७ नं.को कुटर एवम्
काय गन योजनका लािग तराजस
ु मेत िलई कुटर तराजु जफत हने र सोबाहेकका अ य िचजव तु जफत
चलाई रहेको अव थामा बरामद भएको अव था हन नस ने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
छ । ितवादीक आ नै का छी आमा कमला लामाका िमित २०६७।११।१७ मा भएको फै सला िमलेको
नाममा रहेको कुटर आ नो होइन भ ने ितवादीको देिखँदा सदर हने ।
िजिकरका स ब धमा हेदा का छी आमाका नाममा इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
दता भएको भए पिन सो कुटरको योगकता ितवादी इित संवत् २०७३ साल पस
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
नै रहेको भ ने २ मिहनादेिख घर छाडेर िहंडेको भनी
१३
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या.
खल
ु ाएबाट समेत लगातार उ मोटरसाइकल ी गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०४८६,
ितवादीले नै योग गद आएका रहेछन् भ ने पिु
ाचार (न कली माणप ), भा कर मजगया िव.
हन आयो । य तो अव थामा सो मोटरसाइकल नेपाल सरकार
योग गन सवारीधनीको अनमु ित िथएन भनी बहसको
ततु मु ाका ितवादी भा कर मजगयाले
ममा उठाइएका निजर िस ा तसमेत ततु मु ामा ा गरेको इ टरिमिडयट तहको माणप झु ा रहेको
आकिषत हनस ने नदेिखने ।
पिु भएको अव थामा िनजले सो माणप असल
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था िनयतले पेस गरेको भ ने देिखएन । बढुवा पाउने
तथा माणबाट ितवादी अनपु सागर लामालाई लागु उ े यबाट े रत भएर झु ा र न कली माणप
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क)(घ)(च) पेस भएको अव थामा सो माणप बाट कुनै फाइदा
र (छ)िवपरीतको कसरु मा ऐ. दफा १४(ङ) बमोिजम निलएको र उ कायबाट अ य कसैलाई हािन
सेवन गरेतफ तजिबजी . १०,०००।- (दश हजार नो सानीसमेत नभएको भ ने आधारमा मा पनु रावेदक
पैयाँ) ज रवाना, ऐ.को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम ितवादी भा कर मजगयाले कानूनबमोिजमको
खैरो हेरोइन ख रद, िब , स चय, ओसारपसारतफ सजायबाट उ मिु पाउनस ने देिखएन । तसथ
१५ (प ) वष कै द र . ५,००,०००।- (पाँच लाख ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी भएको िवशेष
पैयाँ) ज रवाना र नाइ ोजेपाम ट् याबलेट ख रद अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िब स चयतफ ऐ. दफा १४(१)(झ) बमोिजम २
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था,
(दईु ) वष कै द सजाय र . १,००,०००।- (एक लाख निजर िस ा त र माणको आधारमा ितवादी भा कर
पैयाँ) ज रवाना गरेको हदस म लिलतपरु िज ला मजगयाले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
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दफा १२ को कसरु गरेको ठहर गरी िनज ितवादीलाई गदा अिधकार ा अिधकारीबाट के क तो कारको
ऐ. ऐनको दफा २९(२) बमोिजम . ५००।- (पाँच डर ास ध क िदइएको िथयो भ ने कही ँकतै खल
ु ाउन
सय पैयाँ) ज रवाना हने ठहर गरी िवशेष अदालत, सके को देिखएन । अदालतको इ कारी बयानलाई पिु
कठमाडौ ँबाट िमित २०६८।४।३० मा भएको फै सला गन त ययु माण पेस गरी आ नो िनद िषता मािणत
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
गन दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा २७अनस
ु ार
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
ितवादीको नै ह छ । ितवादीले हरी ारा कुटिपट
इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् । गरेको भ न नसक कुटिपट गछन् भ ने डरबाट
१४
कसरु मा सािबत रहेको भनी अदालतमा आई इ कारी
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी बयान िदएकै आधारमा ितवादी िनद ष रहेछन् भ न
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-०३४६, कत य निम ने ।
यान, यामबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार
सह ितवादीको मौकाको र अदालतको बयान,
सह ितवादी ड बर वादीको अिधकार ा मौकामा बिु झएका मािनसह को मौकाको कागज तथा
अिधकारीसम को बयानमा मतृ क िड ली रावल र बकप समेतका माणह बाट पनु रावेदक ितवादीको
िनज ड बर वादी रातको समयमा आउँदै गदा बाटो कुरी मौकाको सािबित बयान समिथत भइरहेको देिखएको
बसेका यामबहादरु ले मतृ कलाई ४/५ पटक इिपलको र पनु रावेदक ितवादीका सा ीले अदालतमा बकप
लाठीले हार गरी िनजको मृ यु भएपिछ मसमेत भई गदा उ वारदातमा पनु रावेदक ितवादीको संल नता
िघसारेर कुलोमा फालेको भनी खल
ु ाएका र अदालतमा रहेको िथएन भनी िकटान गरी बकप गन नसके को
बयान गदा राित ९.३० बजे मादक पदाथ सेवन गरेका अव थासमेतका माणह बाट पनु रावेदक ितवादी
यामबहादरु िव.क. र िड ली रावललाई घर पु याई १ िनद ष रहेछन् भ न िम ने नदेिखँदा अिभयोग दाबीबाट
वाटर र सी िलएर आउन िवजय गु ङले अ ाएकाले सफाई पाउनु पछ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
शाही को ड टोरमा गई र सी िकनी ितवादी हन सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको
यामबहादरु िव.क. र िड ली रावललाई घर जानभु दा फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
राित १०.०० बजे िलनिु दनक
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था,
ु ो कुरामा दईु जना झगडा
गन थालेपिछ मैले स झाउँदा यामबहादरु िव.क.ले आधार र माणसमेतबाट ितवादी यामबहादरु
मलाई िपट् छु भनेका हँदा चपु लागेको र यामबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
िव.क.ले इिपलको ल ीले ५/६ पटक मतृ कलाई हा दा १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
घटना थलमै मृ यु भएपिछ लास यामबहादरु िव.क. र हने ठहर गरी भएको सु सख
ु त िज ला अदालतको
मसमेत भई कुलोमा फालेको भनी बयान गरेको देिखँदा फै सलालाई सदर ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
मतृ कलाई पनु रावेदक ितवादी यामबहादरु िव.क.ले सख
ु तबाट िमित २०६८।१।२७ मा भएको फै सला
टाउकामा लाठीले हा दा सोही कारण मतृ कको मृ यु िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भएको भ ने खु न आउने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ततु मु ामा मौकामा बयान गदाको इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
समयमा पनु रावेदक ितवादीले आफूले भनेको कुरा
१५
बु न नस ने अव थामा रहेको भनी िजिकर निलई स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
डर ासबाट कसरु मा सािबत रही बयान िदएको भनी जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-०६३३, कत य
अदालतमा बयान गरेको पाइ छ । तर मौकामा बयान यान तथा रहजनी चोरी, जीवन खवास िव. नेपाल
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सरकार

१६
स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-०३६७, कत य
यान, करन राना िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले मतृ कलाई मानु
पनस मको पूवइवीलाग के ही नभएको र पूवयोजना
नभएको भ ने देिखए पिन पनु रावेदक ितवादीले
मतृ कलाई जङ् गलदेिख लखेट्दै िववाह घरस म
पु याएको भ ने देिखँदा उसै मौकामा उठेको रस था न
नसक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का आिदले
हा दा मतृ कको मृ यु भएको भनी अथ गन िम ने
देिखएन । एक भाइले मतृ कको हात समाती अक
भाइले टाउकोज तो संवेदनशील अङ् गमा साजको
लाठाले हा ने काय गरेको देिखँदा य तो कायलाई
आवेश े रत ह या हो भनी अथ गन निम ने ।
सामा य समझ भएका यि लाई
टाउकोज तो संवेदनशील भागमा लाठाले हा दा
मािनस मनस छ भ ने ान िथएन भनी क पना गन
सिकँ दैन । आ नी सालीसँग बसेको देखेको अव थामा
सोही थानमा नै वारदात घटेको भ ने नदेिखई िववाद
सु भएको थानबाट अक थानमा पगु ीसके का
मतृ कलाई दईु भाइले िमली एउटाले हात समा ने र अक ले
काठको लाठाले टाउकोज तो संवेदनशील अङ् गमा
हार गन काय गरी ह या गरेको देिखँदा ितवादीको
मतृ कलाई मान मनसाय िथएन िक भ ने अनमु ानस म
गन सिकने अव था देिखएन । कुटिपटमा योग भएको
साधन र कुटिपट ग रएको अङ् गसमेतको अव थालाई
हेदा उ वारदात भिवत यबस भएको भनी मा न
निम ने ।
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था,
आधार र माणसमेतबाट पनु रावेदक ितवादी करन
रानालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर
गरी भएको क चनपरु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट
िमित २०६८।२।१८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा

पनु रावेदक ितवादीले ८७ वषको वृ लाई
मारी पैसा लटु ् ने पूवयोजना बनाई सो योजनाअनस
ु ार
मतृ कको ह या गरी िनजसँग भएको नगदसमेत लटु ी
चोरी लगेको अव था देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले
आपरािधक मनसाय िलई सिु नयोिजत ढङ् गबाट
योजनासमेत बनाई ८७ वषको वृ लाई एका त
जङ् गलमा ए लै पारी छुरी तथा लाठा र ड डा योग
गरी कत य गरी मारेको अव था हँदा िनजको सो
काय ग भीर कृितको कसरु भएको पिु हन आयो ।
कुनै अिभयु ले आपरािधक काय गन मनसाय िलई
आपरािधक काय घटाउन पु छ भने य तो कायलाई
ग भीर कसरु मा नु पन ह छ । आपरािधक मनसायबाट
आपरािधक काय घट् न गएको अव थामा फौजदारी
कानूनले िनधारण गरेअनस
ु ारको सजाय हने नै देिखँदा
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा
गरी रहन नपन ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.को योग गरी कम
सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको स दभमा
हेदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. अनु प सजाय
घटाउन पाउने यायाधीशको विववेक य अिधकार
हो, प को अिधकारको कुरा होइन । अ.बं. १८८ नं.
अनु प सजाय घटाउन दाबी िलनस ने गरी प लाई
कानूनले अिधकार निदएको अव थामा पनु रावेदक
ितवादीले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाइपाउँ
भनी िलएको िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, आधार
माणबाट र िववेचनाबाट पनु रावेदक ितवादी जीवन
खवासलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
सु इलाम िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट
िमित २०६८।१।५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
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सदर हने ।
बरामद भएको देिखँदैन । तर िनजसँगबाट लागु औषध
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ख रद गन रकम पठाएको International money
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
express (IME) pvt. ltd. को रिसद फे ला परेको
छ । यो रिसदबमोिजमको रकम लागु औषध ख रद
इजलास नं. १
गन सनु ैनादेवीलाई पठाएको होइन, अ नै योजनको
लािग पठाएको भ ने कुरा मािणत गनसके को
१
अव थाको िव मानता देिखएको नपाइने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
अतः मािथ ग रएको िववेचना, आधार, कारण,
गोपाल े , ०७०-CR-१०३१, लागु औषध (खैरो ितपािदत िस ा त र लागु औषध बरामद नभएका
हेरोइन), स तोष साह िव. नेपाल सरकार
समान अव थाका ितवादी नवराज चौलागाई ंले मु ा
मौकामा सािबती बयान गन ितवादीले िफता िलई कसरु सािबत गरेबाट समेत यी पनु रावेदक
अदालतमा इ कारी बयान गदा सािबती बयान ख डन ितवादीको हकमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
हने माण पेस गरेको हनु वा छनीय ह छ । कुन िमित २०६८।१२।२८ मा भएको फै सला िमलेकै
अपराधमा माणको भार कसमा रा ने भ ने कुरा देिखँदा सदर हने ।
िवधाियक नीितको कुरा हो । अपराधको कृित, इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
यसमा संल न प ह को भूिमकाज य कृित र क यटु र: मि दरा रानाभाट
आपरािधक कायशैलीको आधारमा रा यले माणको इित संवत् २०७३ साल जेठ २३ गते १ रोज शभु म् ।
भारस ब धी यव था िनधारण गरेको ह छ । रा यले
२
सामा य पर परागत अपराधह मा माणको भार मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
वादीमा राखेको छ भने यस कृितको िवषयगत मु ामा शमशेर ज.ब.रा., ०६७-WO-०८३२, उ ेषण,
माणको भार ितवादीमा राखेको छ । तीन जना शंकरमान डंगोल िव. ऋण असुली पुनरावेदन
ितवादी सँगसाथमा रहेको अव थामा ितवादी राके श यायािधकरण, अनामनगर, काठमाड समेत
चौधरीबाट उपयु (७४ ाम) प रमाणको लागु औषध
कुनै कुराको कानूनमा प यव था भएकोमा
(खैरो हेरोइन) बरामद भएको देिख छ । मौकामा तीन सो कानूनको अ रश: पालना गनपन
ु ह छ । ततु
जना ितवादीले एकै बेहोराले योजनाअनस
ु ार लागु मु ामा रट िनवेदकले कानूनअनु प िदएको सिु वधा
औषध िब गन बरामद थल मनहरा पल
ु को मख
ु मा एवम् यव थाको पालना गरेको पाइएन । ततु मु ामा
पगु ेको वीकार गरेकोमा अदालतको बयानमा ितवादी पनु रावेदन िदने कानूनी यव था नभएको अव था
राके श चौधरी र नवराज चौलागाईको सँगसाथमा नभई ऐनमा पनु रावेदन िदन पाउने अव था हँदाहँदै
नरहेको र आफू बाबा स री होटलबाट प ाउ परेको पनु रावेदनको रोहमा वेश नगरी रट े बाट आएको
भनी इ कार रहेको माण पेस गनसके को नदेिखने ।
देिखयो । कानूनी उपचारको अव था हँदाहँदै रट े
लागु औषधको कारोबार गन सँगै रहेका धेरै आकिषत नहने ।
जना छन् र लागु औषध एक जनाबाट मा बरामद
रट े आफूलाई परेको पीर मका सम या
भई अ य सँगै रहेका यि बाट लागु औषध बरामद समाधान गन कुनै कानूनी एवम् अ य कुनै वैकि पक
भएन भने लागु औषध बरामद नहने ितवादीको उपचार नभएको अव थामा रट े आकिषत हने हो
हकमा के हने भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा तर ततु मु ामा अ य वैकि पक उपाय पनु रावेदन
िवचार गदा यी पनु रावेदक ितवादीबाट लागु औषध गन यव था हँदाहँदै रट े बाट आएको देिखँदा
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ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
०९२३, ०९३५, जबरज ती करणी र चोरी, िवशाल
इजलास अिधकृत: जयराम े
लामा भ ने अजुन लोन िव. नेपाल सरकार, जीवन
क यटु र: देवीमाया खितवडा
याङ् बो लामा िव. नेपाल सरकार, सुिनल रो कामगर
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २५ गते रोज २ शभु म् । िव. नेपाल सरकार, करण धामी िव. नेपाल सरकार
३
जाहेरवालीह ले मौकामा पनु रावेदक
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ितवादीह ले जबरज ती करणी गरी धनमाल चोरी
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७३-WH-००३३, गरेको भनी लेखाएकोमा अदालतमा पिन सो बेहोरा
ब दी य ीकरण, रोना राना िव. कारागार कायालय, समथन गरी बकप गरेको देिख छ । यस स ब धमा
क चनपुर महे नगरसमेत
पनु रावेदक ितवादीह ले जाहेरवालीह बेहोस
ितवादी ब दी रोना राना मगर िमित अव थामा भएको हँदा उनीह लाई करणी भएको वा
२०६९।१।६ को क चनपरु िज ला अदालतको नभएको स ब धमा थाहा नहने हँदा माणमा िलन
फै सला र िमित २०७०।११।५ को पनु रावेदन निम ने िजिकर गरेको देिख छ । तर पीिडतह ले
अदालत, महे नगरको फै सलाबाट कै द तथा आफूलाई परेको पीडा दशाई लेखाएको अव थामा
ज रवानाबापत िमित २०६९।१।६ देिख कै दमा िझनािमना कुरा फरक परेको कुरालाई आधार बनाई
रिहरहेको देिखयो । स मािनत सव च अदालतको यस अदालतले कसरु दारलाई सफाई िदन निम ने ।
पूण इजलासबाट ने.का.प. २०६७, अङ् क १२,
य असरका कारण पीिडत अिववािहत
िन.नं. ८५१६ मा ितपािदत कानूनी िस ा तमा अव थामा अ ययनरत रहँदारहँदै गभवती भई गभपतन
“जबरज ती चोरी गनलाई ज रवानाबापत पिन कै द गराउन िववश भएको कुरा िमिसल संल न नेपाल
गनपछ”
ु भ ने यव थाबमोिजम ज रवाना बापत कै द प रवार िनयोजन संघ िचतवन शाखाको पज
ु बाट
गदा द ड सजायको ३८ नं.ले अिधकतम ४ वषभ दा देिख छ । य तो अव थामा माण ऐन, २०३१ को
बढी कै द गन नहने भ ने िस ा त देिखएकोमा यी दफा १० को उपदफा (१) को ख ड (ख) अनस
ु ार
ब दी २०६९।१।६ देिख कै द थुनामा रिहरहेको कुनै काम घटना वा अव थाका स ब धमा सो काम
देिखँदा िनजलाई लागेको कै द तथा ज रवानाबापत घटना वा अव थाबाट पीिडत भएका यि ले मौकामा
ब नु पन कै द वष ४ तथा चोरीबापतको १ मिहना समेत य गरेका कुरा माणमा िलन िम ने नै हँदा
१५ िदनसमेत गरी ज मा ४ वष १ मिहना १५ िदन जाहेरवालीह को मौकाको कागज र बकप समेत
कै द भएकोमा सो कै द भु ान भइसके को कुरा िनजको ितवादीह िव
माणयो य देिखने ।
कै दी पूज बाट गणना गदा देिखन आएकोले कै द तथा
मौकामा कागज गनह ले जबरज ती करणी
ज रवानाबापत कै द भु ान भइसके को यि लाई अ
भएको देखेकै हनपु दछ भ ने हँदैन । िकनभने जबरज ती
कै दमा रा नु उ ३८ नं. समेतको िवपरीत हने देिखँदा करणी कसैले नदे ने गरी ग रने ि याकलाप हो । यो
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
कुरा पीिडत र कारणीलाई थाहा हने हो । जबरज ती
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
करणी गन यि आफूले गरेको कसरु बाट उ कन सदैव
क यटु र: ेमबहादरु थापा
य नरत ह छ । यसैले अदालतमा इ कारी बयान गन
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २५ गते रोज ०२ शभु म् । काय भएको ह छ । यस अव थामा पीिडतले य
४
गरेको कुराले य तो िववादमा मा यता पाउने ह छ ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
एवम् कारले पीिडतले अ सम य गरेको सनु ेर
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०३७०, ०७९०, पनु य गनह ले पिन पीिडतको भनाई नै य गन
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हँदा मौकामा कागज गन ल मी सापकोटा, य साद बयानबाट देिखँदा ितवादीह ले चोरी गरेकोसमेत
सापकोटा र िववमाया िव.क.को बकप माणयो य ठहन ।
देिखँदा पनु रावेदक ितवादीह ले जाहेरवालीह लाई
पनु रावेदक
ितवादीह ले
जबरज ती करणी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु जाहेरवालीह लाई नसालु पदाथ हाली खवु ाई
गरेको त य थािपत हन आउने ।
लठ् याई लि एपिछ जबरज ती करणी गरी घरमा
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ भएका धनमालसमेत चोरी गरेकोमा जबरज ती करणी
नं.को देहाय ५ मा बीस वष वा सोभ दा बढी उमेरक गरेको कसरु मा ठूलो हद १० वष कै द सजाय भएपिछ
मिहलालाई जबरज ती करणी गनलाई पाँच वषदेिख चोरीको महलको १२ र १८ नं. बमोिजमको सजाय गन
सातवषस म कै द सजाय हने र दफा ३ क बमोिजम िम ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
मिहलालाई सामूिहक पमा जबरज ती करणी गन वा २०६८।३।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गभवती, अश वा अपाङ् ग मिहलालाई जबरज ती इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
करणी गनलाई यस महलमा लेिखएको सजायमा थप ५ क यटु र: मि दरा रानाभाट
वष कै द गनपछ
ु भ ने यव था भएको देिख छ । मािथ इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभु म् ।
ग रएको िव लेषणबाट पनु रावेदक ितवादीह ले
५
जाहेरवालीह लाई सामूिहक पमा जबरज ती मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
करणी गरेको त य थािपत भएको छ । सु के दार साद चािलसे, ०६८-WO-०७२५, उ ेषण /
अदालतले जबरज ती करणी गरेकोमा ितवादीह
परमादेश, दयर न शा य िव. नेपाल सरकार, िव ान
करण धामीले बाहेक अ य पनु रावेदक ितवादीले तथा िविध म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
पनु रावेदन नगरी वीकार गरेको देिख छ । पनु रावेदन
आफूभ दा त लो दजाको कमचारीको काम
अदालत, हेट डाले कसरु दार ठहर गरेकोमा कसरु दार कारवाही यवहार िनवेदकलाई मन नपन स छ । तर,
देिखएका राजु काक ले सो फै सला वीकार गरेको यसको समाधान मन नपन यि लाई कुटिपट गनु
देिखयो । यसरी फै सला वीकार गन ५ जनाको समूहमा नभई अिधकार ा अिधकारीसम मौिखक िलिखत
संल न रही सामूिहक जबरज ती करणीको वारदात उजरु ी गरी सम याको समाधान गनपन
ु दािय व पिन
भएको िव मानतामा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट हो । उ ि या नअपनाई िनवेदकले िन न तरको
पनु रावेदक ितवादीह लाई जबरज ती करणीको कायालय सहयोगीलाई कुटिपट गरेको काय सवथा
महलको ३ नं. को देहाय ५ अनस
ु ारको ५ वष र ऐ. अनिु चत छ । उपयु त यलाई िनवेदकको िनवेदनमा
को ३ क नं. बमोिजमको थप ५ वषसमेत गरी १० वष अ यथा भ न नसके को हँदा िनजले अनशु ासनहीन
कै द सजाय हनेसमेत ठहर गरी गरेको फै सला त यगत काय गरेको भ ने नै देिखन आउने ।
पमा अ यथा नदेिखने ।
राि य िविध िव ान योगशाला िवकास
जाहेरवाली... माया गु ङको घरबाट सिमित कमचारी सेवासत िनयमावली, २०६५ को
चोरी भएका धनमालम ये मोबाइल, सनु को िस
िनयम ११६(३)मा “कमचारीले आफूभ दा मािथका
र नौगेडी जाहेरवाली... माया गु ङले िफता सबै कमचारीह ित उिचत आदर देखाउनु पनछ र
लगी अ य समानह
ितवादीह ले िब गरी आफूमिु नका सबै कमचारीह ित उिचत यवहार
नगदमा प रणत गरी चोरीको नगदसमेत यी ४ जना गनपनछ”
भनी कमचारीले कायालयमा काम गदा
ु
पनु रावेदक ितवादीले बाँडी िलएको भ ने कुरा अवल बन गनपन
ु अनशु ासन आ ापालनस ब धी
ितवादी जीवन याङवो लामाको अदालतको कानूनी यव था गरेको पाइयो । आफूभ दा त लो
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तरको कमचारी रामिसंह साउदलाई कुटिपट गरेको िमित २०६८।८।१६ को सिमितको िनणयमा सद य
काय अनशु ासनिवपरीतको रहेको भ नेमा िववाद सिचवको हैिसयतले िवप ी कायकारी िनदशकले
छै न । अनशु ासनहीन कमचारीलाई कारवाही गन, नगन, पूवा ही भूिमका िनभाउन स ने अव था र िव ािसलो
के क तो कारवाही गन भ ने िवषय कानूनले अिधकार आधार देिखँदैन र त यगत पमा माणबाट िनवेदकले
िदएको कायालय, मख
ु को िववेकको िवषय हो । य पिु गनसके को पिन पाइएन । यस कार पनु रावेदनको
पमा कानूनको िु ट नदेिखएस म यो य तो सजाय रोहमा भएको सिमितको िनणयसमेतमा कुनै कानूनी
गर भनी अदालतले िनदश गनु उपयु नहने ।
िु ट रहेको नदेिखने ।
िनवेदकलाई सजाय गनभु दा अगािड ऐ.
अतः मािथ िववेिचत आधार र माणबाट
िनयमावलीको िनयम १४८(१) बमोिजम प ीकरण िनवेदक दय र न शा यलाई राि य िविध िव ान
सोधी िनजलाई आ नो भनाई पेस गन मौका िदएको योगशाला िवकास सिमित कमचारी सेवासत
देिख छ । िनवेदकलाई ऐ. िनयमावलीको िनयम िनयमावली, २०६५ को िनयम १४२ को ख ड (क)
१४२(क) को कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयम १४२ को ख ड (क)(३)
१४०(क)(३) बमोिजम सजाय गरेको अव था छ । बमोिजम िनजको दईु तलब विृ रो का गन गरी ऐ.
िनयम १४२(क) बमोिजमको अनशु ासनहीन काय गरेमा कायकारी िनदशकबाट िमित २०६६।१।९ मा भएको
य तो कमचारीलाई िनयम १४०(क)(३) अनस
ु ार दईु िनणय र उ िनणयउपर पनु रावेदन सनु ी पनु रावेदनको
वषदेिख पाँच वषस म बढुवा रो का गन वा दईु देिख रोहमा उ िनणय सदर हने ठह याई सिमितबाट िमित
पाँच तलब विृ स म रो का गन स ने अिधकार ऐ. २०६८।८।१६ मा भएको िनणयसमेतमा कुनै कानूनी
िनयमावलीको िनयम १४४(१) को देहाय (ख) नं. िु ट नदेिखँदा मागबमोिजमको आदेश जारी गन
ले िवप ी कायकारी िनदशकलाई अिधकार िदएको िमलेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
देिख छ । कायकारी िनदशकबाट िनवेदकको दईु तलब इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
विृ रो का गन गरी भएको सजाय ऐ. िनयम १४०(क) क यटु र: अिभषेककुमार राय
(३) मा भएको सजायको यूनतम हदको रहेको इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभु म् ।
पाइ छ । उ कानूनी यव थाको स दभमा समेत
६
कायालय समयमा सहयोगी कमचारीमािथ कुटिपट मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ह रकृ ण
गन काय कसरु को ि कोणबाट िवप ी कायकारी काक , ०६६-WO-१३०३, उ ेषण / परमादेश,
िनदशकले िनवेदकको दईु तलब विृ रो का गन गरी ब ी साद शमा िघिमरे िव. िश क सेवा आयोग,
िमित २०६६।१।९ मा गरेको िनणय यायोिचत नै सानोिठमी भ पुरसमेत
रहेको पाइने ।
सामा यत: बढुवा िनयिु समेतका कुनै
राि य िविध िव ान योगशाला िवकास िकिसमको िनयिु
िव ापन भएको पदसं यािभ
सिमित (गठन) आदेश, २०५२ को दफा ५ बमोिजम नै सीिमत रहनु पन ह छ । िनवेदकको िव ापन
पचास ितशत सद यह उपि थत भएपिछ भएको पद सं यािभ बढुवा िनयिु हने अव था
गणपूरक सं या पगु ेको मािनने र बहमतको राय मा य देिखँदनै । अदालतबाट जारी भएको उि लिखत
हनेसमेतको कानूनी यव थाको प र े यमा सु उ ेषणयु
परमादेशबाट िनवेदक िव ापन
सजाय गन अिधकारी कायकारी िनदशक, सिमितमा भएको पदसं या १९ िभ बढुवामा पन नसके पिछ
रहेकै कारणले िनवेदकलाई िमित २०६६।१।९ मा प रणामत: िनवेदकको त कालीन बढुवा कायम रहन
भएको दईु तलब विृ गन सजायलाई सदर गरेको स ने अव था नै देिखन आउँदैन । तसथ िव ापन
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नं.१८०।०६० अ तगत काय मताको आधारमा हने कायम गदा िविध र यायसङ् गतसमेत हने नै देिखयो ।
िन न मा यािमक िव ालय ि तीय ेणीको िश क अतएव: अिघ लो िव ापन नं.१८०।०६० बाट बढुवा
पद सं या १९ भएकोमा सोही पद सं यािभ नै भएको कारणले पिछ लो िव ापनको बढुवामा समावेश
उि लिखत संशोिधत सूचनाबाट हटाएका गोिपच
हन नपाएको तर अिघ लो िव ापनअनस
ु ारको बढुवा
साहलाइ बढुवा िनयिु िदनु पन ि थितमा १९ औ बदर भएको ि थित देिखएकोले त प ात्को पिछ लो
नं.का िनवेदक ब ी साद शमा िघिमरे वत: हट् न जाने िव ापनमा िश क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७
ि थित देिखन आएकोले यी िनवेदक ब ी साद शमा को िनयम २८ समेतका आधारमा मू याङ् कन गरी
िघिमरेको नाम बढुवा सूचीबाट हट् न जाने भएको भनी जे ता कायम गनपन
ु देिखन आउने ।
िज ला िश ा कायालय, सलाहीसमेतले उपयु िन न
तसथ िनवेदकले अिघ लो िव ापनमा
मा यािमक िव ालय ि तीय ेणीको िश क पदको अङ् क गणना गदा ८१.६७ अङ् क याएको देिखँदा
िनयिु बदर गरेको िनणय अदालतको उि लिखत पिछ लो िव ापन नं.००३।०६४-०६५ बाट
उ ेषणयु परमादेशको भाव र प रणामलाइ िवचार िनवेदक ब ी साद शमा िघिमरेको मू याङ् कनको
गरी गरेको देिखँदा कानूनस मत भई िमलेकै देिखँदा अङ् कभ दा कम अङ् क हने िश कह ले समेत बढुवा
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने नदेिखने ।
िनयिु पाएको ि थितमा पिछ लो बढुवा सूचना नं.
बढुवा ऐन, िनयमबमोिजम हने भई बढुवाका ००३।०६४-०६५ अनस
ु ार बढुवा िसफा रस ग रएका
आधारह पिन कानूनले िनि त गरेको ह छ । तथािप यो यता मका उ मेदवारसरह जे ता गणना हने गरी
अिघ लो िव ापनको बढुवा कायम नरहेपिछ पिछ लो बढुवा हँदा कानून र यायसङ् गत हने देिखएकोले
िव ापनमा अ यसरह बढुवा हन पाउनु पिन िनवेदकको सोअनस
ु ार जे ता कायम गरी बढुवा गरी िनयिु िदनु
अिधकार नै रहेकोमा मु ाको कामकारवाहीको भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशस म
िढलाइसमेतका कारणले िनवेदक सो पिछ लो पटकको जारी हने ।
िनि त रहेको बढुवाबाट वि चत हँदा अ यसरह बढुवा इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
पाउने समान अिधकारबाट वि चत हने, िनवेदकलाइ क यटु र: मि दरा रानाभाट
मका पन पिन िनि त देिखएको छ । यस िकिसमको इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभु म् ।
अव था प रि थितको िसजना अ तत: कानूनी
७
यव थाबमोिजमको सारवान् िनयमको कारणले भ दा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पिन कायिविधगत िनयमको यवहा रक योगका िव भर साद े , ०६९-WO-०७३५, परमादेश,
ममा आउने यवहा रक किठनाइ, बाधा अवरोध, िसवानी खरेल िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
िढलाइसमेतको कारण र प रणाम व प भएको मि प रषदको
् कायालय िसंहदरबार काठमाड समेत
देिखयो । यसरी अिघ लो बढुवा बदर भएकोमा
िनवेदकम येक शिमला गौतमले िविपन खरेल
पिछ लो बढुवा िव ापनमा कानूनबमोिजम अ यसरह आ नो लो ने भएको र छोरीको नाग रकता बनाउन
जे ता कायम गदा पोजेिटभ लको मे टेने स िपता िविपन खरेललाइ खोजतलास ग रपाउँ भनी
(Maintenance of positive order) स म हन िज ला शासनमा िनवेदन गरेको भ ने देिखएकोमा
जाने ह छ । यस िकिसमको िनयम (Maintenance सोही िवषयमा सोधपछ
ु गन िविपन खरेललाइ
of positive order by the conscientious महानगरीय हरी प रसर काठमाड ले िज ला शासन
application of appropriate general rule) कायालय, काठमाड मा उपि थत गराएप ात् िविपन
बमोिजम पिछ लो िव ापनमा अ यसरह जे ता खरेलले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िनषेधा ाको
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रट िनवेदन िदएको भए पिन शिमला गौतम प नी गन वा नगन िवषयमा कानूनबमोिजमको सावजिनक
र िसवानी खरेल छोरी नभएको भनी िनज िविपन पदािधकारीको दािय व पालन नगरेकोसमेत देिखन
खरेलले पु ् याइ गरेकोसमेत िमिसल माणबाट देिखन आउने ।
आउदैन । िनवेदकको माणप मा उि लिखत िववरण
कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकाय वा
खल
ु ाउन बाबक
ु ो भिु मका रहेको भ ने नदेिखए तापिन अिधकारीले कुनै पिन उिचत आधार र कारण नखल
ु ाइ
आमाले खल
ु ाएका िववरणको आधार पिन अ यथा नाग रकता निदने काय कानूनसङ् गत र उपयु
मािणत नभएस म मािणक मह व रहने हँदा य तो यवहार मा न निम ने हँदा कानूनी यव थाबमोिजम
कथनलाइ नजर अ दाज गन निम ने ।
नाग रकलाई नाग रकता दान गन कायमा
ततु मु ाको कृित हेदा हाल बाबु सहजीकरण र सरलीकरणका उपायह खोजी गनपन
ु
प ा ला न नसके को र बाबक
ु ो नाग रकता पेस र कारणसिहतको िनणयिबना नाग रकता दान नगन
नभएको कारणले नाग रकता ाि मा िनवेदकले वा नाग रकता िदने / निदने िनणय गन िढलाई गन काय
किठनाइ (Hardship) भो नु परेको अव थास म कानून काया वयनको उिचत माग हन नस ने ।
देिख छ । तथािप आमाको ठे गाना प ट खु न आएको
नेपालको संिवधान, नेपाल नाग रकता ऐन,
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम आमाको ठे गानाबाट २०६३ र नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३
नाग रकता जारी गदासमेत कानूनिवपरीत हने समेतबमोिजम जो जे बु नपु छ यथाशी बझ
ु ी िनवेदक
नदेिखने ।
िसवानी खरेलले Certificate समेत अनु प हने गरी
नेपालको संिवधान, कानून र ितपािदत बाबक
ु ो नामथर उ लेख गरी आमाको वतनअनु प
निजर िस ा तसमेतले बाबु वा आमा नेपाली नाग रक नाग रकता िलन चाही िनवेदन िदएमा आमाले अड् डामा
भएमा वंशजको आधारबाट नाग रकता िलनस ने नै सनाखत गरे बु नु पन कुरा बझ
ु ी िनवेदन मागबमोिजम
कानूनी यव था देिखएको र स तानको लािग बाबु वा िनवेदकको माणप मा उि लिखत बाबक
ु ो नामथर
आमा समान वंशीय आधारसमेत हो । बाबु बेप ा भएको र आमाको वतन ले न चाहेकै आधारमा मा
कारण वा बाबल
ु े सहयोग नगरेको कारणले बाबक
ु ो नाग रकतास ब धी िसफा रस र नेपाली नाग रकताको
ठेगानाबाट नाग रकता िलन नस ने अव था पिन माणप िदन वि चत नगरी अिवल ब नाग रकता
रहने हँदा बाबक
ु ो पिहचानसँग स बि धत नामथरलाइ स ब धमा िनणय गनु भनी िवप ी िज ला शासन
िनवेदकले खल
ु ाउन चाहेकोमा आमा वा स तानले कायालय, काठमाड का नाउँमा परमादेशको आदेश
खल
ु ाएको बाबक
ु ो नामथर वा बाबक
ु ो थाहा हन आएको जारी हने ।
नामथर ले न चाहेको कारणले मा नाग रकताबाट इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
वि चत ग रनु पिन मनािसब मा न िम ने नदेिखने ।
क यटु र: मि दरा रानाभाट
िनवेदकले भरेको नेपाल नाग रकता इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज ५ शभु म् ।
िनयमावली, २०६३ को अनस
८
ु ूची १ र सोसाथ पेस
भएका कागजातह तथा बु नु पन माण कागजात भए मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
बझ
ु ी संवैधािनक र कानूनी यव था एवम् ितपािदत िव भर साद े , ०६९-WO-१०९०, परमादेश,
निजर िस ा तबमोिजम नाग रकको नाग रकता पाउने पूजा सुवेदी (उ ेती) समेत िव. नेपाल सरकार,
हकािधकारलाइ सहज र सरलीकृत गनपनमा
िवप ी धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार
ु
िज ला शासन कायालयले िनवेदकको िनवेदनमा काठमाड समेत
वेश नै नगरी वा गन नचाही ततु नाग रकता जारी
नेपालको संिवधान, कानून र ितपािदत
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निजर िस ा तसमेतले बाबु वा आमा नेपाली नाग रक समेतबमोिजम जो जे बु नपु छ यथाशी बझ
ु ी िनवेदक
भएमा वंशजको आधारबाट नाग रकता िलनस ने नै रोजनले Certificate समेत अनु प हने गरी बाबक
ु ो
कानूनी यव था देिखएको र स तानको लािग बाबु वा नामथर उ लेख गरी आमाको वतनअनु प नाग रकता
आमा समान वंशीय आधारसमेत भएको प र े यमा िलन चाही िनवेदन िदएमा आमाले अड् डामा सनाखत
बाबु बेप ा भएको कारणले बाबक
ु ो ठेगाना नखल
ु ेको गरे बु नु पन कुरा बझ
ु ी िनवेदन मागबमोिजम
अव थामा आमाले खल
ु ाएको बाबक
ु ो नामथर वा बाबक
ु ो िनवेदकको ज मदता र माणप मा उि लिखत बाबक
ु ो
थाहा हन आएको नामथर ले न चाहेको कारणले मा नामथर र आमाको वतन ले न चाहेकै आधारमा मा
नाग रकताबाट वि चत ग रनु पिन मनािसब मा न नाग रकतास ब धी िसफा रस र नेपाली नाग रकताको
िम ने नदेिखने ।
माणप िदन वि चत नगरी अिवल व नाग रकता
िवप ी िज ला शासन कायालय, स ब धमा िनणय गनु भनी िवप ी िज ला शासन
काठमाड ले िनवेदकको बेहोरा अ यथा भई नाग रकता कायालय, काठमाड र काठमाड महानगरपािलका
जारी हन नस ने त यगत वा कानूनी आधार खल
ु ाइ वडा नं. ३४ को कायालयका नाउँमा परमादेशको
िलिखत जवाफबाट ख डन गनपनमा
िलिखत आदेश जारी हने ।
ु
जवाफमा बाबक
ु ो नाम उ लेख भएको अव थामा मा इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
नाग रकता िदनस ने भनी हचवु ाको भरमा िनवेदकले क यटु र: मि दरा रानाभाट
नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को अनस
ु ूची १ इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज ५ शभु म् ।
बमोिजम िदएको िनवेदनको बेहोरालाइ यान निदएको
भ ने एकाितर देिखन आएको तथा संवैधािनक र कानूनी
इजलास नं. २
यव था एवम् ितपािदत निजर िस ा तबमोिजम
नाग रकको नाग रकता पाउने हकािधकारलाइ सहज
१
र सरिलकृत गनपनमा
िवप ी िज ला शासन मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ु
कायालयले िनवेदकको िनवेदनमा वेश नै नगरी वा गन ई र साद खितवडा, ०७२-CR-२१३४, सवारी
नचाही ततु नाग रकता जारी गन वा नगन िवषयमा यान, इ बहादुर ग ामा मगर िव. नेपाल सरकार
कानूनबमोिजमको सावजिनक पदािधकारीको दािय व
मोटरसाइकल चालकको मृ यु हनमु ा
पालन नगरेकोसमेत देिखन आउने ।
ितवादीले जानाजान लापरवाही गरी सवारी चलाएकै
कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकाय वा कारण भएको भ ने देिखँदैन । सवारी साधन चलाउन
अिधकारीले कुनै पिन उिचत आधार र कारण नखल
ु ाइ सवारीचालक अनमु ितप ा गरेको हनपु न कानूनी
नाग रकता निदने काय कानूनसङ् गत र उपयु
यव था छ । तर मोटरसाइकल चालक िवजय
यवहार मा न निम ने हँदा कानूनी यव थाबमोिजम थापाले सवारी चालकका अनमु ित ा नगरी सवारी
नाग रकलाई नाग रकता दान गन कायमा चलाएको देिखएको छ । सवारी चलाउने अनमु ित प
सहजीकरण र सरलीकरणका उपायह खोजी गनपन
ा त नगरेका यि लाई कानूनी यवहारमा सवारी
ु
र कारणसिहतको िनणयिबना नाग रकता दान नगन चलाउने सीप नभएका यि भनी स झनु पन ह छ ।
वा नाग रकता िदने / निदने िनणय गन िढलाई गन काय यस अव थाका यि ले य त सावजिनक सडकमा
कानून काया वयनको उिचत माग हन नस ने ।
सवारी चलाउनबु ाट मतृ क वयम्ले लापरवाही गरेको
नेपालको संिवधान, नेपाल नाग रकता ऐन, पिु ट भएको छ । मतृ क वयम्को लापरवाहीको
२०६३ र नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ प रणाम व प भएको दघु टनाको दािय व ितवादीलाई
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बहन गराउनु उिचत नहने ।
जबरज ती गरेर नशालु पदाथ खवु ायो भ ने भनाई
अतः ितवादी इ बहादरु ग ामा मगरले प यारलायक देिखन नआउने ।
चलाएको माइ ो बसले िवपरीत िदशाबाट आएको
िमित २०६८।१।२४ गते दमकबाट आपसी
मोटरसाइकललाई ठ कर िदई सवारीचालक स लाहमा जाहेरवाली र ितवादी दवु ै जना इटहरी
अनमु ितप नभएका मोटरसाइकल चालक िशिशर गएको देिख छ । सो िदन ९:३० बजे इटहरीमा दवु ै जना
भ ने िवजय थापाको मृ यु भएको देिखएको र पगु ेपिछ चौतारोज तो ठाउँमा छाडी िहँडेको भ ने र
ितवादीको लापरवाहीको कारणबाट दघु टना भएको स.ज. ४९ मा आधा घ टाजित सँगै घमु ाए भ ने कथन
भ ने नदिखएको हँदा ितवादी इ बहादरु ग ामा उ लेख हनल
ु े दमकबाट इटहरीस म दवु ैजना आपसी
मगरलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सवारी तथा यातायात सरस लाहबाट गएको देिखन आउँछ । जाहेरवालीको
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम म जरु नभएको भए सावजिनक बसमा या ा गरेको
तजिबजी दईु वष कै द सजाय हने ठह याई भएको अव थामा सो बसमा या ा गन अ या ीलाई समेत
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६९।११।१६ हारगहु ार गनस ने अव था देिख छ । सो समयमा
गतेको फै सला के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई जाहेरवालीले ितवादीको प जाबाट फुसद पाउन
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को कुनै यास गरेको पाइँदैन । यस अव थामा के कित
दफा १६१(३) बमोिजम कै द मिहना ३ (तीन) तथा कारणबाट ितवादीको प जाबाट उ कने यास
ज रवाना . २,०००।– (दईु हजार) समेत गन गरेको नगरेको हो सो कुरा प समेत छै न । यस अव थामा
सु का क िज ला अदालतको िमित २०६८।३।२२ जाहेरवाली र ितवादीबीच आपसी समझदारीमा
को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
िववाह गन कुरास म कुरा भएको र सो िववाह गन कुरामा
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
ितवादी इ कार भएपिछ घटनाको छ िदनपिछ मा
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
जाहेरी िदएको देिखनाले ततु मु ामा अपहरणको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् । वारदात थािपत हने अव था नदेिखने ।
२
जाहेरवालीको जाहेरी दरखा त र बकप
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ई र साद वयम् एकआपसमा बािझएको र जाहेरवालाको
खितवडा, ०७०-CR-००२६, मानव अपहरण तथा ितवादीसँग य भेटघाट हनअ
ु िघ पटकपटक
शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव. उमेश राई
फोनमा कुरा भइसके पिछ पाहनाको पमा मामाको
जाहेरवालीको अदालतमा भएको बकप को घरमा बोलाई आ नो पर परा, रित रवाजबमोिजम
स.ज. ८ मा ितवादीलाई पाहनाको पमा राखेको दाल, भात, तरकारी खवु ाई, ितवादीसँग ए लै
भ ने र स.ज.१८ मा दाल, भात, तरकारी पकाएर खान रातको १० बजेस म सौहाद वातावरणमा गफ गरेको,
िदएको, स.ज.१५ मा राित १० बजेस म दवु ैजना मा भोलीप ट वेश प िलने बहानामा सँगसाथ गई
राजीखस
ु ीसाथ गफ गरेको भनी लेखाएको पाइ छ । उतैबाट ितवादीसँग दमक गई बसेको देिखएको छ ।
य तै स.ज.२५ देिख स.ज. ३० स मलाई अ ययन यस स दभमा आ नो र ितवादीको कामको कृित
गदा बधु बारेको पसलमा सँगै गएर पसलको बािहरप
र प रणाम बझ
ु ेर वत पमा आ नो राजीखस
ु ीसाथ
बे चमा सँगै बसेको अव थामा ितवादीले कोक मागेर ितवादीको करबलमा नपरी वत ताको भरपरु
जाहेरवाली र ितवादीले सँगै खाएको कुरा वीकार मनोर जन गरी वे छापूवक ४/५ िदन सँगै िबताएको
गरी बकप ग रिदएक छन् । यसरी पसलको बािहरप ी कुरालाई बेवा ता गरी आरोिपत कसरु बमोिजम
सावजिनक थानमा कोक खाएको कुरा वीकार गनले
ु अपहरणको कसरु ठहर गन िम ने देिखन नआउने ।
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तसथ मािथ िववेिचत त य र कारणको जानकारी निदइकन यी ितवादी बसेको कारण सो
आधारमा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन घटना भएको देिखन आउने ।
तथा शरीरब धक िलनेको महलको ३ नं.को अि तम
कत य यान ज तो ग भीर अपराधमा
वा यांशअनस
ु ार ४ वष कै द र .२५,०००।- ज रवाना घटनामा य दश नभएक जाहेरवालीले िदएको
हने ठहर गरेको झापा िज लाको िमित २०६८।९।१२ िकटानी जाहेरी र सोही जाहेरीलाई आधार बनाई
गतेको फै सला उ टी गरी ितवादी डेिनस भ ने उमेश कागज गनह को घटनामा उपि थत नभई गाउँघरमा
राईले सफाई पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, चलेको ह लाको आधारमा भएको बकप माण ऐन,
इलामको िमित २०६९।११।६ गतेको फै सला िमलेकै २०३१ को दफा ३७(२) बमोिजम माणको पमा
देिखँदा सदर हने ।
हणयो य नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
मतृ कको मृ यु भएको कुरालाई मा मु य
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
आधार बनाई मतृ कसँगै तासस म खेली मतृ कको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् । मृ यु भएको कुरालाई जानकारी निदएको आधारमा
३
िनजको कसरु यानस ब धी महलको १३(३) नं.
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ई र साद बमोिजम नभई ितवादी नरे िव ले मारेको कुरा
खितवडा, ०७०-CR-०३५८ र ०७०-CR-०८९६, थाहा पाउँदा पाउँदै आफूलाई थाहा नभएको भनी
कत य यान, नेपाल सरकार िव. ओपे बहादुर स य त य लक
ु ाई उि कन खोजेको देिखन आई
के .सी. र ओपे बहादुर के .सी. िव. नेपाल सरकार
िनजको कसरु यानस ब धी महलको १७(३) नं.
मतृ कसँग ११/१२ बजेस म सँगै बसेको बमोिजम मतलबीमास म भूिमका खेलेको देिखन
बेहोरालाई वीकार गरी बयान गनले सोही समयमा आयो । य दश को अभावमा शङ् काको भरमा
ह या भएका मतृ कको सोधखोज भई गाउँमा ह ला िदएको जाहेरीको आधारमा सव वसिहत ज मकै द
हँदासमेत सँगै बसेर तास खेलेका मतृ कको बारेमा कुनै ज तो ग भीर कसरु मा सजाय गन मनािसब देिखन
जानकारी नराखी मौनता साँ नल
ु े मतृ कलाई वयम्ले नआएकाले यी ितवादीलाई यानस ब धी महलको
नमारे पिन मतृ कलाई ह या गन यि को बारेमा थाहा १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
जानकारी िथएन भ ने कुरा िमिसल संल न सङ् किलत िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
िविभ न प रि थितज य माणको आधारमा िव ास
तसथ, पनु रावेदक ितवादी ओपे बहादरु
गन ि थित नरहने ।
के .सी.ले अि तयार ा त अिधकारीसम र अदालतमा
ितवादी रातको ११/१२ बजेस म तास गरेको बयानमा आरोिपत कसरु मा इ कारी रही बयान
खेलेर घर फकदाको समयमा मतृ क र नरे िव सँगै गरेको देिखएको, िनजका सा ीह ले अदालतमा
तास खेलेको पाइ छ । यी ितवादी तास खेली घर गरेको बकप मा िनद ष छन् भनी बिकिदएका, िनजको
फकको लग ै मतृ कको मृ यु भएको देिख छ । उ
घटनामा य संल नता पिु ट गन ठोस भरपद
वारदातमा मु य आरोपीको पमा नरे िव ट रहेका माणको अभावमा िनजलाई यानस ब धी महलको
छन् । वारदातको कृित हेदा आपसी िववादको कारण १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
मतृ कको मृ यु भएको देिख छ । मतृ क र नरे िव टको सजाय हने ठह याई भएको सु फै सला उ टी गरी
बीचमा भएको िववादको सा ी यी ितवादीलाई सो यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष
घटनाको बारेमा थाहा जानकारी ा त भई स भािवत कै द सजाय हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत,
घटना रो ने यथे ट समय हँदाहँदै सोको यथासमयमै तल
ु सीपरु को िमित २०६९।११।९ गतेको फै सला
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मनािसब देिखँदा सदर हने ।
साहले कपालीसरह भराई िलन पाउँछ भ ने यव था
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
रहेको पाइ छ । तुत मु ामा ितवादीले वादीसँग
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
रकम िलएको र िलखतबमोिजमको स पि भोग
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् । गन नपाएको अव था हँदा कानूनबमोिजमको साँवा
याजसमेत वादीले ितवादीबाट भराई िलन पाउने नै
इजलास नं. ३
देिखन आउने ।
अत: वादीले ितवादीबाट रकम िलएको
१
त य समिथत भएकोले िलखतबमोिजमको साँवा
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
.२,२५,००,०००।– र सोको भ रभराउ हँदाका
गोपाल े , ०६६-CI-१२४७, लेनदेन, सोना लोिधन िदनस ममा कानूनबमोिजम हने याजसमेत भराई
िव. दल लोध
िलन पाउने ठहरी सु प देही िज ला अदालतबाट
िमित २०६२।१०।९ को स कल राजीनामा िमित २०६६।१।७ मा भएको फै सला मनािसब देिखन
िलखतमा लागेको सिहछाप मेरै हो भनी ितवादी आउने ।
दल लोधले अ.बं. ७८ नं. बमोिजमको बयान
तसथ िववेिचत त य, माण एवम् कानूनी
गदा वीकार गरेको देिख छ । वादीले करकाप ावधानसमेतबाट सु प देही िज ला अदालतबाट
गरी िलखतमा सिहछाप गराएको कुराको िजिकर िमित २०६६।१।७ मा भएको फै सलालाई उ टी गन
ितवादीले गरे पिन करकापतफ उजरु ी गनसके को गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
देिखँदैन । िलखतमा सा ी रामदयाल अिहर तथा २०६६।९।२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
िब दकुमार लोधले िलखतमा आफूह सा ी बसेको र भई दाबीबमोिजमको रकम वादीले ितवादीबाट भराई
वादीले दाबीअनस
ु ारको रकम पाउनु पन भनी बकप पाउने ठह याएको सु प देही िज ला अदालतको
गरेकाबाट वादी ितवादीबीच रकम िलनिु दनु भएको फै सला सदर हने ।
त य समिथत भएको पाइ छ । यसैगरी ितवादीको इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
समेत सिहछाप परेको िलखतमा लेनदेन गरेको ज गा क यटु र: च दनकुमार म डल
र थैलीसमेत उ लेख भएको िलखत वादीसँगै रहेको इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् ।
देिख छ । वा तवमा रकम नपाएको भए सो कागज
२
ितवादीले आ नै साथमा रा न पन तर सोबमोिजम मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
नगरेबाट पिन ितवादीले वादीसँग ज गा पास ग रिदने दीपककुमार काक , ०७०-CI-१२८२, उ ेषण /
गरी रकम िलएको तर ज गा पास नगरेको भ ने वादी परमादेश, िसजना मान धर िव. गोरखाप सं थान,
िजिकरको पु ् याई ंतकस मत पबाट भएको पाइने । के .का. धमपथ काठमाड समेत
मल
िनवेदकले सावजिनक ख रद ऐन, २०६३
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको ६ नं. मा
रिज ेसन गराउनु पन घरायसको िलखत यसै महलको को दफा ४७ को उपदफा (१) को यव थाको
५ नं. बमोिजम रिज ेसन गराई िलनसके को रहेनछ अनशु रण गरी गोरखाप सं थानको महा व धकसम
भने य तो िलखतबाट कुनै अचल स पि प दाबी िनवेदन िदएको पिन देिख छ । य तो िनवेदनउपर
गरेको नािलस ला न स ै न । थैली परेकोमा सो थैली स बि धत सावजिनक िनकाय गोरखाप सं थानका
र िलखतबमोिजमको स पि भोग गन नपाएकोमा महा ब धकले नै िनणय गनपन
यव था सोही
ु
भोग गन नपाएजितको कानूनबमोिजमको याजसमेत ऐनको दफा ४७ (६) ले गरेको पाइ छ । सोबमोिजम
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स बि धत सावजिनक िनकायका मख
ु ले िनणय नै “कमचारी शासन िविनयम, २०४९ को प र छे द
नगरेमा वा िनजले गरेको िनणयमा िच नबझ
ु ेमा सोही २ को िविनयम १८(क)(१) को ख ड (छ) ले िदएको
ऐनको दफा ४९ बमोिजम स बि धत पनु रावलोकन अिधकार योग गरी देहायबमोिजमको कायिविध
सिमितसम पनु रावलोकनका लािग िनवेदन िदन २०६१ लागु गरेको छ” भ ने उ लेख भएको देिखँदा
सिकने प कानूनी यव था भएको पाइ छ । ऐनको उ कायिविध कमचारी शासन िविनयम, २०४९
उपयु ि या अवल बन गरेमा िनवेदकलाई याय बाट िनसतृ कानून भएकोले उ बढुवा योजनको
पु ने नै देिख छ । सो ि या अवल बन नै नगरी ऐनको िनिम तािलमबापतको अङ् क दान हने िवषयमा
उ यव था भावकारी नभएको भ ने िनवेदकको उ कायिविधमा भएको यव था लागु नभई कमचारी
मनोगत पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हनस ने ि थित शासन िविनयम, २०४९ ले नै ाथिमकता पाउने
नरहने ।
हँदा सोही िविनयमअनस
ु ार तािलमबापतको अङ् क
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट िनवेदकलाई समेत दान गन गरी भएको िमित
वैकि पक उपचारको बाटो छँदाछँदै सो बाटो २०७१।०५।१६ को िनणयसमेत कानूनस मत रहेको
अवल बनसमेत नगरी उ वैकि पक उपचार देिखने ।
भावकारी नभएको िजिकर िलई दायर भएको ततु
िवप ी पदपूित सिमितको िमित २०७१।६।१
िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, को िनणयसमेतका आधारमा िनवेदकले ा गरेको
पाटनबाट िमित २०७०।९।२८ मा भएको फै सला सम अङ् कको मू याङ् कनका आधारमा िनजले
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पाएको बढुवा िनयिु कानूनसङ् गत रहेको देिखएको
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
छ । िनवेदकले दाबी गरेबमोिजम उ बढुवा योजनको
क यटु र: रमेश आचाय
लािग शैि क यो यताबापतको अङ् क ा गन
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभु म् । स ने नै देिख छ । तथािप उ पदपूित सिमितको
३
बढुवा िसफा रस तथा िनयिु समेतको िनणयबाट
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िनवेदकलाई िव मान अव थामा कुनै ित वा असर
के दार साद चािलसे, ०७१-WO-०३२८, उ ेषण, पगु ेको देिखन नआएकोले िनजलाई उ पदमा
बाबुराम पौडेल िव. नेपाल कृिष अनुस धान प रषद्, बढुवा गन गरी भएको िनणयमा कुनै फे रबदल गनपन
ु
िसंहदरबार लाजा काठमाड समेत
अव थासमेत िव मान नरहेको हँदा उ अङ् कसमेत
नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषद् (कमचारी थप गरी पूनः मू याङ् कन गरी बढुवा ग ररहनु पन
शासन) िविनयम, २०४९ को १९ञ को देहाय अव था नदेिखने ।
(२)मा “तािलमको अङ् क गणना गदा जनु पद /
िनवेदकलाई शैि क यो यताबापत कम अङ् क
तहमा हँदा तािलमको लािग मनोनयन भएको हो सो िदएकोले गणना नगन हदस मको िनणय बदरतफ
अङ् क सोही पद / तहको लािग मा गणना ग रनेछ” दाबी रहेकोमा यी िनवेदकले िविनयमावलीबमोिजम
भ ने उ लेख भएको देिखएको हँदा उ तालीमका शैि क यो यताबापत दाबी गरेबमोिजम अङ् क
स ब धमा पदपूित सिमितको कायिविध-२०६१ को पाउने नै देिखएको छ । यसरी िनवेदकको शैि क
दफा ४५(क) र (ग) मा भएको यव था र कमचारी यो यताबापतको अङ् क कम गणना गरेको स ब धमा
शासन िविनयम, २०४९ को िविनयम १९ञ मा िनजले दाबी गरेबमोिजमको अङ् क पाउने नै हँदा हाल
भएको यव था एक आपसमा बािझएको देिखए तापिन िनजको बढुवा भइसके को देिखँदा बढुवा िनणय बदर
पदपिु त सिमितको कायिविध-२०६१ को तावनामा गरी रहन पन औिच यपूण देिखन नआएकोले रट
24

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, भदौ - १
िनवेदन खारेज हने ।
यी पनु रावेदकलाई अिभयोगदाबीबमोिजमको कसरु मा
इजलास अिधकृतः उ व गजरु ल
सजाय गरेको काठमाड िज ला अदालतको िमित
े
क यटु रः मि जता ढुंगाना
२०६९।४।२१ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् । अदालत, पाटनको िमित २०७०।४।२९ को फै सला
यसै लगाउको िन न मु ाह मा यसैअनस
ु ार फै सला सो हदस म निमलेको हँदा के ही उ टी ह छ । यी
भएका छन्:
पनु रावेदक िवजय महतोले लागु औषध (िनय ण) ऐन,
§ ०७१-WO-०१८१, उ ेषण / परमादेश, २०३३ को दफा १७ को कसरु गरेको थािपत भएको
अनपु राज स याल िव. अि तयार हँदा िनजलाई ५ वष ६ मिहना कै द र .५०,०००।दु पयोग अनस
ु धान आयोग न साल ज रवाना हने ।
काठमाड समेत
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
§ ०७१-WO-०७३१, उ ेषण, अनुपराज क यटु र: च दनकुमार म डल
स याल िव. कृिष िवकास म ालय इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
िसंहदरबार काठमाड समेत
५
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काक , ०७३-RC-०१२०, कत य यान, नेपाल
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-१०६७, लागु सरकार िव. आशबहादुर राई
औषध (खैरो हेरोइन), िवजय महतो िव. नेपाल सरकार
ितवादी आशबहादरु राईको िमित
लागु औषध खैरो हेरोइन यी पनु रावेदकको २०६५।८।१२ को अनस
ु धानमा गरेको बयानमा
सँगसाथबाट बरामद भएको नभए पिन भारतको रातीको समयमा मतृ कले खोके को सनु ी बो सी भिनएक
र सौलबाट वीरग ज हँदै काठमाड स म अका मिहला ियनै हनपु छ भ ने उ े यले आफूले बोके को
ितवादी पशरामसँ
ु गै आएका, उ लागु औषध खक
ु ु रीले मतृ कको टाउकोमा हा दा िनजले बोके को
काठमाड मा िवकासले भनेको मािनसलाई ह ता तरण को ोको ब चा उिछ एर िनज भईु ंमा ल पसार भई
गन दवु ैजना सँगै कािलमाटीि थत माली आयल लडेपिछ पनु ः २ पटक िनजको टाउकोमा खक
ु ु री हार
प पअगािड ित ा ग ररहेको अव थामा दवु ैजना गरे ँ भनी गरेको बयान र िनजको िमित २०६५।८।२३
सँगै प ाउ परेका एवम् उ लागु औषध ह ता तरण को अदालतसम को बयानमा समेत आफूले हार
गरेबापत यी पनु रावेदकलेसमेत काठमाड आवतजावत गरेको धा रलो हितयारले मतृ क िवषमाया राईको मृ यु
गन गाडी भाडा तथा अ य खच पाएको र २००० भएको हो भ ने कुरा वीकार गरेको िमिसलसंल न
भारतीय पैयाँ पाउने सत रहेको भ ने ितवादी माणबाट देिखएको र उ बयानलाई समिथत हने
पशराम
ु एवम् वयम् यी पनु रावेदकले समेत मौकाको गरी घटना िववरण कागज र बरामदी मचु ु का भएको
बयानमा उ लेख गरेको र मौकाको उ बयानमा रहेको देिखँदा ितवादी कसरु दार हैनन् भ न सिकने अव था
ह ता र आ नो हो भनी वीकार गरेको स दभमा उ
नदेिखने ।
बयान बेहोरा पिन माणयो य रहेको हँदा यी पनु रावेदक
ितवादी आशबहादरु राईले खक
ु ु री ज तो
पिन उ कसरु मा मितयारको पमा संल न रहेको धा रलो जोिखमी हितयारको योग गरी मतृ क िवषमाया
देिखन आएकोले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ राईको टाउकोमा पटकपटक हार गरी मान उ े यले
को दफा १७ को कसरु थािपत हन आउने ।
नै हानेको भ ने देिखएको र उ वारदात आफूले नै
तसथ उि लिखत आधार, कारण, माणबाट गरेको हो भनी अदालत र अनस
ु धानमा समेत वीकार
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गरेको देिखँदा िनजलाई सव वसिहत ज मकै दको
िव तु ् चोरी िनय ण ऐनअनस
ु ार मु ा
सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै चलाउनु पनमा मल
ु क
ु ऐनअनस
ु ार मु ा चलाएको
देिखन आउने ।
िमलेको छै न भनी िनवेदकले दाबी िलए पिन सो िवषय
तसथ उि लिखत िववेचनासमेतको दायर भएको स बि धत मु ाको अि तम िकनारा हँदा
आधारमा ितवादी आशबहादरु राईले आफूले िव ेषण गरी यिकन ग रने िवषयिभ पन भएकाले
धा रलो हितयार योग गरी िवषमाया राईलाई कत य
ततु ब दी य ीकरणको िनवेदनबाट उ िवषयका
गरी मारेको कुरामा सािबत रहेको देिखँदा अिभयोग स दभमा िनणय िदन िम ने नदेिखने ।
दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
अतः मािथ िववेिचत त य र कारणसमेतका
ठहरेको सु सोलख
ु ु बु िज ला अदालतको िमित आधारबाट रट िनवेदकको थायी बसोबास नेपालमा
२०६७।८।२३ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन रहे भएको नदेिखएको अव थामा िनजलाई मल
ु क
ु
अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ३ बमोिजम थनु ामा
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
राखी मु ा पपु गन गरी भएको िज ला अदालतको
इजलास अिधकृत : शकु तला काक
थनु छे क आदेश सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
क यटु र: प ा आचाय
अदालत, पाटनको िमित २०७४।०३।०८ को आदेश
इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभु म् । कानूनअनु प नै भए गरेको देिखई िनवेदकको थुना
६
गैरकानूनी भएको नदेिखँदा ततु मु ामा िनवेदकको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ई र साद मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश जारी
खितवडा, ०७४-WH-०००२, ब दी य ीकरण, ग ररहन परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
तपस घोस िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
समानताको िस ा तलाई सापे तामा क यटु र: रमेश आचाय
हे रनपु न ह छ । असमानह बीच असमान यवहार इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभु म् ।
हनल
७
ु ाई सै ाि तक पमा पिन समानताको
िस ा त ितकूल मािनँदनै । िवधाियक कानूनले मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ई र साद
नै नेपाल रा यिभ थायी बसोबास नभएको खितवडा, ०७३-WO-०७३६, परमादेश, सरोजलाल
अिभयु लाई थुनछे क आदेशको स ब धमा नेपाल वै िव. नेपाल मेिडकल काउि सल बाँसबारी
रा यिभ थायी बसोबास भएको अिभयु को भ दा काठमाड समेत
फरक ि कोण अपनाउन िनदश गरेको कानूनी
िनवेदक सरोजलाल वै ले, ि भवु न
यव था िनवेदकको काठमाड िज ला अदालतमा िव विव ालय िचिक सा शा अ ययन सं थान
दायर भएको ठगी मु ाको स दभमा आकिषत हने र महाराजग ज काठमाड बाट २०१२ मा पो ट
सोही कानूनी यव थाको आधारमा मु ा पपु को ाजएु ट MS General Surgery परी ा उ ीण
लािग िनवेदकलाई थनु ामा रािखएकोमा उ थनु ा गरेको भ ने कुरा िमिसल संल न िनजको Character
गैरकानूनी, असमानतामूलक तथा चिलत संिवधान र Certificate को ितिलिपबाट देिखन आएको
ICCPRको ावधानिवपरीत भएको भ ने िनवेदकको छ । यसरी िनवेदकले िवशेष िचिक सकको पमा
दाबी समानतास ब धी सै ाि तक तथा चिलत दता हन तोिकएको यो यता पूरा गरेको देिखन
िवधाियक कानूनको यव थाको आधारमा समेत आयो । िनजले कानूनले तोके बमोिजमको यो यता
उिचत र तकसङ् गत नदेिखने ।
हािसल गरेको हँदा िनधा रत सत र ि याअनस
ु ार
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िनवेदन िदई परी ामा समावेश हन रोक लगाउनु िल बल
ु ाई करणी गरी लाठीसमेतले कुटिपट गदा नवदा
यायोिचत हने नदेिखने ।
िल बक
ु ो पो टामा भएको .३०,०००।– खसेको र
िनवेदक नेपालमा ज मेका, िनवेदकका िपता सो रकम ितवादीह ले िटपी तीन जनाले दश दश
नेपाली नाग रक रहेका, िनवेदक नेपाली मूलको भई हजार बाँडी िलएको त यमा सािबत रहेका पाइ छन् ।
नेपाली नाग रकता िलएको र बंगलादेशबाट MBBS सोबाहेकको रकम वा गहना ितवादीह बाट बरामद
उ ीण गरी नेपालमा थायी िचिक सकको पमा भएको पिन देिखँदैन । अिभयोग दाबीलाई पिु गन ठोस
दता रहेको र यसपिछ बेलायती नाग रकता िलई माण वादी प बाट पेस हन नसके को यस अव थामा
ि भवु न िव विव ालय िचिक सा शा अ ययन ा
माणबाट ितवादीह ले .३०,०००।–
सं थानबाट MS General Surgery परी ासमेत जबरज तीका रीतले चोरी गरेको ठह याई सो रकम
उ ीण गरेको र िवशेष िचिक सकको हैिसयत ा त ितवादीह बाट जाहेरवालीलाई भराई िदने गरेको
गनको लािग आवेदन गरेको अव था रहेको देिखँदा फै सला अ यथा देिखन आएन । बढी िबगो कायम हनपु न
नेपाल मेिडकल काउि सल िनयमावली, २०२४ को भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िनयम ७ को यव थाबमोिजम िवशेष िचिक सकमा
ततु मु ामा जबरज ती करणी, कत य
दता हनको लािग फाराम भन र परी ामा समावेश हन यान र जबरज ती चोरी ३ वटा िवषयको कसरु मा
नपाउने हो भने िनजको पेसागत हकिहतमा आघात ितवादीह उपर एउटै अिभयोगप दायर भएको
पु न गई अ याय हन जाने हँदा िनवेदकको हकमा छ । सु तथा पनु रावेदन अदालतले तीनवटै िवषयको
िवशेष िचिक सकको दता िकताबमा दता हन पाउँ कसरु लाई जानकारीमा िलई ठूलो खत यानतफ
भ ने िनवेदन िदन आएमा दता गरी नेपाल मेिडकल सजाय गरेको देिखयो । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
काउि सलबाट िलने परी ामा सामेल हन वि चत नगनु महलको ४१ नं. मा एकै मािनसलाई एकै वा धेरै मु ाको
नगराउनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशको आदेश धेरै कलमको कै द ठे नपु रेमा जनु कलममा कै दको
जारी हने ।
सबभ दा ठूलो हद छ सो हद नना ने गरी एकै वा धेरै
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
मु ामा एकै वा धेरै कलममा गरी कै द ठे नपु छ भ ने
क यटु र: च दनकुमार म डल
उ लेख छ । सोबमोिजम ठूलो कै दको लगत कायम
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २४ गते रोज १ शभु म् । हने प बेहोरा ले नपु नमा सोस म नगरेको भए पिन
८
िमिसल संल न सबदु माणको मू याङ् कन, िव लेषण
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या.डा. ी गरी हेदा इ साफको प रणाममा ताि वक फरक पन
आन दमोहन भ राई, ०७०-RC-००३२, ०७०- नदेिखँदा िवप ी िझकाई रहनपु न नदेिखने ।
CR-०७६३, जबरज ती करणी, कत य यान,
ितवादीह शेरबहादरु तामाङ, प थे भ ने
जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. प थे भ ने िनतेश िनतेस िव.क. र गगन तामाङलाई यानस ब धी
िव.क.समेत, नेपाल सरकार िव. प थे भ ने िनतेश महलको १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हने
िव.क.समेत
गरी भएको सु को फै सलालाई सदर हने गरी भएको
नवदा िल बक
ु ो साथमा भएको नगद पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७०।२।२०
.८०,०००।– र .५८,७००।– बराबरको कानमा को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
लगाएको कु डलसमेतको िबगो .१,३८,७००।–
उपयु
िववेिचत त य, आधार,
ितवादीह ले जबरज ती चोरी गरी लगेको भ ने माणह बाट जबरज ती करणी र चोरीतफको
अिभयोग दाबी रहेको देिख छ । ितवादीह ले नवदा कसरु दार ठहर गरी द डसजायको ८ नं. बमोिजम ठूलो
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खतको मा सजायको लगत कायम गन र चोरीतफ मतृ कले ितवादीलाई बार बार तािडत (Battered)
अिभयोग दाबीबमोिजमको िबगोतफ सजाय नगरी ा त गरेको र सो पीडाबाट उ प न भएको अव थाको
माणबाट ठहरेबमोिजम . ३०,०००।– जबरज ती (Battered Women Syndrome) कारण ततु
चोरी गरेको ठह रएको सु को फै सला सदर गन वारदात घिटत भएको बेहोरामािथ उि लिखत िववेिचत
गरी भएको पनु रावदेन अदालत, धनकुटाको िमित त यले समेत पिु ट गरेको देिखने ।
२०७०।२।२० को फै सला कानून र यायको रोहमा
फौजदारी अिभयोगमा कसरु दारलाई सजाय
िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहन नपन ।
गदा कसरु को मा ाअनस
ु ार ग रनु पछ भ ने सवमा य
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
िस ा त कायम भई आएको पाइ छ । ऐनले तोके को
क यटु र: बासदु वे िगरी
मािथ लो कसरु कायम गरी घटना हनक
ु ो पृ ठभूिम,
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभु म् । घटना हँदाको प रि थित, मतृ कको यवहार,
९
ितवादीलाई वारदात घटाउन सहयोग गन त व,
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना ितवादीको आिथक तथा पा रवा रक ि थितलाई
धान म ल, ०७२-CR-०६५०, कत य यान, गंगा समेत म यनजर राखी सजायको िनधारण गनपन
ु ।
के .सी. (पुन) िव. नेपाल सरकार
Battered Women Syndrome को
िकटानी जाहेरी दरखा त, ितवादी गंगा अव था िहंसाबाट तािडत मिहलाको य तो अव था
के .सी. (पनु ) को अिधकार ा त अिधकारीसम को हो जहाँ िहंसाको कारणले यि मानिसक र शारी रक
बयान र सो बयानलाई समथन गरी अदालतमा तनावको ि थितमा पु दछन् । डर र ासको भयपूण
भएको बयान, घटना थल कृित मचु ु का, लास अव थामा आ नो तथा स तानको जीवनको सरु ाको
जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, खानतलासी लािग वा Traumaको कारण के ही गदा पीडकको
मचु ु काबाट मतृ कलाई मान योग गरेको खक
ु ु री यान नै जा छ भ ने पिन य तो अव थालाई
बरामद भएको, सो खक
ु ु रीले मतृ कलाई हार गरेको मनसायसिहत ग रने कत य अपराधभ दा फरक
कुरा वयम् ितवादीले िविभ न मौकामा य गरेको त रकाले हेन आव यक ह छ । Battered Women
सहज र सहष भनाई तथा शव परी ण ितवेदनबाट Syndrome लाई criminal Defenceको पमा पिन
मतृ कको मृ यु धा रलो हितयारबाट भएको भनी पिु ट हेन आव यक हने ।
हनाले ितवादीको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
तसथ िववेिचत त य, ितवादीले अनस
ु धान
त यमा कुनै िववाद नरहने ।
अिधकारीसम गरेको बयान र अदालतमा य गरेको
वारदात
हनअ
िघस
म
म
त
कलाई
सािबित बयान, िकटानी जाहेरी, शव परी ण ितवेदन,
ृ
ु
मानपनस
मको कुनै रसइवी भएको पाइँदैन । मतृ कलाई मौकामा कागज गन इ बहादरु ब नेतले गरेको
ु
माछु भनी कोही कसैसगँ सरस लाह गरी कुनै पिन बकप समेतबाट िनजको काय Battered Women
िकिसमको तयारी गरेकोस म पिन देिखँदैन । बार बार Syndrome को कारणले भएको देिखए तापिन
हने झैझगडाज तै सो िदन पिन मतृ क वयम्ले खक
ु ु री प कानूनको अभावमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
आ नो िसरानीमिु न राखेको र माछु काट् छु भनी ध क महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ऐनको १३(१) नं.को कसरु
िदई गाली गलौज गरेको अव थामा माछ र काट् छ िक पिु भएकाले सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
भ ने डरले आ नो यान जोगाउने उ े यले मतृ कको सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको सु दाङ
िसरानीमिु न राखेको खक
ु ु रीले मतृ कको घाँटीमा हार देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०५१।८।८
गदा मतृ कको मृ यु भएको कुरा देिखन आउँछ । यसरी गते भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
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तल
ु सीपरु को िमित २०७२।४।१९ गतेको फै सला अदालत, तल
ु सीपरु बाट मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
महलको १८८ नं. बमोिजम य गरेको १२ वषको
ितवादी र मतृ कबीच लो ने वा नीको सजायभ दा पिन कम सजाय गदा पिन ऐनको मनसाय
नाता स ब ध भएकोमा िववाद छै न । दवु ैको तफबाट पूरा हने देिखएकाले ७ (सात) वष मा कै द सजाय
दईु छोराछोरी भएको देिख छ । यी स तानको हने ।
समय सहु ाउँदो, आ नो आिथक हैिसयतबमोिजम इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
िश ा िद ा, भरणपोषण गन दािय व यी दवु ैमा क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
रह छ । ीमान् ीमतीबीचको दैिनक झै-झगडाबाट इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
यी अ जान बालबािलकामा क तो असर परेको होला
भनी सहजै अनमु ान गन सिक छ । बाबल
इजलास नं. ४
ु े मादक पदाथ
सेवन गरी माछु, काट् छु भनी ध क िदने, बार बार
कुटिपट, गालीगलौज गरी ताडना िदई िनर तर
१
िहंसा (violence) गन गरेबाट यी बालबािलकामा मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
प कै पिन नकारा मक असर परेको होला भनी सहजै के दार साद चािलसे, ०६५-CI-०३२५, ज गा
अनमु ान लगाउन सिक छ । आफूलाई मा होइन िखचोला चलन, रामि त महतो कोइरी िव. सिचदान द
बालबािलकालाई समेत माछु र काट् छु भ ने मतृ कले चौधरीसमेत
वारदातको िदनसमेत मादक पदाथ सेवन गरी शारी रक
वादीले आ नो ज गाको पि चमतफका
र मानिसक यातना िदएको िमिसल संल न माण सँिधयार सिचदान दले िक.नं.१३५ को ज गामा
कागजबाट देिखने ।
घस
ु ाई िखचोला गरेको भनी दाबी िलएकोमा नापी
अतः उि लिखत घटना िववरण, िमिसल कायालयबाट ा न सा ि ट तथा अदालतबाट िमित
संल न तथा माणको आधारमा ितवादीले अनस
ु धान २०६०।९।२८ मा भई आएको न सा मचु ु का हेदा
अिधकारी र अदालतसम समेत कसरु मा सािबत भई वादीको ज गाको पि चमतफ ितवादी सिचदान दको
अदालती ि यालाई सहयोग पु याएको अव थामा िक.नं. १३५ को ज गा नभई िक.नं. १३८ को ज गा
िनजसँगै आि त नाबालक छोराछोरीलाई पालन पोषण, भएको देिख छ । सु अदालतले फै सला गदा वादी
िश ा िद ा गन दािय व िनजमा नै रहेको, ितवादीको दाबीभ दा बािहर गई िक.नं. १३८ को ज गामा िमसाई
उमेर, ीमान् ीमतीको नाता भएका र मानपनस
मको िखचोला गरेको ठहर गरेको देिख छ । दाबीको िक.नं.
ु
पूव रसइवी, योजना, तयारीसमेत नभएको अव थामा १३५ भ दा फरक िक ा न बरको ज गावालाले समेत
ऐनबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको िखचोला गरेको भनी वादी दाबीभ दा बािहर गई इ साफ
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन िम नेसमेत नदेिखने ।
गदा चक पन देखी पनु रावेदन अदालत, तल
कुन कुन ितवादीह ले वादीको कुन
ु सीपरु बाट
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द कुन िक ा न बरको ज गा कुन तफबाट के , कित
सजाय हने राय पिन चक देिखएकाले अपराध हँदाको े फल क जा िखचोला गरेका हन् सो स ब धमा
अव था र ितवादी मिहलाको बालब चा ितको प पमा वादीले आ नो िफरादप मा खल
ु ाउन
दािय वलाई तथा सव च अदालतबाट (ने.का.प. नसके को अव थामा अदालत, वयम्ले वादी दाबीको
२०७१ अङ् क ९ िन.नं. ९२४२ पृ १४१७) मा िक ैिप छे को े फल यिकन गरी यो यो ितवादीले
ितपािदत निजरलाई समेत यानमा राखी पनु रावेदन यो यसतफबाट यित े फल ज गा िखचोला गरेका हन्
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भनी वादीले दाबी नै गन नसके को िवषयमा वेश गरी हँदा उ राजीनामाको पि चम साँध पिन िमले िभडेकै
इ साफ गन िम ने नदेिखने ।
देिखयो । िमित २०२४।३।४ को घरसारको राजीनामा
वादी दाबी खारेज गनपनमा
सु अदालतले र सो िलखत मालअड् डाबाट िमित २०२४।५।१९ मा
ु
आफै ँ वादीको थान हण गरी येक िक ाको पा रत राजीनामाको िलखतमा उ र िसमाना आफै ँ
े फल र ितवादीसमेत यिकन गरी िखचोला ठहर भनी लेिखएको र जगद बा पा डे र ि लोकनाथ पा डे
गरेको सु महो री िज ला अदालतको फै सला उ टी दाजभु ाइ हँदा िक.नं. ५२८ बाट िक ाकाट भएर
गरी वादी दाबी खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन कायम भएको ज गाह िक.नं. ३२९ को उ रतफ
अदालत, जनकपरु को फै सलालाई अ यथा भ न िम ने देिखँदा राजीनामामा भएको चारिक ला अदालतबाट
नदेिखने ।
भएको नापन सा मचु ु काको चार िक लासँग िमले
तसथ ितवादीह बाट वादीले िखचोला िभडेको देिखने ।
मेटाई चलन चलाई पाउने ठहर गरेको सु महो री
वादीको राजीनामाको चार िक ला र न सा
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी वादी दाबी मचु ु काको चार िक लाभ दा ितवादी ि लोक नाथ
खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को पा डेले भरेको भूिमसधु ारको अनस
ु ूची ७ नं. फाराममा
िमित २०६५।३।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर उ लेख भएको चार िक ला फरक देिखँदा ितवादीले
हने ।
उ लेख गरेको चार िक लासँग िमले िभडेको देिखँदैन ।
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
२०२७ सालमा सभ नापी हँदाका बखत यी पनु रावेदक
क यटु र अपरेटरः मि जता ढुंगाना
ितवादी ि लोक नाथ पा डेले आ नो िक.नं. ३२८ र
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभु म् । िक.नं. ३३० को ज गा नापी गराई आ नो नाउँमा दता
२
गराएको देिख छ । िक.नं. ३२९ को ज गासमेत आ नै
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या.डा. ी भोग वािम वको भए सोहीबखत नाप जाँच र दता
आन दमोहन भ राई, ०७०-CI-००६७, हक कायम गराउनु पनमा छुट गराई सोसरहका िक.नं. ३२८ र
गरी िखचोला मेटाई पाउँ, ि लोक नाथ पा डे िव. ३३० नं.को ज गा मा दता गराउनु पन कुनै मनािसब
रामिहत कुम
आधार र कारण पिन देिखन नआउने ।
सु अदालतबाट िमित २०६८।३।४ मा
तसथ िववािदत िक.नं. ३२९ को ज गामा
भएको िमिसल संल न न सा मचु ु का हेदा न सा
यथ वादी रामिहत कुिमको हक कायम हन नस ने
न बर १, २, ३ र ४ मा मश िक.नं. ५६५, ५६४, गरी सु प देही िज ला अदालतबाट भएको फै सला
५५४, ५४६ का ज गाह सािबक िक.नं. ३२८ को उ टी गरी उ िक.नं. ३२९ को ज गामा वादी रामिहत
ज गा देिखयो । उ न सा मचु ु कामा उि लिखत कुम को हक कायम गरी दािखल खारेज हने ठह याएको
िक.नं. ३२९ को ज गाको चार िक ला र िमित पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६९।३।१७
२०२४।३।४ जगद बा साद पा डेले यथ वादी मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रामिहत कुम लाई ग रिदएको घरसारको राजीनामामा इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
उि लिखत चौिक ला िभडाई हेदा पूव िक.नं. ३३० इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।
पि चम रामअसारे भनेकोमा हाल न.नं. ५ अथात्
§ यसै लगाउको ०७०-CI-००६९,
िक.नं. ३२७ को सािबक बलराज हाल बाबल
हक कायम गरी िखचोला मेटाई पाउँ,
ु ाल
पासीको ज गा रहेको देिख छ । पि चम िसमानाको
ि लोक नाथ पा डे िव. रामिहत कुम भएको
ज गा तह तह हँदै बाबल
मु ामा पिन यसैअनस
ु ाल पासीको नाममा आएको
ु ार फै सला भएको छ ।
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३
वादी ितवादीको न सामा भएको ज गा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या.डा. ी भ दा दवु ै प को ज गा घटेको देिख छ । दवु ै प को
आन दमोहन भ राई, ०७०-CI-०८८६, ज गा कम ज गा देिखएको र न सा आकृितअनस
ु ार भोग
िखचोला मेटाई घर भ काई चलन चलाई पाउँ, नारायण गरेकोसमेत देिखएको अव थामा ितवादीले वादीको
मुसहरसमेत िव. कै लास कुम समेत
ज गा िखचोला गरेको भ न िमलेन । वादी दाबीबमोिजम
ितवादीले ितउ र प साथ पेस गरेको िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भ ने पनु रावेदक
िमित २०५२।३।१ को घरसारको राजीनामाको वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िलखत हेदा यी पनु रावेदक वादीह समेत सा ी बसी
अतः वादीको िक.नं.७९ को ज गामा
म जरु ी िदएको देिख छ । िमिसल संल न न सा हेदा ितवादीको िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने
ितवादीह ले स-सानो फुसको घर बनाई बसेको र ठह याई सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट
सो ठाउँमा आँप, िक ब,ु कटहर र अ बाका खसमेत भएको फै सला उ टी गरी वादीको िफराद दाबी नपु ने
भएबाट राजीनामा िदएको िमितबाट भोग गरेको रहेछ ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
भ ने कुरा पिु हन आयो । त य एवम् माणह को २०६९।५।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
िव लेषणबाट िववािदत ज गामा िमित २०६७।८।८ मा हने ।
जबरज ती क जा िखचोला गरी ितवादीह ले घर इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
बनाएको हो भ ने वादी दाबी प यारलायक देिखएन । क यटु र: अिभषेककुमार राय
आफै ँ सा ी बसी राजीनामा िदएका र यितका वषपिछ इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।
घरबास नै उठीबास हने गरी िखचोला ग यो भ न िम ने
नदेिखने ।
इजलास नं. ५
तसथ, िक.नं.२८ को ज.िव.०-३-०
ज गाम ये पि चमतफबाट ज.िव. ०-१-४ ज गामा
१
क जा िखचोला गरी िमित २०६७।८।८ मा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ितवादीह ले घर िनमाण गरेकोले घर भ काई के दार साद चािलसे, ०७२-WO-०३६२, उ ेषण
िखचोला मेटाई चलन पाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने / परमादेश, सुरे कुमार राय िव. िज ला हरी
ठह याई सु नवलपरासी िज ला अदालतको फै सला कायालय, धनुषासमेत
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
िमित २०७२।१।६ मा गैरहािजर भएको
िमित २०६९।१०।२१ मा भएको फै सला िमलेको भिनएका िनवेदक २०७२।२।१ मा उपचारको
देिखँदा सदर हने ।
िववरणसिहत हािजर गराइ पाउँ भनी िनवेदनसिहत
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
उपि थत भएकोमा यसतफ कारवाही नगरी ८०
क यटु र: अिभषेककुमार राय
िदनस म गैरहािजर रहेको भनी उि लिखत हरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् । िनयमावलीको िनयम ११३ को उपिनयम (१) को
४
ख ड (च) मा उ लेख भएको अविध पतालीस िदनिभ ै
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या.डा. ी हािजर हन आएका िनवेदकलाई ८० िदनस म आ नो
आन दमोहन
भ राई,
०७२-CI-०५८२, कायालयमा अनपु ि थत रहेको भनी िनणय गरेको
िनमाणाधीन घर हटाई ज गा िखचोला मेटाई चलन देिखने ।
चलाइपाउँ, राधादेवी यादव िव. ल मी साद उपा याय
आफू िबमारी परी कायालयमा उपि थत
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हन नसके को भनी हरी िनयमावली, २०७१ को गरेको वीकारी ितवादीले अनस
ु धानमा बयान
िनयम ११३ को (१)(च) मा उ लेख समय ४५ ग रिदएको र उ बरामदी व तु २ के .जी. २५ ामको
िदनिभ ै िदएको िनवेदनको स ब धमा कारवाही नै लागु औषध अिफम भएको भ ने तौल मचु ु का र परी ण
नगरी िनवेदकलाई सेवाबाट बखा त गन गरेको काय ितवेदनबाट देिखएको छ । बरामदी मचु ु काका काम
दरु ासयपूण देिखयो । अिधकार ा अिधकारीले कसैको तामेल गरी ितवेदन िदने .ना.िन. ूवराज बोहराले
हक िहतमा ितकूल असर पन िनणय गदा कानूनमा अदालतमा गरेको बकप बाट पिन बरामदी मचु ु का
उ लेख भएबमोिजमको ि या अ रश: पालना समिथत भएको देिखयो । ितवादीले अदालतमा बयान
गरी सफा दयले गरेको देिखनु पछ । िनवेदकलाई गदा लेखाएका उ लागु औषध अक यि ले छोडी
भिव यमा सरकारी नोकारीको िनिम अयो य नठह रने भागेर गएको भ ने त य कही ँकतैबाट पिु ट हनसके को
गरी गरेको िनणय र सोउपर परेको पनु रावेदनमा समेत देिखँदनै । सो कुरालाई यी ितवादीले अनस
ु धानका
सोही िनणय सदर गरेको िनणयमा हरी िनयमावली,
ममा वयम् पिन भ नसके को देिखँदैन । अनस
ु धानमा
२०७१ को िनयम ११३ को उपिनयम (१) को ख ड अथात् मौकामा गरेको बयानलाई अदालतमा ख डन
(च) को य िु ट देिखने ।
गरेकै र अनस
ु धानमा यातना िदई लेखाएको भनेकै
तसथः
हरी िनयमावली, २०७१ आधारमा मा झु ा वा यातना िदई लेखाएको भनी
(संशोधनसिहत) बमोिजम िमित २०७२।३।२२ मा मा न नसिकने ।
भिव यमा सरकारी नोकरीको िनिम अयो य नठह रने
कसरु र कसरु दारको पिहचानका लािग
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी हरी उप र कले अनस
धानका
ममा सङ् किलत व तगु त माण तथा
ु
गरेको िनणय र सोउपर परेको पनु रावेदनमा सोही मौकामा तथा अनस
ु धानका ममा ितवादी र अ य
िनणयलाई पनु रावेदन सु ने अिधकारी हरी व र
यि ह को भनाइले मह वपूण भूिमका खे दछन् ।
उपरी कबाट िमित २०७२।०५।२८ सदर गन यसैले अदालतले अनस
ु धानका ममा सङ् किलत
गरेको िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी य ता माणलाई मह वपूण ाथिमक माणका पमा
िदएको छ । िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा त गरेको नै हण गनपदछ
। अनस
ु
ु धानका ममा सङ् किलत
कानूनअनु पको नदेिखँदा िनवेदकलाई नोकरीमा य ता माणमा िव वसनीयता नरहेको भए िकन
बहाली गनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशसमेत के कसरी य ता माणको िव वसनीयता छै न भ ने
जारी हने ।
कानूनबमोिजमका प ट आधार कारण य तो
इजलास अिधकृत: जयराम े
माणको िव वसनीयतालाई अ यथा हो भ ने प ले नै
क यटु र: देवीमाया खितवडा
देखाउन स नपु दछ । ितवादीले अनस
ु धानका ममा
इित संवत् २०७३ साल चैत २४ गते रोज ५ शभु म् । य गरेको कुरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा ९
२
को उपदफा (२)(क) मा उ लेख गरेको अव थाह
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी देिखएमा र कुनै काम गन दे ने, थाहा पाउने वा सोबाट
ह रकृ ण काक , ०७२-CR-०९४१, लागु औषध पीिडतले मौकामा य गरेका कुराह अदालतले
अिफम, जुनबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार
माणमा िलन ह छ भ ने उ दफा ९ को र दफा १०
ितवादीबाट २ के .जी.२५ ाम लागु औषध को कानूनी ावधानअनु प पिन मौकामा उ कानूनी
अिफम बरामद भएको बरामदी मचु ु कामा वयम् ावधानअनु पको प रि थितमा नभई सोको ितकूल
यी ितवादीको समेत सिहछाप रहेको, उ बरामदी प रि थितमा मा य तो कुरा य गरेको हो भनी
मचु ु काको बेहोरासँग िम ने िभड् ने गरी आफूले कसरु पिु ट गन नसके को अव थामा प ले वा स बि धत
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घटना दे ने, थाहा पाउने वा सोबाट पीिडतले मौकामा आधारमा मा दोषी ठहर गरेको भनी िलएको
य गरेको कुरालाई अदालतले माणमा िलनपु न । ितवादीको पनु रावेदन िजिकरलाई यिु सङ् गत मा न
ितवादीले अनस
ु धानमा आफूलाई यातना िदएर मा नसिकने ।
कसरु मा सािबत गराएको भनी अदालतको बयानमा
अतः मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
मौिखक पमा भनी सोही बेहोरा िनजका सा ीले ितवादी जनु बहादरु िव.क.ले २ के .जी.२५ ाम लागु
बकप मा लेखाइिदएबाहेक अ य कुनै व तिु न ठ औषध अिफम िब िवतरण गन उ े यले झोलामा
माणबाट पिु ट गराउन सके को नदेिखँदा िनजको बोक ओसारपसार गरेको देिखई िनज ितवादीले
अ य माणबाट समेत पिु ट भइरहेको अनस
ु धानको अिभयोग दाबीअनस
ु ार लागु औषध (िनय ण) ऐन,
बयान बेहोरालाई अस य मा न सिकएन । ितवादीले २०३३ को दफा ४(च) को कसरु गरेको थािपत
उ लेख ग रिदएको बरामदी लागु औषध अिफम हन आएकोले िनज जनु बहादरु िव.क.लाई ऐ. ऐनको
बोके को मािनस हरीलाई देखेपिछ साइकल र दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १६ वष कै द र .३
सो झोलासमेत छोडी भागेको भनी लेखाए पिन लाख ज रवाना हने ठहर गरी भएको सख
ु त िज ला
सो मािनस को हो ? िनजको हिलया के क तो अदालतको िमित २०७१।०९।७ को फै सला सदर
िथयो ? भ ने स ब धमा के ही उ लेख गनसके को हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित
छै न । साथै भा ने मािनस िहँडेरभ दा साइकल चढेर २०७२।०३।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
नै िछटो भा नस ने हँदा ितवादीले भनेको अक सदर हने ।
मािनस साइकल छोडी भागेको होला भ ने कुरा स य इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
होला भनी मा नसमेत सिकँ दैन । यसैले यी ितवादी क यटु र: िसजन रे मी
जनु बहादरु िव.क.बाट नै उ २ के .जी.२५ ाम लागु इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३ गते रोज ६ शभु म् ।
औषध अिफम बरामद भएको ट ह छ । सो भएबाट
३
ितवादीको आफूले अदालतमा इ कारी बयान गरेको मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
र सो बयान आ ना सा ीबाट समेत समिथत भएको ह रकृ ण काक , ०७२-CR-१५३७, जबरज ती
आधारमा आफूले सफाई पाउनपु न भनी िलएको करणी, िशव िव कमा िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
घटनामा
य दश भिनएक साइँली
लागु औषध बरामद गरी रीतपूवक बरामदी आमा भ ने माया साक को मौकाको कागज गदा
मचु ु का तयार गरी पेस गरेको, त काल मौकामा फे ला िमित २०७१।७।७ गते िदउसो घरतफ आउँदै
परेका यि ह बाट घटना िववरण कागजसमेत गराई गदाको अव थामा कुलको पखालपछािड एका त
पेस गरेको, मौकामा ितवादीलाई प ाउ गरी बयान कुनामा ब चा िच याएको आवाज सनु ी अिल निजक
गराएको, उ बयानमा ितवादीले कसरु वीकारेको, गई हेदा ितवादी िशव िव.क.ले पीिडत सेती-३
बरामद गरी ितवेदन िदने हरी कमचारीले अदालतमा लाई काखमा िलई बसेको, ब ची िच याउँदै ँ दै
आई बरामदी बेहोराको समथन गरी बकप समेत िथइन् । सो देखेपिछ ब चीलाई के गरेको यसलाई
ग रिदएको ज ता मचु ु का कागज माणह िमिसल छोडदे भ दा िशव िव.क.ले ब चीलाई समाती मािथ
संल न देिखएको अव थामा वादी नेपाल सरकारबाट उठायो । मािथ उठ् दाखेरी िनजले लगाएको पाइ ट
अिभयोग पिु ट हने आधार माण पेस हन नसके को खोिलएको अव थामा घडुँ ास म झरेको िथयो भनी
भनी मा न सिकँ दैन । तसथ वादी प ले व तगु त माण उ लेख गरेक र अदालतमा समेत अनस
ु धानको
पेस नगरेको अव थामा के बल आफूलाई शङ् काका
ममा गरेको कागज बेहोरालाई वीकार गरी बकप
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गरेको देिखने ।
इजलास सहमत हन नस ने ।
वयम् पीिडतले अनस
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ु धानको ममा
िशव दाईले कूलको पखालपछािड जंगलमा लगी ितवादी िशव िव वकमालाई जबरज ती करणी
मेरो पाइ ट खो न लगाई मेरो सस
ु ु चलाई दाइको महलको ३(१) नं. बमोिजम ११ (एघार) वष कै द
सस
ु ु मेरो सस
ु मु ा हाले ममािथ चढेपिछ म रोएँ । सजाय र ऐ. १० नं. बमोिजम . ५०,०००।– (पचास
यसपिछ िनजले काखमा बोके र खानेकुरा िकनी िदने हजार पैया) ितपूित पीिडतले ितवादीबाट भराई
भ नभु यो । यहीबेला सािहँली आमा आई के गरेको पाउने ठह याई सु याङजा िज ला अदालतबाट
बिहनीलाई छोडदे भनेर कराउनु भयो । यसपिछ म िमित २०७१।१०।१९ मा भएको फै सलालाई सदर
घर गएँ । ममीले गाली गनहु छ भनेर के ही पिन भिनन । गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
अिहले आएर सस
ु ु गदा दु ने भएपिछ ममीलाई भनेक २०७२।८।१५ को फै सला िमलकै देिखँदा सदर हने ।
हँ भनी लेखाइ िदएक र अदालतमा समेत उपि थत इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
भई अनस
ु धानको ममा गरेको कागजको िववरणलाई क यटु र: ेमबहादरु थापा
समथन गरी बकप गरेको देिखयो । जाहेरवाली वयम् इित संवत् २०७३ साल चैत २५ गते रोज ६ शभु म् ।
अदालतसम उपि थत भई आ नो जाहेरी बेहोरालाई
४
समथन गरी बकप गरेको देिखने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, सो ी ई र साद खितवडा, ०६९-CI-०७३४, ज गा
जाहेरी दरखा तलाई पिु हने गरी जाहेरवालीले िखचोला मेटाई घर भ काई चलन, जयराम साह
ग रिदएको बकप , पीिडतको मौकाको कागज, तेलीसमेत िव. गु जा साह तेली
िनजको अदालतको बकप , वारदातको य दश को
वादीको िक.नं.३४ को ज गा ज.िव. ०-०१
पमा रहेक सािहँली आमा (माया साक ) को कागज ६ /२ ितवादीको िक.नं. ३९ को ज गा ज.िव. ०-०-७
तथा िनजले ग रिदएको बकप , पीिडतको वा य कायम रहेको नापी कायालय, बाराबाट ा टायल चेक
परी ण ितवेदन तथा िनजको परी ण गन डा टरको उतारबाट देिखन आयो । बारा िज ला अदालतबाट
बकप समेत एक अकासँग मब पमा मेल खान गई भई आएको न सा मचु ु का हेदा वादीको िनिववािदत
माणमा हण गन यो य देिखयो । जबरज ती करणी ज गा न.नं. ६, ७ र ८ मा ०-०-५-१५ र ितवादीको
ठहरका लािग य दश एक मा िनिवक प आधार िनिववािदत ज गा न.नं.१, २ र ३ मा ०-०-८ रहेको
हन स दैन । करणी गन काय गदा कसैबाट नदेिखयोस् देिख छ । यसरी वादीको टायल चेकको ज गाभ दा
भ ने नै मािनसको विृ रह छ । करणी गन मनसायले िनिववािदत ज गा घटी र ितवादीको टायल चेकको
पीिडतलाई एका त ठाउँमा लैजान,ु पीिडत वयम्ले ज गाभ दा िनिववािदत ज गा बढी रहेको पाइयो ।
ितवादीले मेरो सस
ु ु चलाई िनजको सस
ु ु िनकाली यसैगरी िववािदत ज गा न.नं. ४ र ५ मा ०-०ममािथ चढेको भनी उ लेख गन,ु य दश भिनएक ०-११ रहेको देिख छ । उ न सा मचु ु का हँदा
सािहँली आमा (माया साक ) ले ितवादीले पीिडतलाई ितवादीको वारेस डोरमा बसेको तर न सा मचु ु कामा
भईु ंमा बसी काखमा समाती राखेको र छोड् दे भ दासमेत सही गन नमानेको भनी कै िफयतमा उ लेख भएको
अटेर गरेको काय तथा पीिडतको वा य परी ण पाइ छ । यसथ नापीको टायल चेकअनस
ु ारको
ितवेदनले िनज ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको ज गाभ दा वादीको घटी र ितवादीको बढी ज गा
देिखँदा पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सलामा िु ट रहेको देिखएको र िववािदत न.नं. ४ र ५ को ०-०रहेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग यो ०-११ ज गा वादीको देिखएकोले यस अदालतबाट
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िन सा दान हँदा िलइएका आधारसँग यो इजलास न सा सजिमनसमेत गरी िवप ी क पनीले आ नो
सहमत हन नस ने ।
नाउँ दताको ज गािभ मा सीिमत रही िनमाण
तसथ िववािदत न.नं. ४ र ५ को ०-०-०- काय गन लागेको भ ने कुराको िनचोडमा पगु ी
११ को ज गा वादीको देिखएकोले घर भ काई वादीले िवप ी क पनीले िदएको िनषेधा ा मु ाको िनवेदनमा
ितवादीह को िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने िमित २०६९।१२।२९ मा िनवेदकको िनवेदन परी सो
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित िनवेदनउपर समेत दवु ै प को कुरा सनु ी लिलतपरु
२०६८।२।२० को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । िज ला अदालतबाट िमित २०७०।०२।१० मा
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
अ त रम आदेशले िनर तरता पाउने गरी आदेश
क यटु र: देवीमाया खितवडा
भएकोमा सोउपर िनवेदकको पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् । पाटनमा अ.बं. १७ नं. अ तगत िनवेदन परी पनु रावेदन
५
अदालत, पाटनबाट समेत िमित २०७०।०५।१४
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. मा सु आदेश सदर कायम गरी आदेश भइसके को
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०२९७, तथा सु लिलतपरु िज ला अदालतमा िवचाराधीन
उ ेषण, उदय थलङ िव. पुनरावेदन अदालत पाटन िनषेधा ाको िनवेदनबाट नै िनवेदकले ततु रट
लिलतपुरसमेत
िनवेदनमा उठाएका िवषयमा बोिलने हँदा मातहत
चिलत कानूनअनस
ु ार कसैले आ नो हक अदालतमा िवचाराधीन िनषेधा ा मु ालाई भाव पन
वािम विभ को िनजी ज गामा चिलत कानूनको गरी आदेश हन नस ने ।
अधीनमा रही कुनै भौितक पूवाधार िवकास गन घर
सु तथा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भवन बाटो िनमाण गरी आ नो स पि उपभोग गनबाट भएका आदेशह ले देखादेखी कानूनको उलङ् घन
रोक लगाएको पाइँदनै । िलिखत जवाफमा समेत भएको त यसमेत रट िनवेदकले देखाउन नस नु
िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजम काय नगरी आ नै भएको हँदा उि लिखत िमितका आदेशले रट
वािम विभ को ज गामा भौितक पूवाधार िवकास गरेको िनवेदकका कुनै पिन संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा
उ लेख भएको पाइ छ । यसैगरी सावजिनक ज गामा असरसमेत नपगु ेको हँदा िमित २०७०।०७।०४ मा
रहेको पानीको महु ानलाई नो सान पु याउने, मा ने जारी भएको अ त रम आदेशसिहतको रट िनवेदन
काम नगरी सोलाई यवि थत गनसमेत उ लेख गरेको खारेज हने ।
देिख छ । उपयु
बेहोराअनस
ु ार िवप ीले इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
िनवेदकह को हक भोग वािम विभ को ज गामा क यटु र: ेमबहादरु थापा
भौितक पूवाधार िनमाण नगरी आ नो नाउँमा कायम इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभु म् ।
रहेको ज गामा िनमाण काय गरेको हँदा आ नो नाउँमा
§ यसै लगाउको ०७०-WO-०२९६,
कायम रहेको ज गामा आव यक िनमाण काय गन
उ ेषण, उदय थलङसमेत िव. पुनरावेदन
नपाउने भ न िम ने देिखएन । आ नै नाउँको ज गामा
अदालत पाटनसमेत भएको मु ामा पिन
िनमाण काय गनबाट रोक लगाउने हो भने कानून ारा
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
याभूत स पि स ब धी अिधकारमािथ नै अंकुश
६
ला ने हँदा त काल िनवेदकको मागअनस
ु ार अ त रम मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.डा. ी
आदेश जारी गन िम ने अव था नदेिखने ।
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०२०७, लागु
सु लिलतपरु िज ला अदालतले थलगत औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. चि का साद
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यादव

७
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-MS-००१३, अदालतको
अवहेलनामा कारवाही ग रपाउँ, िव नाथ कोइराला िव.
मालपोत कायालय, कलंक समेत
िनवेदन मागअनस
ु ारको िवप ीह ले
अदालतको मान मयादामा आँच पु ने िकिसमको
य तो कुनै काम िवप ीह ले गरेको देिखँदैन ।
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा िनवेदककको
िनवेदनअनस
ु ार अदालतको अवहेलना गरेको छै न भनी
िलिखत जवाफ भएको देिख छ । िवप ीको कुन कायले
गदा अदालतको अवहेलना ग यो भनी ट खल
ु ाउन
सके को छै न । िनवेदकले दाबी गरेअनस
ु ारको काय
िवप ीह ले गरेको देिखँदैन । कायालयमा आ नो
दािय वको िसलिसलामा कुनै काम गदा अ य कुनै
प लाई अदालतको अवहेलना गरेको मनमा ला दैमा
अदालतको अवहेलना गरेको भ न मा न निम ने ।
अदालतको मान मयादा एवम् जनमानसमा
अदालतको आ था िगराउने, अदालत ित ेश भावना
जगाउने अदालतको आदेशलाई अव ा गनज ता काय
तु पमा य देिखएको अव थामा अदालतको
अवहेलना गरेको ठहछ । ततु मु ामा यथ ह ले
य ता कुनै काय गरेको नदेिखँदा यथ ह ले
अदालतको अवहेलना गरेको भ न िम ने अव था
नदेिखँदा अवहेलनामा वादी दाबी नपु ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१४८२,
जबरज ती करणी, बुि मान नेपाली (दमाई) िव. नेपाल
सरकार
पीिडतको उमेर हेदा क रब १८ वषक
देिख छ । िनज पीिडतको वा य परी ण

ितवादी सिु नल भ ने स तोषबहादरु म लले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा बरामद
भएको लागु औषध खैरो हेरोइन ितवादी पनु ा तथा
पूणावासी भ ने चि का साद यादवबाट ख रद गरी
याएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । तर ितवादी
पनु ा तथा पूणवासी भ ने चि का साद यादवको घर
तथा िनजको साथबाट लागु औषध तथा किमसनबापत
पाएको भिनएको पैयाँसमेत बरामद हनसके को
नदेिखने ।
ितवादी पनु ा तथा पूणवासी भ ने
चि का साद यादव लागु औषध िब िवतरण
गन कायमा संल न रहेको भ ने स ब धमा call
details बाहेक अ य माण ततु हनसके को
देिखँदैन । टेिलफोनमा कुरा भएको भ नेस म कुराले
कसरु को स ब धमा कुरा भएको हो भनी यिकन भ न
िमलेन । यसैगरी ितवादी सिु नल भ ने स तोषबहादरु
म लले अिधकार ा अिधकारीसम बरामद
भएको लागु औषध खैरो हेरोइन ितवादी पनु ा भ ने
चि का साद यादवबाट ख रद गरेको भनी लेखाएता
पिन अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रही यी
ितवादी पनु ा तथा पूणवासी भ ने चि का साद
यादवबाट लागु औषध खैरो हेरोइन याएको कुरालाई
उ लेख गरेको पाइँदैन । ब चि कालाई िचि दन
भ ने िनजको भनाई रहेको पाइ छ । यस ि थितमा
सहअिभयु को अनस
ु धानमा भएको बयानस मको
आधारमा . चि का यादवलाई दोषी करार गन
निम ने ।
तसथ उपयु कारणह बाट ितवादी
चि का यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदएको
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको २०७०।०९।२१ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभु म् ।
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ितवेदनबाट छातीमा िचथोरेको घाउ देिखन,ु
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी
योिनको पूरै भाग सिु नएको रातो देिखन,ु योिनबाट पनु रावेदक ितवादी बिु मान नेपालीलाई अिभयोग
रगत ब नेज ता ल ण देिखन,ु पीिडत वयम्ले दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको महलको ३(४)
अदालतसम उपि थत भई ितवादीले आफूलाई नं. बमोिजम ५ वष कै द र सोही महलको ३(क) नं.
जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी गरी बकप गन,ु बमोिजम ५ वष कै द गरी १० वष कै दको सजाय हने र
वयम् ितवादीले अदालतमा बयान गदा पीिडतलाई सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट
जबरज ती करणी गदागद छोराले बोलाएपिछ करणी
. ५०,०००।– ितपूितबापत पाउने ठह याएको
गन छोडेको हँ भनी उ लेख गन,ु जाहेरवाली तथा सु संखवु ासभा िज ला अदालतको फै सलालाई
व तिु थित मचु ु काका यि ले अदालतमा आई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले िमित
जाहेरी बेहोरा तथा अनस
ु धानको ममा खडा भएको २०७१।९।२२ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
व तिु थित मचु ु काको बेहोरालाई समथन गरी बकप हने ।
गनले
ु पीिडतलाई यी पनु रावेदक ितवादीले घरमा इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
बोलाई िनजको इ छािवपरीत जबरज ती करणी गरेको क यटु र: ेमबहादरु थापा
त य मािणत भएको देिखयो । ितवादीको इ कारी इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।
बयान मा आरोिपत कसरु बाट उ मिु को आधार हन
९
स दैन । यसलाई अ य वत माणबाट समिथत मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
गराउन स नु पदछ । ततु मु ामा यी पनु रावेदकले काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१४७४ र ०७१उ अिभभारा पूरा गरेको देिखएन । उि लिखत CR-१६१०, कत य यान, नेपाल सरकार िव. संगम
आधारबाट यी पनु रावेदक ितवादीले पीिडतलाई िल बु र संगम िल बु िव. नेपाल सरकार
जबरज ती करणी गरेको आरोप पिु भएको देिखँदा
ितवादी र मतृ कको बीचमा वारदात
िनज पीिडत र आफूबीच सहमितमा करणी िलनिु दनु भएको िदन सँगै बजारमा गएको भ ने कुरामा िववाद
भएको भ ने पनु रावेदन िजिकर स यतामा आधा रत देिखँदनै । दवु ै जनाले जाँड र सी खाएको र बजारबाट
नपाइने ।
घर फकने ममा बाटोमा ीमती मातेर ल परेको
जहाँस म पीिडतको बोली सामा य लठे ो देखी के गरेक भनी स झाउँदा को के टीसँग लागेर
मा हो । सु तमनि थितको होइन भ ने िजिकर आएको भनी भनेकोले रस था न नसक िनजलाई
र सो स ब धमा हेदा िनज पीिडतको वा य धके ली िदएको र उठाई घर जाउँ भ दा िनजले मेरो
परी ण ितवेदनमा पीिडतमा सु तमनि थितको हातमा टोक िदएकोले निजकै को बाँसले टाउकोमा
िच पाइएको भनी उ लेख भएको र िनज पीिडतको २ पटक हानेको र ीमतीलाई मान नभई तसाउनका
िवशेष बाट परी ण गराउँदा Learning Disability लािग िहकाएको भ ने कुरा िनज ितवादीको बयानबाट
(सु तमनि थित) Moderate to severe भ ने राय देिख छ । मतृ कलाई मानु पन पूव रसइवी िथयो भ ने
ा भएको िमिसल संल न कागजबाट देिखयो । यसरी कुरा िमिसल माणबाट पिु हनसके को देिखँदैन ।
िवशेष समेतबाट पीिडत सु तमनि थितको भनी ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरेपिछ पिन आफूसमेत
उ लेख भई आएको अव थामा ितवादीले पीिडत सँगसाथ रही उपचार गराउन धरान ल ने ममा
सु त मनि थितको होइनन् भनी पनु रावेदनमा िजिकर लसनु े हरी चौक मा प ाउ परेको भनी लेखाइ
िलएको कथन व तिु न माणको अभावमा िव वास िदएकोबाटसमेत ितवादीले त काल उठेको रसले
गन सिकने अव था नरहने ।
आवेगमा आई कुटिपट गरी मतृ कको मृ यु भएको भ ने
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देिखँदा मतृ कलाई मान रसइवी िलएर नै ितवादीले नबझ
ु ाएको र कारवाही अि तम नभई पनु ः िनवेदकह ले
आरोिपत कसरु घटाएको हो भ ने वादी नेपाल नेपाल सरकार, गहृ म ालयमा पटकपटक िनवेदन
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत चढाएकोमा गहृ म ालयबाट िमित २०७१।१०।११
हन नसिकने ।
मा मआ
ु जा िवतरणमा िच नबझ
ु ी िदएको िनवेदन
ितवादीले मतृ कलाई धके ली लडाई घर स ब धमा िज ला शासन कायालयको िति या
जाउँ भ दा गाली गलौज गरेकोले त काल उठेको उपयु नै भएको र नौ जना मा भु ानी िलन बाँक
रस था न नसक निजकै रहेको बाँसको मडु ् काले भएको भनी लेखी आएकोले मआ
ु जा मू याङ् कनमा
दईु पटक टाउकामा हार गरेको भ ने कुरा वयम् के ही ग ररहनु नपन भनी िनणय भएको देिख छ । यस
ितवादीले बयान गदा उ लेख गरेबाट समेत ितवादी ि थितमा उ िमित २०७१।३।१५ मा कायम ग रएको
संगम िल बल
ु े मतृ कलाई आवेशमा आई कुटिपट गरेको मआ
ु जा अनपु ातमा सो समयको ज गाको मू य र
देिखँदा यानस ब धी महलको ५ नं. मा ग रएको हालको ज गाको मू यमा फरक हन गएको मालपोत
कानूनी यव थािभ पन गरी यान मान भने नचाहेको कायालयको दररेट िनधारणबाट देिखने ।
अव थामा नै भिवत यको अव था पन गई मतृ कको
मख
ु िज ला अिधकारी अ य भएको
मृ यु भएको ि थित देिखन आएन । त काल उठेको सिमितबाट िमित २०७१।३।१५ को िनणय ऐनअनु प
रसबाट कुटिपट गरी सोही चोटको कारणबाट मतृ कको भएको छ छै न भनी हेदा उ ज गासँग जोिडएका अ य
मृ यु भएको देिखँदा पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको य तै ज गाको मआ
ु जा रकम हाल ित रोपनी .
फै सलालाई अ यथा ग ररहनु पन नदेिखने ।
३८,५०,०००।- कायम भइरहेको देिख छ । मआ
ु जा
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िनधारण स ब धमा कुनै त ययु वा ामािणक
सु िज ला अदालतबाट ितवादी संगम िल बल
ु ाई आधारबेगर िनधारण गनु यायसङ् गत हँदैन । मआ
ु जा
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी िनधारण गरी िदनु पन भएपिछ िनधारण गन सिमितबाट
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द यायसङ् गत पमा मआ
ु जा िनधारण गदा य तो
सजाय हने ठह याएको िमित २०७१।२।२२ को ज गाको के कुन आधारमा मू य कायम ग रनु पन हो
फै सलालाई के ही उ टी गरी ितवादीलाई मल
वा के कुन त यगत आधारमा मआ
ु क
ु
ु जा रकम िनधारण
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. अनस
ु ार १० ग रएको हो प खो नु पन ।
वष कै द सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
तसथ ऐनअनु प आधार
कारण
धनकुटाको िमित २०७१।१०।१४ को फै सला िमलेकै
प उ लेख नगरी मख
ु िज ला अिधकारीको
देिखँदा सदर हने ।
अ य तामा गिठत सिमितले िमित २०७१।३।१५ मा
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
गरेको िनणय िु टपूण देिखँदा सो िनणय र त स ब धी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
काम कारवाही उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् । ठहछ । अब िनवेदकह को ज गा स ब धमा चिलत
१०
चलन च तीको मू यलाई आधार मानी कानूनबमोिजम
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी पनु ः मआ
ु जा िनधारण गनु गराउनु भनी यथ ह का
पु षो म भ डारी, ०७१-WO-०६८६, उ ेषण नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
/ परमादेश, तुलािसंह ठगु नासमेत िव. गहृ म ालय, इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िसंहदरबार काठमाड समेत
क यटु र: देवीमाया खितवडा
त काल मआ
ु जास ब धी कारवाहीमा िच इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
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बमोिजम .५००।- (पाँच सय) ज रवाना गन गरेको
इजलास नं. ६
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०७२।९।१६ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी क यटु रः च ा ितम सेना
दीपककुमार काक , ०७२-CR-१२७३, ाचार इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
(न कली माणप ) , य र पौडेल िव. नेपाल सरकार
२
अनस
ु धानको ममा ितवादी य वर मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी दीपक
पौडेलको नामको B-४११८१ वष / संकाय १९९४ कुमार काक , ०७०-CR-०२२०, कत य यान,
वािण यतफको माणप
माणीकरणको लािग नेपाल सरकार िव. खुमबहादुर नेपालीसमेत
पठाउँदा “अिभयिु कायालय, के ारा इस तरहका
मतृ क तथा अ मर रो का, धम
े ,
माङ् क आविटत नही गया है” भनी िवहार िव ालय गोिव द घत , ि तम िज एमसमेतका ५ जनाले िनज
परी ा सिमितबाट लेिखआएको देिख छ । सो अ मर रो काक िददी पूरा बढु ाको घरमा गई पाँचै
माणप िवशेष अदालत, काठमाड को आदेशानस
ु ार जनाले जाँड र सी सेवन गदाका अव थास म पिन
पनु ः माणीकरणको लािग पठाउँदा क यटु र तथा यी ितवादीह बस तबहादरु ब नेत र खमु बहादरु
लेजर (RTR / HTR) दवु ै अिभलेखमा उ िववरणको नेपाली िनज मतृ क तथा अ य ितवादीह अ मर
रेकड नभएको भनी उ च मा यिमक िश ा प रषदको
रो का, धम े , गोिव द घत को सँगसाथमा बसेको
्
प सिहत बोडको िनणय ा त भएको देिखँदा यी देिखँदनै । मतृ कसँग यी ितवादीह को पूव रसइवी
ितवादीले ा त गरेको भनेको आई.कम.को माणप झैझगडा रहेको भ नेसमेत देिखएको छै न । मतृ कलाई
स े साँचो बेहोराको नभई न कली बेहोरा नै रहेको मानपछ
ु भ ने पूवयोजनामा यी ितवादीह लाई समेत
पिु ट हन आउने । ितवादीको नामको B-४११८१ वष संल न गरी गराई कुनै षड् य वा योजना बनाएकोसमेत
/ संकाय १९९४ वािण यतफको माणप नदेिखएको देिखन नआउने ।
भ ने िवहार िव ालय परी ा सिमितबाट लेिखआएको
ितवादीह बस त ब नेत र खमु बहादरु
र िवशेष अदालतबाट पनु ः माणीकरणका लािग नेपालीले मतृ कलाई कुनै हातहितयार वा लाठा
पठाउँदा क यटु र तथा लेजर (RTR / HTR) दवु ै ढुङ्गाले हार गरेको भनी िकटानीसाथ लेखाइिदएको
अिभलेखमा उ िववरणको रेकड नभएको भनी उ च नदेिखएको अव था हँदा यी ितवादीह उ
मा यिमक िश ा प रषदक
् ो प सिहत बोडको िनणय वारदात थलमा रहेकै देिखए तापिन िनजह ले
ा त भएको अव थामा पनु ः मािणकरण ग रपाउँ मतृ कलाई वारदात थलमा मौजदु रही हातहितयार
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन छाडेको वा कुनै हितयार आ नो साथमा िलई महजदु
नसिकने ।
रहेको भ ने त ययु एवम् शङ् कारिहत माणह बाट
तसथ पनु रावेदक ितवादी य वर पौडेलले पिु हनसके को नदेिखने ।
झु ा एवम् न कली बेहोराको आई.कम.को शैि क
वारदातमा िनज ितवादीह बस तबहादरु
यो यताको माणप पेस गरी टाचार गरेको कसरु मा ब नेत र खमु बहादरु नेपालीको उपि थित रहेकै
यी पनु रावेदक ितवादी य वर पौडेललाई सािबक अव थामा अ य ितवादीह ले मतृ कलाई िचरपट
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु दाउराले हार गरी कत य गरी मारेको पिु हन आएको
अपराध गरेको ठह याई सोही ऐनको दफा २९(२) देिखएकोले यी ितवादीह का हकमा उ सोही
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यानस ब धीको १७(३) नं. आकिषत हने अव था उ दशीका सामान बरामद भएको देिखएको छ ।
िव मान रहेको देिखने ।
िनज ितवादीको आ नो कुनै िनजी योगमा रहेको
तसथ
ितवादीम येका खमु बहादरु घरकोठाबाट उ सामानह बरामद भएको देिखएको
नेपालीलाई यानस ब धी महलको १७(३) नं. छै न । मौकामा प ाउ परेका अ य ितवादीह ले
बमोिजम २ वष कै द सजाय हने ठह याई सु दाङ अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा यी
देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित २०६९।९।२९ मा ितवादीले जाहेरवालाको घर देखाई िदएको भनी
भएको फै सला सदर गरी एवम् ितवादी बस तबहादरु लेखाइ िदएको देिखए तापिन िनज ितवादीह र
ब नेतको हकमा िनजलाई ज मकै द सजाय हने ठह याई यी ितवादीसमेतले अदालतसम उपि थत भई
गरेको सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको िमित गरेको बयानमा यी ितवादीको संल नता देखाई
२०६९।२।७ को फै सला के ही उ टी भई िनजलाई बयान गरेकोसमेत देिखएको छै न । सह ितवादीह ले
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम तजिबजी अनस
ु धानको ममा गरेको पोल तथा यी ितवादीको
कै द २ (दईु ) वष मा सजाय हने ठह याई पनु रावेदन बयान िमिसल संल न अ य माण र त यबाट पिु
अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०६९।१२।०४ मा मािणत हनसके को नदेिखने ।
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी घन याम पौडेलले स चालन गरेको
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
गे हाउसमा बसेका अ य ितवादीह ले गरेको डाँका
क यटु रः मि जता ढुंगाना
चोरीको कसरु मा यी ितवादीको समेत संल नता रहेको
इित संवत् २०७४ साल असार १५ गते रोज ५ शभु म् । होला भनी अनमु ान र आशङ् कास म गरी िनजलाई
३
समेत उ कसरु का भागीदार कायम गनु कानून र
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी यायसङ् गत हने देिखँदनै । अनमु ान र आशङ् काको
दीपककुमार काक , ०७०-CR-०८८३, डाँका चोरी, आधारमा मा कसरु दार ठहर गनु फौजदारी यायको
नेपाल सरकार िव. घन याम पौडेलसमेत
िस ा तको ितकूल ह छ । कसरु कायम हन ठोस
जाहेरवालाले िमित २०६७।०५।१० गते र िव वसनीय आधार हनपु न देिखँदा िनज ितवादी
िदएको जाहेरी दरखा तमा यी ितवादी घन याम घन याम पौडेलको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाई
पौडेलउपर िकटानी गरी जाहेरी िदएको देिखँदनै । िदने ठह याएको सु प देही िज ला अदालतको
जाहेरवालाले अदालतसम उपि थत भई बकप फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
गदा, ितवादीह राित आएका हनाले िच ने कुरा बटु वलबाट भएको िमित २०६९।१२।०५ को फै सला
भएन । िमिडयामा आएपिछ िनजह को नाम, थर, िमलेकै देिखन आउने ।
ठेगाना थाहा भएको हो भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरी
तसथ, मािथ िववेिचत त य र माणका
ग रिदएको बकप मा यी ितवादी घन याम पौडेलको आधारमा िनज ितवादी घन याम पौडेललाई
उपि थित र िनजले सो घटना वारदातमा िनवाह गरेको अिभयोग माग दाबीबाट सफाई िदने गरी सु प देही
कुनै भूिमकाको स ब धमा समेत िकटानीसाथ खल
ु ाई िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२७ मा भएको
बकप गरेको देिखँदैन । मौकामा बरामद भएका दशीका फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
सामानह िनज ितवादीले आफै ँ ले लक
ु ाई राखेको िमित २०६९।१२।०५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
िनजको आ नै योगमा रहने घरकोठाबाट बरामद सदर हने ।
भएको नभई िनजले स चालन गरी राखेको होटलको इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
गे हाउसको कोठामा रहे बसेका यि ह का साथबाट इित संवत् २०७४ साल असार १५ गते रोज ५ शभु म् ।
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४
िनजको मृ यपु ात् सबै छोराह को समान हक ला ने
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी नै देिखने ।
िव भर साद े , ०७१-CI-१४०६, अंश दता,
िमित २०४९।११।१७ मा मालपोत
ह रनारायण साह तेली िव. तेजनारायण साह तेलीसमेत कायालय, स रीमा पास भएको िक.नं. ३७७ ज गाको
िक.नं.१३, ३४, ३७, ८६, ९३, ९१, ९२, िलखत सरकारी कामकाजको िसलिसलामा रािखएको
१७८, १०२ का ज गाह कृिष िवकास बकबाट ऋण अिभलेख भएकोले यसलाई माणमा िलनु पन नै
िलएबापत िधतो राखेको र ऋण चु ा गन नस दा ह छ । उ िलखतको कै िफयत महलमा उि लिखत
िललाम भएको त यमा िववाद भएन । उ ज गाह बेहोरासमेतबाट िलला देवी साहको नाम दताको िक.नं.
ततु मु ा च दाकै अव थामा ितवादीम येक ३७७ को ज गा िनजी तवरबाट ख रद ग र िलएको
स पैत देवी साहको नाममा िफता भएको देिख छ । यसरी िनजी तवरबाट ा गरेको स पि
देिख छ । सो ज गा ितवादी स पैत देवी साहको मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ मा भएको कानूनी
एकलौटी हने र यसमा ब डा नला ने ितवादी स पैत यव थाअनस
ु ार ब डा गन कर नला ने हँदा उ िक.नं.
देवीले िजिकर िलएको देिखँदैन । उ ज गाह
३७७ को ज गा ब डा नला ने गरी भएको फै सलालाई
एकासगोलको नै भएको र बकले ऋण चु ा भएपिछ अ यथा मा न िमलेन । स पैत देवी साहको नाममा
िफता गरेको देिखएकोले यसमा सबै अंिशयारको भएको स पि मा ब डा नला नपु न र िक.नं. ३७७ को
बराबर हक ला ने नै देिखने ।
स पि मा ब डा ला नपु न भनी पनु रावेदक ितवादी
ितवादी स पैत देवी साहको
ततु ह रनारायण साह तेलीको पनु रावेदन िजिकरसँग
मु ा च दाकै अव थामा िमित २०६९।१।२९ मा सहमत हन नसिकने ।
मृ यु भइसके को िमिसल संल न रहेको मृ यु दता
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम्
माणप को ितिलिपबाट देिख छ । िनज ितवादी माणबाट कृिष िवकास बकबाट स पैत देवीको नाममा
स पैत देवी ततु मु ाका वादी ब ीनारायण साह, िधतो िफता आएको ज गामा अ य अंिशयारह को
तेजनारायण साह र राजनारायण साह एवम् ितवादी समेत ब डा ला ने नै हँदा र लीला देवी साहको नाममा
ह रनारायण साहक आमा भएक र िनजले सो स पि दता रहेको िक. नं. ३७७ को ज गामा ब डा नला ने
जनु सक
ु ै बेहोराले आजन गरे पिन िनजका स तानको तथा अ य ज गाह मा ब डा ला ने गरी स री िज ला
लािग पैतक
ृ स पि भई िनजको मृ यपु िछ िनजको अदालतको फै सला के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन
छोराह को अंश ला ने नै देिखने ।
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७१।३।१८ मा
ितवादी ह रनारायणले स पैत देवीको भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हेरिवचार, औषधी उपचार मृ यपु चात् काजि या पिन इजलास अिधकृतः रामु शमा
आफूले मा गरेको कुराको कुनै माण अदालतसम इित संवत् २०७३ साल पस
ु १ गते रोज ६ शभु म् ।
पेस गनसके को अव था देिखँदैन । िनज ितवादी
५
ह रनारायणले आफूले िलएको िजिकर मािणत गनपन
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
ु
भार िजिकर िलने यि को हने भएको अव थामा यी िव भर साद े , ०७०-CR-१०२२, लागु औषध
ितवादीले सो दािय व पूरा नगरेको र ततु मु ाको (अिफम), मनबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार
िफराद परेको अिघ लो िमितस म सबैजना वादी
लागु औषध साथबाट बरामद हनु भनेको
ितवादी एकासगोलमा रहेको मािनएकोले ितवादी हरेक अव थामा मािनसको गोजीबाट नै बरामद
व. स पैत देवी साहको नाम दतामा आएको ज गामा हनपु दछ भ ने ज री हँदैन । ितवादी आराम गन
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भनेर होटलको कोठामा गएर बसेको अव थामा पिन
लागु औषध िनजको गोजीमा वा शरीरमा नै हनपु न
इजलास नं. ७
बा या मक अव था रहँदनै । य तो बेलामा िनजकै
पहँचमा (Domain) रहेको सो कोठामा िनजले सिजलै
१
रा नस ने अव था रह छ । िनजलाई हरीले प ाउ मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
गदा सो कोठामा अ कोही नभएको अव थामा सो काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०७१९,
लागु औषध अ नै कुनै यि को हो भनी मा न जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. डोमी िमया
िम दैन । यिद यो अव था हो भने यो मािणत गन भार
कोशी अ चल अ पतालबाट िमित
पिन िनजको नै हने हँदा ितवादीको तफबाट य तो २०७१।९।१७ मा भएको पीिडत भिनएक
िव वसनीय माण पेस भएको िमिसलबाट देिखँदैन । जाहेरवालीको वा य परी ण ितवेदनबाट िनजको
तसथ ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु क याजाली परु ानो याितएको, जबरज ती करणीको
पदछ भनी िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन अव था नदेिखएको, Vaginal swab पठाउँदा report
नसिकने ।
मा Spermatozoa नदेिखएको भनी उ लेख भएको
ितवादी मनबहादरु शाहीको साथबाट ५०० अव थासमेतको िव ेषणबाट छोराछोरीक आमा
ाम लागु औषध अिफम बरामद भएको देिखँदा िनजको समेत बिनसके क २५ वष य िनज वय क पीिडतको
सो काय लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा क याजाली याितनु Medical Jurisprudence
४(घ) र (च) बमोिजमको कसरु अपराध भएकोले बाट वाभािवक मािन छ । यौिनक कायप ात् िनज
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) मा “एक सय पीिडत भिनएक जाहेरवालाको यौनाङ् गमा िवय भेिटनु
ामदेिख मािथ जितसक
ु ै प रमाणको कारोबार गनलाई वाभािवक हनेमा सोसमेत नभेिटएको भ ने रपोटबाट
प वषदेिख ज मकै द र पाँच लाखदेिख प चीस ितवादी डोमी िमयाँले S कुमारीलाई जबरज ती
लाख पैयाँस म ज रवाना हने” यव था रहेको करणी गरेको कुरा व तिु न तवरले पिु हनसके को
देिख छ । ितवादीबाट बरामद भएको लागु औषधको नदेिखँदा िनज ितवादी र पीिडत जाहेरवालाबीच
मा ासमेतलाई िवचार गदा िनज ितवादीलाई १६ वष सहमितमै करणी भएको भ ने देिखने ।
कै द एवम् . ९,००,०००।- ज रवाना हने गरी भएको
ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई
फै सला मनािसब नै देिखँदा प रवतन ग ररहनु नपन । जबरज ती करणी गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् भए तापिन वारदात थलमा घटना बखतमा पीिडत
माणबाट ितवादी मनबहादरु शाहीले ५०० ाम S कुमारीले आ नो सित व र ाका िनि त ितकार,
अिफम संिचत गरेको देिखँदा िनज ितवादीलाई लागु होह ला गरेको, गहु ार मागेको भ ने कुरा िमिसल
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) स ब त यबाट थािपत हनपु न हो । पीिडतको
(छ)(३) बमोिजम १६ वष कै द र . ९,००,०००।- बकप को स.ज. ७ मा डोमीले मलाई के ही भनेन,
ज रवाना हने ठह याएको काठमाड िज ला अदालतको मैले यसो नगरस म भनेको हँ, सोदेिख बाहेक मैले
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको के ही ग रन भनी र िनजले जबरज ती करणी गदा
िमित २०७०।४।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर मैले ह ला ग रन भनी स.ज. १५ मा उ लेख भएको
हने ।
देिख छ । वारदातपिछ ितवादी भागी गएको भनी
इजलास अिधकृतः रामु शमा
लेखाएक पीिडत जाहेरवालीले त कालै सो घटनाबारे
इित संवत् २०७३ साल पस
कुनै ह ला नगरी घर गई बसी वारदात घटेको तीन
ु १ गते रोज ६ शभु म् ।
42

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, भदौ - १
िदनपिछ जाहेरी दरखा त िदएको अव थासमेतबाट
२
S कुमारीको सहमितमै ितवादी र िनज पीिडतबीच मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
करणी लेनदेन भएको भ ने भनाई थप पिु हन गएको काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०८४१,
छ भने ितवादीले आरोिपत कसरु मा गरेको इ कारी जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. रईस न ाफ
बयानलाई पु ् याई ंिमलेको पाइने ।
नेपालग ज उपमहानगरपािलका कायालय,
जाहेरवालीको बकप लाई माणमा िलनपु न बाँकेबाट ा प बाट १६ वष उमेर पगु ेको देिखने िनज
भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा, पीिडत पीिडत नाम प रवितत सायना बानो पठानले ितवादीले
भिनएक S कुमारीको अदालतसम गरेको बकप को आफूलाई य तो कारको अनिु चत भाव र यसरी
स.ज. ५ र ६ मा “ ितवादीको ीमतीले घरमा बोलाई झु यानमा पा र करणी गरेको हो भ न नसके क एवम्
ितवादीले मलाई घर आँगनमा जबरज ती करणी सोको सबदु माण अिभयोजन प ले पेस गनपनमा
ु
गरेको हन्”, “ यितकै कामबेगर मलाई बोलाएक िथइन् िमिसल संल न कागजातह बाट वादी प ले सो
र आफू िछमेक को घरमा गइन्” भ ने िनजको बकप गनसके को अव था नदेिखएको एवम् पीिडतले वारदात
ीज य वभाविवपरीत देिखँदा आ नो लो नेको िमितको सु वातदेिख नै ितवादीउपर कही ँकतै कुनै
लािग ीमतीले अकाक ीमतीसाथ अनैितक कारको उजरु बाजरु गरेको अव थासमेत नदेिखँदा
स ब धका लािग अनमु ित िदई सोको यव थापनसमेत िनजको भनाई प या रलो देिखएन । ब ितवादीले
गिछन् होला भ ने कुरा गहन सोचनीय एवम् व ततु ः आफूह बीचमा िवगतदेिख नै ेम स ब ध रहेकोले
अक पनीय देिखँदा िनजको बकप मा िव वास गन िववाह गनका लािग पीिडतको घर प रवारले अनमु ित
सिकएन भनी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई निदएकोले भागी िववाह गरेको र आफूह को सहमितमा
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको नै करणी गरेको हँ भनी अदालत र अनस
ु धानमा गरेको
फै सला िमलेकै देिखने ।
बयानबाट ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण नै गरेका रहेछन् भनी मा न सिकने ि थित नदेिखँदा
तथा कारणबाट अिभयोजन प ले ितवादीउपरको पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला
अिभयोग दाबी व तिु न आधारबाट मािणत गनपन
िमलेकै देिखने ।
ु
दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
फौजदारी मु ामा कसैउपर अिभयोग
वादीमा िनिहत रहेकोमा ततु मु ामा िनज पीिडतउपर लगाउँदा अिभयोगबमोिजमको काय ितवादीबाट
ितवादीबाट जबरज ती करणी नै भएको त य वादी भयो भ ने कुरा शङ् कारिहत तवरबाट मािणत
प बाट पेस हन नसके को ि थित, पीिडतको बकप गनपछ
ु । जबरज ती करणी ज तो संगीन फौजदारी
आफै ँ मा िवरोधाभाषपूण एवम् िव सनीय नदेिखएको मु ामा ितवादीले जबरज ती करणी गरेको हो
अव था एवम् व तिु थित मचु ु काका यि र भ ने व तिु न आधार अिभयोजन प ले पिु गन
ितवादीका सा ीको बकप ख डन हन नसके को नसके को अव थामा के वल जाहेरी दरखा तलाई
ि थितसमेतबाट पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िन या मक एवम् अकाट् य माणका पमा हण गरी
िमित २०७३।३।२० मा भएको फै सला सदर हने ।
ितवादीलाई सजाय गनु कानून, यायका सवमा य
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
िस ा त एवम् ितपािदत निजरसमेतको िव
क यटु र: मि जता ढुंगाना
ह छ । अतः ितवादीको काय अपराध कसरु नै हो
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् । भ ने सबदु एवम् व तिु न माण अिभयोजन प ले
43

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, भदौ - १
पेस गन नसके को ि थितमा ितवादी रइस न ाफलाई
ितवादीह िखमबहादरु बढु ा, िदलबहादरु
आरोिपत कसरु बाट सफाई िदएको पनु रावेदन अदालत, घत , जु वीर थापा, वेद साद बढु ा, थ मन थापा,
नेपालग जको फै सला मनािसब नै देिखने ।
ान ब. थापालाई कसरु बाट सफाई िदने गरी भएको
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा फै सला िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
कारण एवम् ितवादी किलम शेष भ ने रइस न ाफले िजिकर स ब धमा हेदा, यी ितवादीह बाट उ काठ
पीिडतलाई जबरज ती करणी नै गरेको हो भ ने कटानस ब धीको िनणय गन, िक ने, बे नेलगायतका
त य थािपत हन नसके को अव था एवम् कसरु लाई काय भएको िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन । साथै
समथन हने अकाट् य माणसमेतको अभाव देिखने यी ितवादीह ले नवदगु ा सामदु ाियक वन उपभो ा
ततु मु ामा ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट समूहको काठ यालादारीमा िचनस म लागेको हो, वन
सफाई िदने गरी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट उपभो ा सिमितका िज मेवार पदािधकारीह ले काम
िमित २०७३।१।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा गन लगाएकोले आफूह ले काम गदगदाको अव थामा
सदर हने ।
प ाउ परेको ह , आफूह को कसरु मा संल नता
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
नभएको भनी अनस
ु धान र अदालतमा समेत बयान
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् । गरेको अव था छ आरोिपत कसरु मा इ कारी बयान
३
गरेका यी ितवादीह को कसरु कायम गन खालको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी माण अिभयोजन प ले माण ऐन, २०३१ को दफा
काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०९६५, वन २५ बमोिजम पु याउन सके को अव थासमेत नदेिखँदा
पैदावार हािन नो सानी, नेपाल सरकार िव. जु िवर यी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने
थापासमेत
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा
िमिसल संल न िबगो तािलका हेदा, िचरान नदेिखने ।
काठ ५३८.९५ लाई गोिलयामा प रणत गदा कायम
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा
हने ७५४.५३ य.ु िफट र गोिलया थान ६१ को कारण, ितवादीह को वीकारी बयान, घटना थल
य.ु िफट २७५.९८ समेत १०३०.५१ य.ु िफट बरामदी मचु ु का, िमिसल संल न िबगो िनधारण
साल जातको काठ बरामद भएको भ ने देिख छ । तािलका, वन ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, २०५१
िमिसल संल न बरामदी काठको िबगोबमोिजमको को यव थासमेतका आधारमा ितवादी ितलबहादरु
द ड महलमा .८,२४,४०८।– भनी उ लेख भएको थापासमेत जना २९ लाई िबगो मचु ु कामा उि लिखत
देिख छ । यस अव थामा ितवादीह उपर वादी
.१६,४८,८१६।– दामासाहीले ज रवाना हने
दाबीबमोिजम िबगो मचु ु कामा उ लेख नै नभएको र ितवादीह िदलबहादरु घत समेत जना ७ ले
प रमाणको आधारमा िबगो कायम गनु िविधशा ीय सफाई पाउने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
ि कोण एवम् मा य यायका िस ा त िवपरीतसमेत तल
ु सीपरु को िमित २०७१।३।४ को फै सला िमलेकै
हन जा छ । अतः पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु ले देिखँदा सदर हने ।
बरामदी प रमाणको काठ ितवादीह ले हािन इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
नो सानी गरी अवैध काय गरेकोले िबगोको दो बरले इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् ।
हने .१६,४८,८१६।- कायम गरी ितवादीह लाई
४
दामाशाहीले ज रवाना गन गरेको फै सला िमलेकै देिखन मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
आउने ।
काशमान िसंह राउत, ०७४-CR-०१४९, कत य
44

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, भदौ - १
यान, नेपाल सरकार िव. सुरेश खड् का
भरमा कसरु दार कायम गन यायोिचत नहने ।
ितवादी सरु शे खड् का मौकामा र अदालतमा
कत य यान ज तो संगीन फौजदारी
समेत आरोिपत कसरु मा ई कार देिख छन् । िनजले मु ामा ितवादीको कायबाट नै मतृ कको मृ यु
अनस
ु धान र अदालतमा समेत घटना मलाई भएको भ ने व तिु न आधार अिभयोजन प ले
ज ताको त तै लेखाइिदएका छन् । ितवादीको पिु गन नसके को अव थामा के वल अपु जाहेरी
भनाईलाई समथन हने गरी य दश भिनएका दरखा तलाई वत एवम् अकाट् य माणका पमा
िनजका सा ी हंशबहादरु खड् काले अदालतमा आई हण गरी ितवादीलाई सजाय गनु कानून, यायका
ग रिदएको बकप को स.ज. ५ मा मतृ क घचाया सवमा य िस ा त एवम् ितपािदत निजरसमेतको
पसलबाट जाँदै गदा लडेको मैले देखेको हँ, मैले दे दा िव
ह छ, च मिदद गवाहको सवथा अभाव
मतृ क ए लै िथयो भनी लेखाइिदएको र िनजको रहेको ततु मु ामा ितवादी मौकामा र अदालतमा
भनाईलाई खि डत गन सबदु माण वादी प बाट पेस समेत आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको अव था एवम्
हन नसके को अव थाबाट ितवादी सरु शे खड् काको मतृ कको शव परी ण ितवेदनसमेतबाट ितवादी
कत यबाट नै िनज मतृ कको मृ यु भएको भ न त य सरु शे खड् काको कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको
थािपत हनसके को नदेिखने ।
भनी ितवादीउपरको कसरु मािणत हन नसके को
जाहेरवाली वयम्
य दश नभई अव थामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
व तिु थित मचु ु काका यि नरमाया कुँवरको १३(३) बमोिजमको “लाठा, ढुंगा र साधारण सानाितना
भनाईको आधारमा एवम् शङ् का र अनमु ानको भरमा हातहितयारले कुटी, हािन, रोपी, घोची वा अ यान
िनजले ितवादीह उपर जाहेरी िदएको वीकादिछन् । मान गैर कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले मा सो
साथै व तिु थित मचु ु का एवम् लास जाँच मचु ु काका काम गरी यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको
यि ह ले अदालतमा आई वारदात समयमा आफूह
हल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको
घटना थलमा मौजदु रहेको नभई घटनाबारे सनु ी थाहा भ ने माणबाट देिखन ठहन आएमा सोही मािनस
पाएको भ ने बेहोरा उ लेख गरेको देिखँदा मतृ कलाई मु य यानमारा ठहछ । य तालाई सव वसिहत
मान काय ियनै ितवादीको कत यबाट भएको भ ने ज मकै द गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई र यसैले मारेको
वादी प को िजिकर िमिसल संल न कागज, सबदु वा यसैको चोटले मरेको भ ने कुरा सो हातहितयार
माणबाट नदेिखएको अव थामा फौजदारी यायको छाड् ने कसैउपर कुनै माणबाट देिखने ठहन नआएमा
सवमा य िस ा त शङ् काको सिु वधा अिभयु ले सबैलाई ज मकै द गनपछ”
भ ने कानूनी यव था
ु
पाउँछ भ ने यव थासमेतबाट िनज ितवादी सरु शे घटना थलबाट कुनै हितयार बरामद नभएको ि थित
खड् काउपरको कसरु सबदु माणबाट पिु हनसके को एवम् ितवादीको कसरु मा संल नता देिखने माणको
नदेिखने ।
अभाव रहेको ततु मु ामा आकिषत हने नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा
यव था हेदा, “फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कारणबाट ितवादी सरु शे खड् कालाई आरोिपत
कसरु मािणत गन भार वादीको हनेछ” भ ने यव था कसरु बाट सफाई िदने गरी भएको उ च अदालत,
रहेको छ । फौजदारी मु ामा कसैउपर अिभयोग िदपायल, डोटीबाट िमित २०७३।१२।१४ मा भएको
लगाउँदा अिभयोगबमोिजमको काय ितवादीबाट फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भयो भएन शङ् कारिहत तवरबाट मािणत इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
गनपछ
ु । शङ् काको भरमा र अपराध भएको सनु ेको इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् ।
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५
पठाउने कायमा ितवादीह मधस
ु दु न ब नेत र
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी गु द पौडेलको संल नता रहेको पिु हने ।
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०१९४,
अब ितवादीह
म येका मधस
ु दु न
उ ेषण / परमादेश, नृपे भ राई िव. नेपाल वायु ब नेतले जाहेरवालाबाट िमित २०६३।४।२८ मा
सेवा िनगम, काि तपथसमेत
रकम बझ
ु ी िमित २०६४।१।१७ मा िलखत ग रिदएको
नेपाल वायु सेवा िनगमको िमित देिख छ । िनज मधस
ु दु न ब नेतले सु याद नै गज
ु ारी
२०७४।८।१० को प बमोिजम िनवेदक नपृ े
अदालतमा समेत हािजर हन नआएबाट िनजले वैदेिशक
भ राईलाई यथावत् काममा लगाई बहाल गराई काम रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४ को उपदफा (२)
गराउने सव च अदालतको अ त रम आदेश मतु ािबक बमोिजम र हालको वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
िनगमको अ ेसन िवभागअ तगत व र या टेन पदमा को दफा १० िवपरीत ऐनको दफा ४३ बमोिजमको
कामकाज गन लगाइएको र िनज िनवेदक सो पदमा कसरु गरेको देिख छ । साथै ीन आिसस ओभरिसज
कायरत रही िनवेदकको माग पूरा भइसके को र ततु
ा.िल.का स चालक ितवादी गु द पौडेलले
रट िनवेदनको औिच य समा त भइसके को देिखँदा जाहेरवाला भोला साद सेढाईका नाउँको अि तम म
रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु पन वीकृतसमेत िनकाली वैदेिशक रोजगारमा िनजलाई
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
पठाउने कायमा सहयोग पु याई िनज जाहेरवाला िवदेश
इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
पगु ी काम नपाई िफता भएकोले िनज ितवादी गु द
क यटु र: अिभषेककुमार राय
पौडेलले मितयारको भूिमका िनवाह गरेको देिखँदा
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ३० गते रोज १ शभु म् । िनजलाई मु य ितवादीलाई भएको सजायको आधा
६
.२५,०००।- प चीस हजार पैयाँ) ज रवाना र
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी १/६/० (एक वष छ मिहना) कै दसमेत दवु ै सजाय हने
पु षो म भ डारी, ०६९-CR-०२९३ र ०६९- ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट भएको
CR-०३५९, वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िमित २०६८।१०।१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा
िव. गु द पौडेल र गु द पौडेल िव. नेपाल सरकार पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र गु द पौडेलको
जाहेरवाला भोला साद सेढाईले ितवादी पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गु द पौडेल स चालक भएको ीन आिसस इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
ओभरिसज ा.िल.बाट अि तम म वीकृत िलएको क यटु र: अिभषेककुमार राय
भनी उ लेख गरेको, त काल उ क पनीमा आफू इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ५ गते रोज ३ शभु म् ।
स चालक रहेको कुरामा ितवादी सहमत नै भएको
७
देिख छ । सो िमित २०६३।१०।२६ को अि तम म मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
वीकृत िलएको होइन भनी िजिकर िलएकोमा सो पु षो म भ डारी, ०६९-CR-१०२४, ०६९-CRकुराको माण पु याउने भार िनजउपर नै रहने माण १०२५ र ०६९-CR-१०२७, जबरज ती करणी,
ऐन, २०३१ को दफा २७ मा कानूनी यव था रहेको संिजव िव.क. िव. नेपाल सरकार, िवजय सुनार िव.
देिख छ । सोहीबमोिजम िमिसल संल न माणबाट नेपाल सरकार र रामह र सुनार िव. नेपाल सरकार
य तो माण गज
पीिडतले जे जसरी मौकामा र अदालतमा
ु ान सके को अव था िव मान नहँदा
के वल इ कारी बयान मा सफाइको आधार हन समेत घटनाको िच ण गरेको हो, सोही घटना
स दैन । अतः जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा त य िववरणसँग िम दोजु दो हनेगरी तीनैजना
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ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको लगाइएको अिभयोगको स ब धमा अदालतबाहेक
बयानमा लेखाएको देिख छ । हँदै नभएको घटना भए अ य य गरेको कुरा माणमा िलन िम छ यिद सो
करणीज तो कुरामा सु देिख अ तस मको घटनाको कुरा य गदा अिभयु सचेत अव थामा र आफूले
यावत् िच ण गरी यसरी य हनस ने अव था भनेको र गरेको कुरा बु नस ने अव थामा िथयो
रहँदैन । ितवादीह ले अदालतमा गरेको इ कारी भने भ ने यव था भएबाट पिन िनज ितवादीह ले
बयानमा उ लेख गरेमतु ािबक आफूह सो घटनामा अिधकार ा अिधकारीसम सिबती बयान गदा
संल न नरहेको भ ने िव वसनीय माण पेस गन आफूह सचेत अव थामा रहेकोबाट पिन िनजह ले
सके को नपाइँदा के वल अदालतमा भएको इ कारी य गरेको सािबती बयानलाई माणमा िलन िम ने नै
बयान नै उ मिु को आधार ब नस ने नदेिखने ।
देिखन आउने ।
घटनामा पीिडत यि ले ितवादीह ले
जबरज ती करणीको घटनाको कुरालाई
जबरज ती करणी गरेको हो भनी घटना मसमेत त कालै नभ न,ु उजागर गन नखो न,ु सामािजक
उ लेख गरी िकटानी साथ अदालतमा समेत लोकल जा, सरम ला नाको कारण एकाितर छँदैछ
उपि थत भई बकप गरी िदएकोबाट ितवादीह भने अक ितर भनेमा मारीिद छु भनेकोले भि दन
वारदात थलमा रहे भएको भ ने देिखने । अ पताल भनी िब ती गरेको कारण आ नै घरमा ब ने ितवादी
जाँच र जाहेरवालीको िकटानी बकप समेतबाट िवजयसँग समेत उि कएर आउन सके को कुरा उ लेख
ितवादीह ले जाहेरवालीक छोरीलाई जबरज ती भएबाट य तो ि थितमा त काल उसै िदन जाहेरीसमेत
करणी गरेको भ ने अिभयोगको पिु भएको देिखने नपनु वाभािवकै भई यसलाई अ यथा मा न िम ने
ि थितमा ितवादीह िनद ष रहेछन् भ न नसिकने । नदेिखने ।
करणी ज तो ग भीर कृितको मु ामा
पीिडतले जे जसरी मौकामा र अदालतमा
िबना कुनै कारण एक जनालाई मा नभई तीन / तीन समेत घटनाको िच ण गरेको हो, सोही घटना
जनालाई झु ा आरोप लगाउनु पन कुनै पिन आधार त य िववरणसँग िम दोजु दो हने गरी तीनैजना
कारण िमिसल संल न कागजातह बाट देिखँदैन ितवादीह ले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
नत ितवादीह ले नै के लाएर देखाउन सके को बयानमा लेखाएको देिख छ । हँदै नभएको घटना भए
पाइ छ । ितवादी िवजय सनु ारले अदालतमा बयान करणीज तो कुरामा सु देिख अ तस मको घटनाको
गदा पीिडतले आफूसँग िववाह गनु भनेको तर आफूले यावत िच ण गरी यसरी य हनस ने अव था
सो मागलाई पूरा गन अ वीकार गरेको हनाले सोही रहँदैन । मािथ नै उ लेख ग रएअनस
ु ार ितवादीह ले
रसको कारण आफूउपर झु ा आरोप लगाएको भ ने अदालतमा गरेको इ कारी बयानमा उ लेख गरे
िजिकर िलए तापिन यिद रसइवी साँ ने नै हो भने िनज मतु ािबक आफूह सो घटनामा संल न नरहेको भ ने
ितवादी िवजय सनु ारलाई मा िवप ी बनाउनु पन िव वसनीय माण पेस गनसके को नपाइँदा के वल
र अका दईु ितवादीह उपर जाहेरी िदनु नपन तर अदालतमा भएको इ कारी बयान नै उ मिु को आधार
िकन तीनैजना ितवादीह उपर सामूिहक जबरज ती ब नस ने नदेिखने ।
करणीको जाहेरी िदए त भ ने कुरालाई प आधार
ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको पिु
कारण ारा ितवादीह बाट ख डन गनसके को हन आएको देिखँदा सजायको हकमा जबरज ती
अव था नदेिखने ।
करणीको १ नं., पीिडतको उमेर १७ वषको भ ने हँदा
माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क)(१) ऐ.को ३(४) नं. र ३ जना ितवादीह ले सामूिहक
बमोिजम फौजदारी मु ामा कुनै अिभयु ले िनजलाई
पमा जबरज ती करणीको कसरु गरेको हँदा ऐ.
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कै ३(क) बमोिजम थप सजायसमेत हने नै देिखँदा र यसपिछ मा दो ो पु तामा जाने ।
पनु रावेदक ितवादीह लाई उ ऐनको ३(४) नं.
आमा र छोराह अंशब डा गरी सबै
अनस
ु ार ५ वष र ३(क) नं. बमोिजम थप ५ वषसमेत गरी बे लाबे लै बसेको अव थामा बाबु मरी अपतु ाली पन
जनही ज मा १० वष कै द र पीिडतमािथ जबरज ती आएको देिखएको तथा ब डाप को िलखतमा बाबु
करणीबाट पन गएको शारी रक एवम् मानिसक पीडाको आमाको शेखपिछ मा छोराह ले बराबर भाग लगाई
अव थासमेतलाई िवचार गरी जबरज ती करणीको खान पाउने भ ने उ लेख भएको अव थामा आमा
१० नं. अनस
ु ार यी पनु रावेदक ितवादीह बाट जीिवत हँदैको अव थामा छोराह ले मा िजउनी
ितपिू त व प .६०,०००।- (साठी हजार) पाउने अव था नहने ।
पीिडत “भ परु आई” लाई िदलाई भराई िदनेसमेत
आमा छोरा बराबर अंश पाउने समान हकदार
ठह याई सु बाट भएको फै सलालाई सदर गरी िमित हनाले बराबरका िहसाबले अपतु ाली पाउनु पनमा
२०६९।११।१५ मा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट छोराह ले मा अपतु ाली पाउने वादीले नपाउने भनी
भएको फै सला कानूनस मत भई मनािसब नै देिखँदा अथ गन निम ने ।
अ यथा ग ररहनु पन अव था नदेिखने ।
तसथ बाबु आमाको नाउँमा रहेको िजउनी
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी परी सो िनजह को मृ यु भएपिछ चारैजना छोराह ले बराबरी
जाहेरीलाई अदालतको बकप मा समेत समथन बाँडी खाने गरी २०५३।९।२४ मा ब डाप भएको,
गरेको अव था छ । पीिडतको कागज तथा अदालतमा सो ब डाप को िलखतले आमालाई बाहेक नगरेको,
भएको बकप बाट घटनाको िनिववाद पिु भएको बाबु धनपतीको मृ यु २०६१ सालमा भएको हँदा
छ । पीिडतको भनाइलाई अिव वास गनपन
ु कुनै िनजको नाउमा दता रहेको िजउनी अपतु ाली पाउँ
कारण देिखँदैन । ितवादीले य तो कारण देखाउन भनी पनु रावेदक ीमती वतनी देवी र यथ ितवादी
नसके को र िबनाकारण पीिडतले यसै नै दोषारोपण छोराह अदालतमा आएको, मनको ीमती िजउँदै
गरेको होला भ न पिन सिकएन । तसथ, सु भ परु रहेको अव थामा मन लो नेको स पि पनु रावेदक
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१।२० गते भएको ीमतीले नपाउने छोराह ले मा पाउने भ न िम ने
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट अव थासमेत नदेिखएको, अपतु ालीको २ नं. को
िमित २०६९।११।१५ मा भएको फै सला िमलेकै त कालीन यव थाले समेत अपतु ाली पाउने अव था
देिखँदा सदर हने ।
देिखएको अव थामा सोतफ िवचारै नगरी ब डाप को
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
िलखतको गलत अथ लगाई पनु रावेदक वतनी देवीले
क यटु र: अिभषेककुमार राय
लो नेको अपतु ाली नपाउने यथ छोराह ले मा
इित संवत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभु म् । पाउने भनी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको
८
फै सला िमलेको नदेिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अतः उि लिखत िववेिचत, आधार ,कारण र
बमकुमार े , ०६७-CI-१४५०, अपतु ाली हक माणसमेतबाट पनु रावेदक वादी वतनी देवीले मतृ क
कायम, वतनी देवी मेहता िव. उिदपनारायण मेहतासमेत पितको िजउनीमा अपतु ाली नपाउने र बाबक
ु ो अपतु ाली
अंश र अपतु ाली भ ने दईु बे लाबे लै
यथ छोराह ले खान पाउने गरी पनु रावेदन अदालत,
अवधारणा हन् पु ताको िहसाबले िवचार गदा पिन िवराटनगरबाट िमित २०६७।६।२९ मा भएको फै सला
लो ने वा नी समान पु तामा पछन् भने छोरा दो ो िु टपूण देिखँदा के ही उ टी भई पनु रावेदक / वादीका
पु तामा पन आउँछ । अपतु ाली पिहला समान पु तामा पित एवम् यथ / ितवादीका िपता व. धनपती
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महतोको िजउनीलाई ५ भाग लगाई ५ भागको १ भाग
अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
पनु रावेदक / वादीले अपतु ाली पाउने ।
ितवादी वेशपूण े ले जेठी ीमती सिु नता े
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
हँदाहँदै िवहावरीको ९ नं. िवपरीत ितवादी रमा
क यटु र: अिभषेककुमार राय
े सँग दो ो िववाह गरी बहिववाह गरेको कसरु मा
इित संवत् २०७४ साल काि क १३ गते रोज २ शभु म् । िनजलाई िबहावरीको १० नं. बमोिजम १ वष कै द
§ ०६७-CI-१४५१, अपतु ाली हककायम, र .१०,०००।– ज रवाना हने र ितवादी रमा
वतनीदेवी मेहता िव. उिदपनारायण े ले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने ठह याई
मेहतासमेत भएको मु ामा यसैअनस
ु ार सु लिलतपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
फै सला भएको छ ।
सदर हने ठह याएको त कालीन पनु रावेदन अदालत,
९
पाटनको िमित २०६६।०४।३२ को फै सला िमलेकै
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी देिखँदा सदर हने ।
ड बरबहादुर शाही, ०६७-CR-०६५६ र ०६७- इजलास अिधकृतः महेश खनाल
CR-०६५७, बहिववाह, नेपाल सरकार िव. रमा े र क यटु र: मि जता ढुंगाना
वेशपूण े िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २४ गते रोज २ शभु म् ।
जेठी ीमती लामो समयदेिख आफूखस
१०
ु ी
माइतमा गई बसेको िपताजीको जंको गदा नआएको, मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
आफू पिन मानिसक अस तल
ु नमा रहेको कारण ड बरबहादरु शाही, ०७३-WO-०२७३, परमादेश,
बा यतावश दो ो िववाह गनु परेको भनी ितवादी शाि तकुमारी मोदी िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
वेशपूण े ले दाबी िलएको देिखए तापिन उ
कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
आधारमा बहिववाह गन मल
रा यमा उपल ध हने ोत, साधन र
ु क
ु ऐन, िवहावरीको
महलको ९ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार छुट अवसरमा सबै जनताको समान पहँच र उपल धता
पाउने अव था देिखएन । िबहावरीको महलको १० हनपु छ । कसैको आिथक तर, राजनीितक आ था,
नं. बमोिजम सजाय हनेमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको सामािजक सां कृितक रहनसहनको आधारमा
११ क नं. को यव था लागू नहने भनी मल
ु क
ु ऐनको कसैलाई शोषण र उ पीडन गन हँदनै , सबैलाई समान
एघार संशोधनले थप गरेको हँदा यसतफ ितवादीले र यायपूण यवहार गनपदछ
ु । समाजमा पछािड परेका
िलएको िजिकरसमेत कानूनस मत नदेिखने ।
वा पा रएको यि वा समदु ायह लाई मूल वाहमा
ितवादी रमा े लाई ितवादी वेशपूणको याउने, वा तिवक एवम् पहँचयो य समानताको
पिहले नै िववाह भइसके को भ ने थाहा िथयो भनी व न गन र समतामूलक याय दान गनस मका
यक नसाथ भ न सिकने अव था नदेिखँदा यस काय रा यले अगािड बढाउनपु न ।
अदालतबाट िन सा दान गदा हण ग रएको
रा यका िनकायह लाई थप समावेशी गराई
आधारसँग समेत सहमत हन सिकएन । साथै प र सामािजक याय सिु नि चत गन सरकारले समावेशी
िव वसनीय आधार माणिबना ितवादी रमा े लाई िस ा तलाई यवहारमा अवल बन गनपन
ु ।
जानीजानी दो ो ीमती बनेको भनी सजाय गनु
संिवधानमा उि लिखत यव थाह लाई
यायोिचत हने नदेिखँदा िनज ितवादी रमा े ले काया वयनमा याउनको लािग चिलत ऐन, िनयममा
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह याइ भएको आव यक संशोधन गन वा नयाँ कानून बनाउने दािय व
फै सला मनािसब नै देिखने ।
र िज मेवारी नेपाल सरकार (मि प रषद)् को ह छ ।
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नेपाल सरकारले सोको लािग कानूनमा संशोधनसमेत ेणीमिु नको पदको लािग तोिकएबमोिजमको शैि क
गनपन
ु वा आव यकतानस
ु ार नयाँ कानूनको िनमाण यो यता र देहायबमोिजमको यूनतम सेवा अविध पगु ेको
गरी रा यका सबै िनकायमा र हने पदह मा हनपु नछ" भ ने उ लेख गरे पिन क यटु र अपरेटर
भना, िनयिु र परी ा स चालनमा था समदु ायको िविवध सेवा समहु मा रही सो सेवा समूहमा मािथ लो
समानपु ाितक समावेशी गराउने ावधानको यव था पदमा बढुवा हनस ने अव था नरहेको र टाइिप टह
सरकारले गनपन
ु दािय व एवम् कत यबाट उ कन शासन सेवा सामा य शासन समूहमा िवगतदेिख नै
निम ने ।
बढुवा भइरहेको अव था हँदा िविवध सेवाका क यटु र
मौिलक अिधकारको यव था ग रसके पिछ अपरेटरह को विृ िवकाससमेतलाई यानमा राखी
यसको काया वयन एवम् सिु नि चतता हनपु छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
संिवधानमा लेखेर मा हँदैन, यावहा रक पमा उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजमको स भा य
पाउनपु छ । काया वयन गन काममा रा यले उदािसनता उ मेदवार हने स बि धत िनजामती कमचारीले नेपाल
देखाउन निम ने ।
सरकार वा नेपाल सरकारले तोके को िनकायबाट
तसथ नेपालको संिवधानको धारा ४२ स चािलत सेवासँग स बि धत क तीमा एक मिहनाको
को सामािजक यायको हकअ तगत समानपु ाितक तािलम िलएको र बढुवा हने पदको लािग आव यक पन
समावेशी िस ा तका आधारमा रा यका िनकायमा यूनतम शैि क यो यता ा गरेको हनपु नछ भनी िवशेष
सहभािगताको हकको वा तिवक र यवहारसङ् गत यव था गरी विृ िवकासको अवसर दान गरेको
पमा काया वयन गनु गराउनु तथा संिवधानको देिखएको र िनयम ८८ को उपिनयम (६) मा उपिनयम
धारा २६३ को यव थानस
ु ार था आयोगको गठन (१)(२) र (३) मा रहेको बढुवास ब धी यव था
स ब धमा यथाशी आव यक यव था िमलाउन नेपाल िविवध सेवामा रहेका क यटु र अपरेटर तथा
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने । सहायक क यटु र अपरेटर पदमा कायरत िनजामती
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
कमचारीको हकमा समेत लागू हनेछ भ ने यव था
क यटु र: मि जता ढुंगाना
भइरहेको प र े यमा िनवेिदकालाई बाहेक गरी िमित
इित संवत् २०७४ साल काि क १५ गते रोज ४ शभु म् । २०७२।९।२९ मा कािशत सूचना नं. ३१७।०७२११
७३, नेपाल शासन सेवा, राज व समहु को राजप
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी अनङ् िकत थम ेणीको र पद सं या १४ मा
ड बरबहादुर शाही, ०७२-WO-१००८, उ ेषण, जे ठता र कायस पादन मू याङ् कन ारा ग रने
ई रा गुरागाई िव. लोक सेवा आयोग, के .का. बढुवामा स भा य उ मेदवार हन नपाउने गरी बढुवामा
अनामनगरसमेत
अ वीकार गन सिकने अव था नदेिखने ।
नेपाल िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
को िनयम ८८(६) को अपवादा मक अव थामा यो वा िनवेिदका िमित २०७२।९।२९ मा कािशत
यो पद समावेश गनु पनाको कारण स बि धत सेवा सूचना नं.३१७।०७२-७३, नेपाल शासन सेवा,
स चालन गन िनकायले िवचार गन कुरा हने । िनजामती राज व समूहको राजप अनङ् िकत थम ेणीको
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लािग र पद सं या १४ मा जे ठता र कायस पादन
उ मेदवार हन चािहने यूनतम सेवा अविध र शैि क मू याङ् कन ारा ग रने बढुवामा स भा य उ मेदवार
यो यताको शीषकअ तगत उपदफा (१) मा "बढुवाको हन पाउने नै देिखँदा िवप ी लोक सेवा आयोगको
िनिम उ मेदवार हन बढुवा हने पदको ेणीभ दा एक िन.नं. ११३ िमित २०७२।८।२९ को िनणय तथा
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सोमा आधा रत िमित २०७२।११।२० को बढुवा -100 capsule र नाइ ाभेट 40 ट् याबलेट
सिमितको र िमित २०७३।१।१२ को बढुवा सिमितको रहेकोमा SPASMO – PROYXVON भ ने
पनु रावलोकनकताबाट भएको िनणय उ ेषणको लागु औषध नभएको र अ य बाँक लागु औषधलाई
आदेशबाट बदर ग रिदएको छ । अब िनवेिदकालाई ठूलो प रमाणको लागु औषध हो भनी भ न िम ने
बढुवा ि यामा सामेल गन,ु गराउनु भनी िवप ीह को देिखँदनै । उ लागु औषध िब गद गरेको अव था
नाउँमा िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेशसमेत वा िब गन योजनको लागी बाटोघाटो वा कुनै
जारी हने ।
ख रदकतासँग सम वय स पक गरेको भ ने पिन िमिसल
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
संल न माणबाट देिखँदैन । अक तफ िब यवहार
क यटु र: मि जता ढुंगाना
गन गरेको भ ने हरी जवान िव णु ढकालसमेतको
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् । कागजलाई िनजले अदालतमा आई पिु गनसके को पिन
नदेिखने ।
इजलास नं. ८
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा खोक को लािग स तोष हमालले याइिदनु
१
भनेकोले आफूले याएको हो, िब िवतरण गन
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी याएको होइन भनी गरेको बयानलाई उ लागु
ह रकृ ण काक , ०६९-CR-०९३७, लागु औषध औषधको प रमाण, बरामद भएको थानसमेतका
िब िवतरण, नेपाल सरकार िव. सुरे साह
माणह बाट उ लागु औषध यी ितवादीले िब
ितवादीले हरीमा भएको बयान आ नो कारोबार गन उ े यबाटै याएको हो भ ने त य
वे छापूवकको बयान होइन भ ने िजिकर िलई थािपत भएको नदेिखने ।
अदालतमा बयान गदमा िनजको य तो इ कारी
तसथ, िनजलाई लागु औषध (िनय ण)
बयान मा का आधारमा िनजलाई िनद ष मा न ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसरु मा सोही
िम दैन । ितवादीको इ कारी कथन वत र ऐनको दफा १४(१) (ज) बमोिजम २ मिहना कै द र
त यपूण माणबाट समिथत हन आव यक छ ।
. २,०००।– ज रवाना हने ठह याएको सु महो री
हरीले आफूलाई डर, ास देखाई वा ध क िदई बयान िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको
गराएको वा आफू अचेत भएको कारणले हरीमा कसरु त कालीन पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलनेले सो कुराको २०६६।१२।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
व तिु न पमा मािणतसमेत गराउन स नपु छ । सदर हने ।
तर ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य पा रएको, इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
ध क िदइएको वा अ य के क तो कारणले आरोिपत क यटु र: ेमबहादरु थापा
कसरु वीकार गनपरे
ु को भ ने कुरा भ न नसके को इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभु म् ।
ि थितमा िनजले अनस
२
ु धानको ममा य गरेको
भनाइलाई वे छाको होइन भनी भ न निम ने भई मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको वीकारोि लाई आन दमोहन भ राई, ०६७-CR-११९५, स ब ध
िनजका िव
माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
िव छे द, नानीराम हमागाई िव. शा ता थापा हमागाई
बरामद भएको लागु औषध CROX-100
वादीले आ नो सु उजरु ीमा िववाहको
ML-15 सीसी, SPASMO – PROYXVON सु िदनदेिख नै ितवादीसँग झगडा हने गरेको भ ने
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उ लेख गरेको देिख छ । आपसी झगडाको कारण ितवादीका फोटोह टाँस भएका भिनएका
पितसँग साथै ब ने वातावरण नभई माइत गई ब नु िलखतह को ितिलिपह को स कल ित
परेको बा यतालाई प नीले पितको म जरु ीबेगर अलग नभएकोले ती िलखतह ितवादीले तयार गरेको भनी
बसेको भनी अथ गनु तकसङ् गत हँदैन । पित प नीको यिकन गनस ने अव था रहेन । स ब ध िव छे द मु ा
स ब धको समानता एवम् समान आदर र सदभ् ावमा चिल स ब ध िव छे द हन नस ने फै सला भएप ात्
आधा रत हनपु छ । तर हा ो सामािजक प रवेस अझै ितवादीको यागमा फे ला परेको भनी उ लेख ग रएको
बद न सके को छै न । बदिलँदो सामािजक सोच एवम् ती िलखतह ले वादी ितवादीउपर ला छाना लगाउन
मू य मा यताका आधारमा समान सामािजक तथा उ त् रहेको देिखँदा वादीलाई ितवादीसँग स ब ध
प रवा रक मा यता एवम् हैिसयत रा न य न गन िव छे द गन आधार सज
ृ ना भएको भ न िम ने अव था
मिहलालाई प रवारमा अधलो दे ने प रि थित उ प न नदेिखने ।
हनस ने यथाथलाई इ कार गन निम ने ।
वादी ितवादीको दा प य जीवनबाट एक
एक पटक थािपत दा प य स ब ध छोरीको ज मसमेत भइसके को ितवादीले स ब ध
भरसक नटुटोस् भ ने उ े यले मल
ु क
ु ऐन, लो ने िव छे द गन इ कार गरी आफू र छोरीको भिव यसमेत
वा नीको महलको १ क. नं. मा प नीसँग स ब ध अलप पन िजिकर िलइरहेको अव थामा आपसी
िव छे द गन चाहने पितले स बि धत गाउँपािलका वा पा रवा रक वैमन यताले गदा ितवादीले वैवािहक
नगरपािलकामा िनवेदन िदनु पन र स बि धत गाउँ घर छाडी ब नु पन बा यता भएको कारणले वादीसँग
वा नगरपािलकाले दवु ै प (पित प नी) लाई स झाई ितवादी अलग बसेको आधारमा पित प नीकै स ब ध
बझ
ु ाई स ब ध कायम गराउने यास गनपन
ु कानूनी िव छे द गनपन
ु अव था रहेको भ ने अव था देिखन
यव था रहेकोले पित प नीको स ब ध हलक
ु ा नआउने ।
िकिसमले स ब ध िव छे द नहोस् भ ने िवधाियक
अतः त कालीन पनु रावेदन अदालत, पाटनले
मनसाय रहेको देिखने ।
वादी र ितवादीबीचमा रहेको पित प नीको वैवािहक
ितवादीले स ब ध िव छे द गदा आफू स ब ध िव छे द नहने ठहर गरेको िमित ०६७।५।१३
र नाबालक छोरीको भिव य अलप पन िजिकर को फै सला िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
िलँदै स ब ध िव छे द गन इ कार गरेको देिख छ । इजलास अिधकृत / उपसिचवः जयराम े ठ
पनु रावेदकले उि लिखत लो ने वा नीको महलको १ क यटु र: ेमबहादरु थापा
नं. मा यव था भएको पितले प नीसँग स ब ध िव छे द इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् ।
गन पाउने कानूनी आधारम ये के वल ितवादीले
३
वादीको म जरु ीबेगर लगातार तीन वष वा सोभ दा मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
बढी समयदेिख छोडी माइतीमा अलग बसी यसपिछ धान म ल, ०७१-CI-०८४६, मोही लगत क ा,
संयु अिधरा यमा ब ने दाजु धम थापा कहाँ गई बलिवर चौधरी िव. आशोवती कथबिनया
बसेको भ ने कुरा गाउँ िवकास सिमितमा िदएको उजरु ी
मोहीको तफबाट भ.ु स.ु का. स रीमा राखेको
िनवेदनमा उ लेख गरेको देिख छ । तर ितवादीले कुतबालीको धरौट रकम वादीले बिु झिलएको भ ने
वे छाले पितसँग अलग बसेको भ ने त य पिु हन ितवादीको भनाई रहेको र सु िमिसल संल न
नसके को र यी ितवादी संयु अिधरा यमा गएको कुत धरौट राखेको िविभ न सालको रिसदह को
भ ने त यसमेत थािपत भएको नदेिखने ।
फोटो ितिलिपह बाट देिखएको छ । ियनै वादीले
वादीले पनु रावेदन गदा िजिकर िलएको समेत ितवादीका पित िवि दलालबाट कुत बझ
ु ी
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भरपाई गरी िदएको देिख छ । वादीले एकाितर मोहीले कृितका आदेशलाई अि तम आदेशको सं ा िदई
बझ
ु ाएको कुत बझ
ु ी िलने र अक ितर ितवादीलाई य तो आदेशउपर िच नबु ने प ले मािथ लो
मोही मा न इ कार गरेको देिख छ । मोहीबाट कुत अड् डामा पनु रावेदन गन पाउने भ ने अथ गरी ऐनको
बझ
ु ी िलएपिछ ज गाधनीले मोहीलाई मोही होइन ावधान ितकूल अिधकारको िसजना गनसमेत िम ने
भ न िवब धनको िस ा तसमेतले िम ने अव था नदेिखने ।
देिखँदैन । यसरी ज गाधनीले िनज यथ ितवादीका
करार ऐन, २०५६ करारीय िववादको
पितलाई यवहा रक पमा मोही मानी कुतसमेत समाधान गन स ब धमा िनमाण भएको िवशेष कृितको
बझ
ु ी िलएको देिखएकोछ । यथ ितवादीका ऐन, हो । सामा य कानूनमा उि लिखत यव था
पितलाई मोहीबाट िन कासन ग रपाउँ भनी दायर िवशेष कृितको ऐनमा समेत आकिषत हने हँदैन ।
गरेको मु ाबाट मोही िन कासन नहने ठहर भइरहेको िवशेष ऐनले द गरेका हक अिधकारको चलनको
माणह को आधारमा सु भूिम सधु ार कायालय, लागी उपचारको मागसमेत सोही ऐनले िनधारण गरेको
स रीले िनणय गनपनमा
मोही लगत क ा हने ठह याई ह छ । सोही ऐनमा यवि थत कानूनी ावधानअनु प
ु
गरेको िमित २०६८।१०।२३ को फै सला उ टी हने नै ा हने उपचारको मागसमेत अवल बन गनपन
ु
ठह याई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित ह छ । उपचार माग गन िनि त िविध र ि याका
२०७०।११।१२ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा स ब धमा सिु नि त नग रएको मागको अवल बन
सदर हने ।
गरी अदालत वेश गनु कानूनस मत हन स दैन ।
इजलास अिधकृत उपसिचवः जयराम े ठ
ऐनमा नै पनु रावेदक य अिधकारको यव था नभएको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
प र े यमा कुनै पिन प ले पनु रावेदनको रोहबाट
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १ गते रोज ६ शभु म् । अिधकारको िसजना हनस ने अपे ा रा न िम ने पिन
नहने ।
इजलास नं. ९
िनवेदक र िवप ीबीच िव ालय
स चालनस ब धी भएको करार स झौताको यथावत्
१
पालना नभएको िजिकर िलई परेको िनवेदनमा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट करार ऐन, २०५६
मीरा खड् का, ०६५-CI-०४५१, उपयु आदेश को दफा ८७(१)(२) बमोिजम करार स झौतािवपरीत
जारी ग रपाउँ, सािब ी िसंह े िव. िनलकृ ण कुनै काम कारवाही नगनु नगराउनु भ ने आदेश भएको
ता ाकारसमेत
देिख छ । करार ऐनको दफा ८७(१)(२) अ तगतको
करार ऐनको दफा ८७ को देहाए (१) र (२) आदेशमा िच नबु ने प ले पनु रावेदन गन स ने भनी
अ तगत जारी ग रने आदेशको कृित अ तरकालीन वा करार ऐनमा यव था नभएको ि थितमा पनु रावेदन
अ त रम दवु ै िकिसमको हनस ने र यसरी जारी भएको अदालतको उ आदेशउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
आदेशउपर पनु रावेदन ला ने भ ने यव था करार ला नस ने देिखएन । व ततु ः पनु रावेदनको अिधकार
ऐन, २०५६ मा रहेको देिखँएन । पनु रावेदन ला ने वा कानून ारा सिृ जत अिधकार हो तथािप य तो हक
नला ने भ ने स ब धमा स बि धत कानूनले यव था अिधकार कानून ारा सिु नि त हनपु न ह छ । अतः
नगरेको अव थामा आदेशको कृितलाई अि तम पनु रावेदन अदालत, पाटनले ऐ. ऐनको दफा ८७(१)
आदेशको सं ा िदई यसउपर वतः पनु रावेदन ला ने (२) अनस
ु ार जारी गरेको आदेशउपर यस अदालतमा
भ न िम ने देिखएन । मु ाको रोहमा जारी ग रने सबै पनु रावेदन ला न नस ने हँदा पनु रावेदन अदालतबाट
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भएको आदेश िमलेको छ वा छै न भ ने स ब धमा छ । तसथ िनज ितवादीको सो बयान िनज िव को
ततु पनु रावेदनको औिच यिभ वेश गन िमलेन । माणको पमा वीकार गन सिकने अव था
ततु पनु रावेदनप खारेज हने ।
देिखयो । उि लिखत घटनालाई मु य पमा दे ने
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
यि समेतको भनाईबाट ितवादीले घटना थलमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
पगु े तापिन मतृ कलाई कुटिपट नगरेको भनी अदालतमा
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २५ गते रोज २ शभु म् । िलएको िजिकरलाई वाभािवक पमा िलन सिकने
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन पिन यसैअनस
ु ार अव था रहेन । तसथ िनज ितवादी रािजव पा डेलाई
फै सला भएका छन्:
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
§ ०६७-CI-१५६३, िनषेधा ा, िनलकृ ण बमोिजम ज मकै दको सजाय गन गरेको पनु रावेदन
ता ाकारसमेत िव. िश ा िवभाग, सानोिठमी अदालत, पाटनको िमित २०७२।९।२८ को फै सला
भ परु समेत
मनािसब नै देिखने ।
§ ०६७-CI-१५६४, िनषेधा ा, िनलकृ ण
ितवादी रािजव पा डे तथा मतृ कको बीचमा
ता ाकारसमेत िव. सािब ी िसंह े समेत पूविचनजान तथा रसइवी भएको देिखँदैन । िनज आफै ँ
§ ०६७-CI-१५६५, िनषेधा ा, िनलकृ ण अिघ सरी मतृ कलाई मु य यि भई मान योजना
ता ाकारसमेत िव. सािब ी िसंह े समेत बनाई घटना घटाएको अव थासमेत छै न । साथीले
२
बोलाएको कारण घटना थलमा पगु ी लात मु काले
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मतृ कउपर हार गरेको अव था मा छ । अझ यसमा
िव भर साद े , ०७२-CR-१६७९ र ०७२- पिन घटना थलमा पगु ी कुटिपटमा स रक भएको
CR-१९५१, कत य यान, रािजव पा डे िव. नेपाल वीकार गद घटनाको बारेमा यथाथ िच ण गरी अ य
सरकार र िवनोद थापा िव. नेपाल सरकार
ितवादीह को संल नता देखाई अनस
ु धानलाई
ितवादी रािजव पा डेको बयानमा िनजको सहज बनाई सहयोग गरेको अव था, तथा िनजको पूव
प रवार पाटनको शंखमल
ु मा ब ने र पिछ भ परु को आपरािधक च र समेत नभएको घटना घटेको समयमा
लोक थलीमा सरेको भनाइ समेतबाट िनजलाई अिघ िनजको उमेर, घटनाबारे प चाताप गरेको ि थितबाट
पिन देखी िचनेको भ ने अ जना य जनकारको समेत कानूनबमोिजम सजाय गदा चक पन भएकोले
भनाईमा िव वास नगनपन
कारण देिखँदनै । १० वष मा कै दको सजाय गदा पिन ऐनको म सद
ु
िनजले अदालतमा बकप गदासमेत मौकाको पूरा हने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८नं. बमोिजम
कागज बेहोरालाई समथन गद वारदातमा संल न १० वष कै दको सजाय हन य भएको पनु रावेदन
यि को सं यासमेतलाई पिु ट गरी मतृ कउपर यी अदालत, पाटनको रायसमेत मनािसब नै देिखँदा अ.बं.
ितवादीसमेतबाट कुटिपट भएको त यको पनु ः पिु ट १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष मा कै द सजाय हने ।
भएको छ । मौकामा ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदने
सु मा फरार रहेका ितवादी िवनोद थापाले
जाहेरवाला तथा माणका िदपक िव ट, पूणबहादरु झापा कारागारमाफत िनवेदन िदई ततु मु ामा बयान
िव ट, अजविसं के सी तथा िव णबु हादरु िव टलेसमेत गदा आरोिपत कसरु मा पूण पमा इ कार रही मतृ क
ितवादीको समेत घटनामा संल नताको पिु ट गरी धमराज िव टलाई निचनेको, कुटिपट नगरेको तथा
बकप गरेको पाइएको छ । ितवादीले मौकामा घटनाको बारेमा थाहा जानकारीसमेत नभएको तथा
वारदातमा संल न रही मतृ कउपर कुटिपट गरेको वारदात भएको भिनएको िदन िबहान धािदङ हँदै पोखरा
भनी गरेको बयान उि लिखत माणबाट समिथत गएको भनी अ य थान (Alibi) को िजिकरसमेत
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िलएको पाइ छ । ितवादीले माणमा िदएका सा ी लगाउनपु छ भनी मा न निम ने ।
सवु ास िव टले ितवादीको िजिकर समिथत हने
ितवादी िवनोद थापा तथा ितवादी रािजव
गरी बकप गरेको पाइए पिन मौिखक कथनबाहेक पा डेको घटनामा संल नताको अव था एकै नासको
वारदातका िदन ितवादी यथाथमा काठमाड बािहर छै न । वारदातपिछ फरार रहने यी ितवादी लागु
रहे बसेको देिखने आिधका रक िलखत माण पेस औषध मु ामा कसरु दार ठहरी कै द सजाय भु ान
दाखेल गनसके को अव था छै न । यसबाट सजायमा योजन कारागार पगु ेपिछ मा ततु मु ामा पपु को
किम वा छुटको िजिकर िलने ितवादीले सोको माण लािग आफूलाई समपण गरेको पाइएको र ितवादीको
पु याउनपु न दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा यवहार तथा िनजले वारदात घटाउन खेलेको
२७ बमोिजम ियनै ितवादीको भएकोमा िव वसनीय भूिमकासमेतलाई िवचार गदा िनजको उि लिखत
माणले आफूले िलएको िजिकर समथन गराई उ
वैकि पक पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकने
दािय व पूरा गरेको अव था नदेिखने ।
अव था भएन । अत: अिभयोग माग दाबीबमोिजम
रािजव पा डेको मौकामा तथा अदालतमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
समेत गरेको बयानमा ितवादी िवनोद थापाको िददी बमोिजम ज मकै द सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन
सिवता थापाको िवषयलाई िलएर ियनै ितवादीसिहत अदालत, पाटनको िमित २०७२।९।२८ को फै सला
योजनाब पमा मतृ कउपर रड ढुंगासमेतले कुटिपट िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरेको तथा सोही कारणले िनजको मृ यु भएको भनी इजलास अिधकृत : महे साद भ राई
पोल गरेका छन् । आफूसमेत कसरु मा सािबत भई क यटु र: संजय जैसवाल
यी ितवादीलाई गरेको ितवादी रािजव पा डेको इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् ।
पोललाई अ यथा होला भनी िव वास गनपन
३
ु ि थित
छै न । घटनालाई य दे ने अ जु य जनकारको मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बकप समेतबाट घटनामा ३ जना यि को संल नता ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०८५४, उ ेषण,
देिखएको जसमा एक यी ितवादी िवनोद थापा सर वती ठकुरी िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
भएकोमा िववाद छै न । मौकामा मतृ कलाई घाइते कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
अव थामा उपचारका लािग लैजाने ममा घाइतेले यी
िनवेदक कायरत पद हरी िनयमावली
ितवादीसमेत भई फलामको रडलगायतले कुटिपट २०४९ को िनयम ९८ को उपिनयम (१) को ख ड
गरेको भनी भनेको सनु ेको भ ने अजविसं के सी तथा (ज) बमोिजमको हरी हव दार वा जवानसरहको
ितवादीउपर गढाउ गरी जाहेरी िदने तथा माणको सिु वधा पाउने पद भएको र नेपाल सरकारले िमित
यि समेतले अदालतमा गरेको बकप समेतबाट २०३४।०८।२० तथा िमित २०५९।०२।२३ को
सह ितवादी रािजव पा डेको पोल समिथत भएको िनणयले अवकाश हने उमेरको हद ४८ वष तोके को भ ने
पाइने ।
िवप ी िनजामती िकताबखानाको िलिखत जवाफबाट
वारदातमा संल न यि ले वारदात घटाउन देिखइरहेको अव थामा उपयु िमितका नेपाल
खेलेको भूिमका, संल न हँदाको प रि थितसमेतको सरकारका िनणयबमोिजमका सत वीकार गरी ग ती
सम मू याङ् कनबाट कानूनबमोिजमको सजाय गदा प रचर पदमा कायरत िनवेदकलाई नेपाल सरकारको
चक पन ज तो िनणयकतालाई लागेमा कसरु ठहर िनणयअनस
ु ारको उमेर नाघेपिछ अिनवाय अवकाश
गरी सजाय घटाउने रायस म िनणयकताले िदने िदइएको जानकारी गराएको काय कानूनिवपरीत भ न
हो । सबै ितवादीको हकमा समान पमा य तो राय िम ने नदेिखने ।
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अिनवाय अवकाश पाउने िमित देिखएन । सोबाहेक िनवेदकले सेवा गरे बापत ा
२०६६।०८।२८ कायम भएको अव थामा सोप ात्को गरेको तलब भ ा तथा सिु वधा रकम िनवृ भरणको
सेवा अविध िनविृ भरण योजनका लािग गणना रकमबाट क ा गन भनी भएका काम कारवाही िनणय
गन निम ने हँदा उमेर हद कायम हने ठहर भएको तथा प ाचारसमेत मस ब धी िविधशा र ाकृितक
िमितस मको िनवृ भरण पाउने हदस म िवप ीको यायको मा यतािवपरीत देिखँदा उ ेषणको आदेशले
काम कारवाहीलाई अ यथा भ न निम ने ।
बदर हने ठहछ । अब रट िनवेिदकाले अदालतको
िनवेिदका वयम् आ नो इ छा छलकपट आदेशअनस
ु ार कामकाज गरेको अविधको तलब भ ा
वा जोर जबरज ती गरी सेवामा बहाल रहेको नभई तथा सिु वधा क ा नगरी कानूनबमोिजम िनवेिदकाको
यस अदालतको अ त रम आदेशका आधारमा सेवामा िनवृ भरण अिधकार प बनाइिदनु भनी िवप ी
बहाल रहेको स दभमा अदालतको आदेश ारा बहाल िनजामती िकताबखानाको नाममा परमादेशसमेत जारी
रहेको अविधमा िनजले खाई पाई आएको तलब हने ।
भ ालगायतको सेवा सिु वधालाई कानूनस मत ढंगबाट इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
ा गरेको सेवा सिु वधा नै मा नु पन ।
क यटु र: संजय जैसवाल
सेवामा बहाल रही कामकाज गरेको अविधको इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभु म् ।
तलब भ ालगायतको पा र िमक ा गन िनजको यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
हकसमेत ब दछ । अदालतको आदेशका आधारमा फै सला भएका छन्:
गरेको सेवा अविधको कानूनबमोिजमको पा र िमक
§ ०७१-WO-०८५१, उ ेषण, िदगबहादुर
दान गन कत य िनजलाई काममा लगाउने िनकायको
सापकोटा िव.
धानम ी तथा
हनआउँछ । काममा लगाई सेवा िलई सके प ात् सेवा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
गरेबापतको पा र िमक िनजले ा गन िनवृ भरणको
काठमाड समेत
रकमबाट क ा गन भ ने िनणय याय तथा कानूनको
§ ०७१-WO-०८५२, उ ेषण, वीरबहादुर
ि बाट उिचत मा न सिकँ दैन । रट िनवेिदकाले
लामा िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
बदिनयतपूवक वा छलकपट गरी बढी अविध सेवा
कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
गरेको भ ने नदेिखएको अव थामा आफूलाई
§ ०७१-WO-०८५३, उ ेषण, रामशरण
तोिकएको िज मेवारी पूरा गरी सेवा गरेबापत खाईपाई
थापा मगर िव. धानम ी तथा
आएको तलब भ ा िफता गराउने भनी ग रएको िनणय
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
मस ब धी िविधशा र ाकृितक यायको मा यता
काठमाड समेत
ितकूल भई य तो िनणयलाई यायपणू रहेको मा न
§ ०७१-WO-०८५५, उ ेषण, ह रबहादुर
निम ने ।
अिधकारी िव.
धानम ी तथा
िनवेदकको िमित २०६६।०८।२८ स मको
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
उमेर हद कायम हने ठहर भएको िमितस मको
काठमाड समेत
िनवृ भरण पाउने हदस म िवप ीको काम
४
कारवाहीलाई अ यथा भ न िमलेन । यस अव थामा मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ी
अवकाशप ात्को सेवा अविधसमेत िनवृ भरण आन दमोहन भ राई, ०७३-CI-०७६१, िलखत
योजनका लािग गणना गनु भनी परमादेशको आदेश दता बदर, बुि सागर े समेत िव. जयबहादुर
जारी हनु पन भ ने िनवेदन दाबी सो हदस म मनािसब े समेत
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अंश चलन मु ामा िफराद प रसके पिछ गरेका प रसके पिछ हालैको बकसप बाट ह ता तरण भएको
िलखतह दूिषत हने र दूिषत काम कारवाही कानूनको देिखँदा ६ ख डको १ ख डबाट ४ ख डको ३ ख डको
नजरमा वीकाय नहने ।
िलखत बदर भई वादीले चलनसमेत चलाउन पाउने ।
ब डाप मा उि लिखत स पि
ाि को इजलास अिधकृतः मिनराम वाली
ोत र हा.ब. िदने यि सँगको नातासमेतलाई हेदा क यटु रः च ा ितम सेना
एकासगोलमा रहेका अंिशयारले अक प रवारको इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।
सद यलाई सगोलको पैतक
§ यसै लगाउको ०७३-CI-०७६०, िलखत
ृ स पि को हक ह ता तरण
गदमा य तो स पि मा अ य अंिशयारको हकािधकार
दता बदर, बुि सागर े समेत िव.
समा ह छ भ न िम नेसमेत नदेिखने ।
जयबहादुर े समेत भएको मु ामा पिन
िफरादप मा वादीले अ.बं.८२ नं. वा
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
लेनदेनको १० नं. को उ लेख गरेको भ ने कुराले
प रणाममा ताि वक असर रा ने देिखएन । वादी
इजलास नं. १०
अदालतमा आउँदा आ ना सबै दाबी िलएर उपि थत
भएको देिख छ । यसरी सबै दाबी िलएर उपि थत
१
भइसके पिछ ितवादीह ले वादीह को अंशहक मान मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना धान
कुनै पिन काय गछ भने यसले कानूनी मा यता पाउन म ल, ०६९-CR-०१७९, ०६९-RC-०१०४,
नस ने ।
कत य यान, नेपाल सरकार िव. कृ णबहादुर
वादीले आ ना सबै दाबी िलएर अदालत, शाहीसमेत, नेपाल सरकार िव. नरबहादुर मसाङ् गी
आइसके पिछ पिन जहाँस म हालैदिे खको बकसप
ितवादीह िव गु ङ, कुलवीर सा
पा रत गरेको िवषयमा लेनदेन यवहारको १० नं. र िभमबहादरु शाहीले अनस
ु धान अिधकारीसम
बमोिजम दायर भएको भ ने ज ता ािविधक कुराको र अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु गरेकोमा
फाईदा ितवादीले िलन स दैन । यसैले िमित पूण पमा ई कारी रही बयान गरेको पाइ छ । यी
२०६५।९।२५ मा पा रत हा.व.को िलखत बदर गन ितवादीह उपर अ य कुनै सह ितवादीह ले
वादीले िमित २०६८।२।२० मा िफराद दता गरेको पोल गरेको अव थासमेत देिखँदैन । ितवादीह को
भनी वादी दाबी खारेज गरेको सु को फै सला सदर इ कारी बयानलाई समथन हने गरी वारदात िमितमा
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला हामी र ितवादीह समेत एउटै घरमा नाच हेरी बसेका
िमलेको नदेिखने ।
हँदा यी ितवादीह ले जीतबहादरु थापालाई कत य
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण, माण गरी मारेका होइनन् भनी ितवादीह का सा ीह
र िस ा तसमेतका आधारमा वादी दाबी पु न नस ने मोहन सोमै, हंशबहादरु हमाल र जे स थापासमेतले
ठहर गरी भएको सु फै सलालाई सदर गरी भएको बकप गरेको र घटनाको य दश को पमा रहेका
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।०२।२७ काश बोहराको मौकामा र अदालतमा आई बकप
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िववािदत िमित गदासमेत यी ितवादीह उपर कुनै पोल गरेको
२०६५।९।२५ को हालैको बकसप बाट ितवादी देिखँदनै । य तैगरी यी ितवािदह ले मल
ु क
ु ऐन,
जयबहादरु ले छोरी िदपामाया े लाई िदएको िक.नं. यानस ब धी महलको १३(४) न. बमोिजमको कसरु
८६७ को ०-१-३ को ज गा सगोलको भई वादीको गरेको पिु हने माण वादी नेपाल सरकारले पेस गन
समेत अंश हक भएको ज गा अंश चलन मु ाको िफराद नसके को ि थितमा ितवादीह िव गु ङ, कुलवीर
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सा र िभमबहादरु शाहीले अिभयोग मागदाबीबाट नेपाल सरकारले यी ितवादीउपरको अिभयोग दाबी
सफाई पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट मािणत गनसके को अव थासमेत नदेिखँदा िनजको
भएको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
कसरु मा यानस ब धी महलको १३(३) नं. आकिषत
ितवादी कृ णबहादरु शाहीले अदालतमा बयान नभई ऐ. महलको १७(३) आकिषत हने ।
गदा वारदातको िदन िमित २०६६ भा ७ गते राित
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३)
सह ितवादी नरबहादरु मसाङ् गी र लोकबहादरु नं.को यव था हेदा “अ िकिसमसँग मत स लाहमा
रावलसँग मतृ क िजतबहादरु थापाको झगडा हने पसेकोमा मान ठाउँमा गई अ कुरा के ही नगरी हे र
स भावना देिखएपिछ म आ नो घरितर लागेको हँ । ऐ. रहनेलाई र लेिखए देिखएबाहेक अ िकिसमका
राित ९:०० बजेको समयमा सह ितवादी लोकबहादरु मतलबीलाई छ मिहनादेिख तीन वषस म कै द गनपछ”
ु
रावत मेरो घरमा आई मैले िजतबहादरु थापालाई च कु भ ने यव था भएको पाइ छ । तसथ यी ितवादी
हार गरे ँ । िनजको साथीह ले थाहा पाए भने तँलाई नरबहादरु मसाङ् गीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
पिन कुट् छन् भनेकोले िनज लोकबहादरु रावतसँग महलको १७(३) नं. अनस
ु ार सजाय हनपु नमा ऐ.
सोही रातमा नै जाजरकोटतफ गएकोमा मेरो दाइ महलको १३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै द गरेको सु
र आमाले जाजरकोटमा गई मलाई िलएर आएका फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला सो
हन् भनेको पाइ छ । उ वारदातका य दश हदस म िमलेको नदेिखँदा उ फै सलामा सहमत हन
काश बोहराले मौकाको कागज गदा यी ितवादी नसिकने ।
कृ णबहादरु शाहीसमेतले वारदातको समयमा मतृ क
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण
िजतबहादरु लाई समा न आएको र वारदातपिछ र माणबाट
ततु मु ाका ितवादीम येका
लोकबहादरु रावत, नरबहादरु मसाङ् गी र यी ितवादी ितवादीह िव गु ङ, कुलवीर सा र िभमबहादरु
पिन सँगै भागेको भनी कागज गरेको र सोही बेहोरालाई शाहीलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाई िदने र ितवादी
समथन हने गरी अदालतमा आई बकप समेत गरेको कृ णबहादरु शाहीलाई यानस ब धी महलको १७(४)
देिख छ । य तैगरी यी ितवादी कृ णबहादरु शाहीले नं. अनस
ु ार ३ (तीन) वष कै द सजाय हने ठहर गरी
आफूलाई सु अदालतले यानस ब धी महलको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०६९।२।२९
१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याएको फै सला मा भएको फै सला मनािसब देिखएकोले सदर हने ।
के ही उ टी गरी ऐ. महलको १७(३) नं. बमोिजम कै द अका ितवादी नरबहादरु मसाङ् गीलाई मल
ु क
ु ऐन,
वष ३ (तीन) हने ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट यानस ब धी महलको १३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै द
भएको फै सलामा िच बझ
ाई
यस
अदालतमा
गरे
क
ो
स
फै
सला
सदर
गरे
क
ो
प
न
रावे
द
न
अदालतको
ु
ु
ु
पनु रावेदनसमेत गरेको नदेिखँदा यी ितवादीका हकमा फै सला के ही उ टी भई ऐ. महलको १७(३) नं. अनस
ु ार
सु फै सला के ही उ टी गरी यानस ब धी महलको ३ (तीन) वष कै द सजाय हने ।
१७(४) नं. अनस
ु ार ३ (तीन) वष कै द गरेको पनु रावेदन इजलास अिधकृत : िशव साद पराजल
ु ी
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने । इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादी नरबहादरु मसाङ् गी वारदात थलमा
२
रहेको र िनजले झगडा छु ् याउन खो ने काश मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादुर
बोहराको हात समातेको देिखयो । यी ितवादी नरबहादरु के .सी., ०७१-CR-१५५३, यान मान उ ोग र
मसाङ् गीले मतृ क िजतबहादरु थापालाई मानलाई वचन जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. पिव ा बुढासमेत
िदएको एवम् मानलाई संयोग पा र िदएको भ ने वादी
यान मान उ ोगको कसरु थािपत हन
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ते ो त वको अपझट उपि थितको िव मानता हनु पन अव थामा भएका र यान मन नपाएको भ ने अव था
अव था मु य र ारि भक सत भए तापिन वारदातको एवम् त यगत कुराको पिु िमिसल संल न कुनै
तयारी, मनसाय र कायको कृित कितपय वारदातको पिन त य माणबाट पिु नभइरहेको अव थामा
पृ भूिम चोट लागेको शरीरको भाग चोटका कृित र जाहेरवाला गणेशबहादरु बढु ा, राजे बढु ा र िसके
सं या, योग भएको साधन एवम् हितयारको कृित, बढु ाको पर पर बािझएको बकप को आधार िलई
मन बाँ ने दोसाँधको ि थित घाइतेलाई त काल उ ार यान मान उ ोगको कसरु ठहर गरी ितवादीह य
गरी उपचारको लािग लिगएको र उपचारको अव था पिव ाकुमारी बढु ा र बीरबहादरु बढु ालाई यानस ब धी
आिदलाई मानी यान मान उ ोगको कसरु थािपत महलको १ र १५ नं. को कसरु मा ऐ १५ नं.
गन सवल आधारको पमा मू याङ् कन गनपन
बमोिजमको कै द ठहर गरी ितवादीम ये पिव ा बढु ा
ु ।
ितवादी पिव ाकुमारी िबहे घरबाट आ नो नाबालक भएक हँदा िनजलाई बालबािलकास ब धी
घरमा आउँदै गदा बाटोमा पीिडत करण बढु ाले ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम ६ वषको
ितवादीको खु ा समाती तानेको ज रयाबाट िववाद आधा (३) तीन वष कै द सजाय गन गरेको हदस म
सु भई ितवादीले पीिडतको नै खक
ु ु री खोसी सु बझाङ िज ला अदालतको फै सला िमलेको
पीिडतलाई नै हानेक र सो वारदात त काल दे ने देिखँदनै । तसथ सु बझाङ िज ला अदालतको
यि समेत रहेका छन् । वारदातको यो पृ भूिमले िमित २०७०।१२।१३ मा भएको फै सला निमलेको
ितवादीको पीिडतउपर मान कुनै पूवयोजना, तयारी हँदा उ टी भई ततु मु ा कुटिपटमा प रणत हने
एवम् मनसाय रहेको अव था देिख न र पीिडत ठहछ । अब सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
वयम्ले ितवादीको खु ा समाती तानेको कारणबाट २७ बमोिजम सरोकारवाला यि ले सकार गन आए
नै ितवादीले घाइते पीिडत करण बढु ाको खक
ु ु री यसै िमिसलबाट कारवाही अगािड बढाउनु भनी ततु
खोसी हानेक र त काल सो वारदात दे ने ितलहरी िमिसल सु बझाङ िज ला अदालतमा पठाइिदने
र पपना बढु ा वारदात थलमै रहेको हँदा यहाँ ते ो ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित
प को उपि थितको अव थासमेत रहेको नदेिखँदा २०७१।१०।५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
ितवादी पिव ाकुमारी बढु ाले घाइते पीिडत करन सदर हने ।
बढु ालाई यान मान उ े यले नै इँ ा वा खक
ु ु रीले चोट इजलास अिधकृत / उपसिचवः मक
ु ु द आचाय
छोडेको भ न िम ने अव था देिखन नआउने ।
क यटु र: देवीमाया खितवडा
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।
माणह बाट राितको समयमा करनबहादरु बढु ाले
नाबािलका के टीलाई ए कासी अवाि छत ि या देखाई
इजलास नं. ११
आफै ँ ले हितयार िनकालेर ितवादी पिव ा बढु ालाई
हा न खो दा ितवादी पिव ा बढु ाले नै पीिडतको
१
हातबाट खक
ु ु री खोसी रसको आवेग था न नसक मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
करनबहादरु बढु ामािथ हार गरेबाट िनजलाई घाउ िसंह राउत, ०६९-CI-०६५४, अंश, अकालमती
चोट लागेको देिख छ । तर ितवादीह ले यान कुम नसमेत िव. अयो या कुम
मान उ े य र मनसायबाट पीिडतलाई हितयारले
वादी ितवादीह छु ई िभ न नभई
हार गरेको अव थामा कुनै ते ो यि को ह त ेप एकासगोलमा रहेको भ ने कुरामा पनु रावेदन अदालतको
नभएको र साथै पीिडत करनबहादरु बढु ा मरणास न फै सलाले वीकार गरेको र उ कुरामा पनु रावेदकह
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समेत सहमत नै रहेको देिख छ । पनु रावेदकह ले
§ यसै लगाउको ०६९-CI-००३८, ०६९िनजी आजनको स पि भनी दाबी िलएका िक.नं.
CI-०६५३, अंश, च राम कुम िव.
१३०, ८३ र १८० को ज गाह बबु ाबाट िववाहपूव नै
च भुषण कुम , च भुषण कुम िव.
ा त गरेको भनी उ लेख गरे पिन उ ज गा िववाहपूव
च राम कुम समेत भएको मु ामा पिन
यस िमितमा ा त गरेको भनी सो कुरा प पमा
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
खल
२
ु ाई आ नो भनाइलाई पिु ट गनसके को नपाइने ।
सबै अंिशयारह एकासगोलमा रहेको भनी मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
अंिशयारह बीच अंशब डा ला ने ठहरेपिछ स पि मा िसंह राउत, ०६८-CI-१३३७, अंश नामसारी,
ब डा ला ने होइन भ ने प ले के कसरी उ स पि िदनानाथ अिहर िव. कु ती अिहर
िनजी आजनको ब डा नला ने स पि हो यसको
वादी कु ती अिहरनीले िक.नं. २६१, २४५,
माण पेस गरी मािणत गन भारसमेत यसै प मािथ १३, ८, २३७, २३४ र िक.नं. १५९ का ज गा आमा
रहन जा छ । जबस म सो प ले आ नो भनाईलाई कै लासी अिहरनीको मृ यपु ात् मु ा सकार गरी
माणबाट पिु ट गन स दैन तबस म िनजको दाबी िमलाप बाट ा त गरेको भनी उ लेख गरेकोमा उ
खि बर हन स दैन । कुनै पिन स पि िनजी आजनको कुरा अ यथा हो भनी यी पनु रावेदक ितवादी िदनानाथ
हो भ ने कुरा पिु ट हन नसके को ख डमा माण ऐन, अिहरले भ नसके को समेत नदेिखएको अव थामा
२०३१ को दफा ६(क) अनस
ु ार सगोलका जनु सक
ु ै वादीको आमा कै लासी अिहरनीको हकको स पि छोरी
अंिशयारका नाममा रहेको स पि सगोलका सबै कु ती अिहरका नाममा नआई वाई िदनानाथ
अिहरलाई
ं
अंिशयारह का बीच ब डा ला ने स पि हो भनी ा त भयो होला भ ने कुरासमेत िव वासलायक
अदालतले अनमु ान गनपन
देिखँदनै । यसरी वादीले आ नो आमाको हक ला ने
ु ।
पनु रावेिदका अकालमती कुम नका नाममा ज गा मु ा सकार गरी िमलाप बाट ा त ज गा आ नो
रहेका पि पङ सेट, े टर र राइस िमल मानो छु एको नाममा दतासमेत गराइसके प ात् आ नो ीमतीक
िमितपिछ िलएको भनी उ स पि मा ब डा नला ने आमाको हकको ज गामा आ नोसमेत अंश ला ने भ ने
र पनु रावेदन िजिकरमा उि लिखत िक.नं. ८३, १३० पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
र १८० का ज गाह मा वआजनको भ ने आधार
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट यथ
माणको अभावमा ब डा ला ने ठह याएको पनु रावेदन वादी कु ती अिहरनीले आमाको मृ यपु िछ मु ा सकार
अदालत, बटु वलको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने गरी िमित २०५९।५।१० मा भएको िमलाप बाट
नदेिखने ।
ा त गरी आ नो नाममा दता गरेको िनजी आजनको
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट दाबीका ज गाह मा समेत ब डा ला न स ने अव था नदेिखँदा
िक.नं. ८३, १३० र १८० का ज गा िनजी आजनको ब डा ला ने ठह याएको सु िज ला अदालतको
हो भ ने कुनै माण पनु रावेदक ितवादीह ले पेस गन फै सला सो हदस म के ही उ टी हने ठह याई भएको
नसके को अव थामा उ ज गाह समेत सगोलको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६८।३।२३
मानी ब डा ला ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
बटु वलको िमित २०६८।८।६ को फै सला िमलेको इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
देिखँदा सदर हने ।
क यटु रः च ा ितिम सेना
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१३३८, अंश
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नामसारी, शाि तदेवी यादव िव. िदनानाथ चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२
अिहर भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार र २९(२) बमोिजम .५००।- (पाँच सय) ज रवाना
फै सला भएको छ ।
गन गरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०६९।१२।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इजलास नं. १२
हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
१
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् ।
धान म ल, ०७०-CR-०२६०, ाचार (न कली
२
माणप ), धनबहादुर वली िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ितवादीको माणप
माणीकरणको बमकुमार े , ०७२-CR-०९८२, वैदेिशक रोजगार
लािग लेखी पठाउँदा ी जनपथ मा.िव. दशेराबाट कसरु , नेपाल सरकार िव. डेग शमशेर कुँवरसमेत
िस.नं. ३० का धनबहादरु वली २०४२ सालको टे ट
ितवादीह वयम् वैदेिशक रोजगारीको
परी ामा सि मिलत नभएको बेहोरा उ लेख भई माक लािग Cambodia पगु ी अलप परेको भ ने त यसमेत
लेजर मािणत ितिलिपसमेत िमिसल संल न रहेको खु न आएको छ । यी ितवादीह ले जाहेरवालाह सँग
देिख छ । त प चात् पिन ितवादीकै अनरु ोधमा रकम िलएको भए आफूह समेत Cambodia स म
ितवादी टे ट परी ा उ ीण भए, नभए स ब धमा गैरकानूनी पमा जानु पन अव था हँदैन । जाहेरीको
िवशेष अदालतबाट पटकपटक लेखी पठाएकोमा भनाई पिु हने िलखत माण पेस भएको छै न ।
यिकन जवाफ नआएको र ितवादी वयम् तारेख मौिखक भनाईको आधारमा मा जाहेरवालाह बाट
गज
ु ारी बसेकोसमेत देिखएको छ । य तो अव थामा ितवादीह ले रकम िलएको भनी अ यथा मािणत
िज ला िश ा कायालयको माणीकरण बेहोरालाई नभएस म मा न िम ने अव था नहने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) अनस
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
ु ारसमेत
अ यथा भ न िम ने नदेिखने । अिधकार ा त सरकारी ितवादीह उपरको कसरु मािणत गन माणको
कायालयमा रहेको रेकड र लेिखएको बेहोरा अ यथा भार वादीमा िनिहत रहेको ह छ । यस कानूनी
हो भनी मािणत गन भार माण ऐन, २०३१ को यव थाअनस
ु ार वादी नेपाल सरकारले ितवादीह ले
दफा (६ग) बमोिजम वयम् ितवादीमा रहेको आकषक वैदेिशक रोजगारको लोभन देखाई
अव थामा ितवादीले तारेखै गज
ु ारी बसेकोसमेत रकमसमेत िलई जाहेरवालाह लाई Cambodia
देिखयो । यसबाट टे ट परी ामा सि मिलत नै नभई मा पु याई अलप पारेको भनी ठोस, व तिु न र
रा सेवकको ओहोदामा बढुवा पाउने उ े यले २०४५ िन चया मक माण पेस गरी दाबीलाई पिु गनपन
ु
साल र २०५८ सालमा सो माणप पेस गरेको पिु
ह छ । वादी नेपाल सरकारबाट अिभयोग दाबी पिु
हन आउने ।
हनसके को नदेिखँदा ितवादीह ले वैदेिशक रोजगार
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट ऐन, २०६४ को दफा १० अनस
ु ार िबनाइजाजत
२०४२ सालको टे ट परी ामा सि मिलत नै नभई टे ट वैदेिशक रोजगारको यवसाय स चालन गरेको हो भ न
परी ाको माणप ा त गरी रा सेवकको ओहोदामा िम ने नहँदा सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
बढुवा पाउने उ े यले २०४५ साल र २०५८ सालमा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई हने गरी
सो माणप पेस गरेको देिखँदा ितवादीलाई त काल भएको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
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अतः
सु
वैदेिशक
रोजगार
यायािधकरणबाट
ितवादीह लाई आरोिपत
इजलास नं. १३
कसरु बाट सफाई िदने गरी िमित २०७२।२।२५ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा यु िल बू
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् । डा. ी आन दमोहन भ राई, ०६९-CR-०१६०,
३
जबरज ती करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव.
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी नारद साद शमा
बमकुमार े , ०७३-CR-०१३०, लटु िपट, िशव
ितवादी र जाहेरवालीबीच यापा रक
नारायण यादव िव. राजकुमार चौधरीसमेत
कारोबार हने गरेको र उ िदन िनजह बीच भेट हँदा
िववािदत ज गामा दाबीअनस
सोही लेनदेनको कारणबाट िववाद भई धके लाधके ल
ु ारका खह
रहेको भ ने त य सव थम पिु हनपु दछ । सो त य भएको भ ने त य पिु हन आएको देिख छ । लेनदेन
किहँकतैबाट मािणत हनसके को छै न । खह काटी िववादमा भएको धके लाधके लको अव थालाई
लटु िपट गरी लगेको मािणत हने व तिु न माणबाट जबरज ती करणीको उ ोग गरेको भनी अथ गनु
देिखनु पन ह छ । कािटएको खका ठुटाह के कित यिु सङ् गत हने नदेिखने ।
िथए भ ने कुरा किहँकतैबाट मािणत हनसके को
ितवादीलाई े ीय अ पताल कालागाउँ
देिखँदैन । दाबी गरेको िबगो पिन पिु गन भरपद आधार सख
तमा
वा य परी ण गन पठाएको िमित
ु
माणसमेत पेस भएको छै न । वादीले ितवादीउपर २०६७।५।१४ को प मा No external injuries
िज ला हरी कायालय, स तरी र सो कायालयले (visible) detection on his body भनी िनजको
हरी कायालय, कठौनालाई प ाचार गरेको माणबाट शरीरमा कुनै पिन बािहरी चोटपटक नदेिखएको बेहोरा
वादी ितवादीबीच िववादस म रहेको कुरा देिखने खल
ु ाएको देिख छ । जबरज ती करणीको उ ोग गरेको
हो । तर सो हरी कायालयबाट भएको िनवेदनउपरको भ ने ठोस माणह को अभावमा के वल जाहेरी िदई
कारवाही मा ले दाबीबमोिजमको लटु िपट ज तो जबरज ती करणीको उ ोग गरेको भ नु मा अिभयोग
फौजदारी कसरु थािपत हनस ने देिखँदैन । दाबी पिु हने आधार हन स दैन । सोलाई त ययु
लटु िपटको कसरु नै थािपत हन नसके को अव थामा माणह ले पिन पिु गन स नपु छ । ितवादी
ितवादीह लाई दाबीबमोिजमको कसरु दार करार गन नारद साद शमाले जाहेरवालीलाई जबरज ती
निम ने हँदा वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन करणीको उ ोग गरेको भ ने त ययु माणबाट पिु
नसिकने ।
हनसके को देिखँदैन । जबरज ती करणीको उ ोग
अतः वादी दाबी पु ने ठहर गरी हनको लािग पीडकले जबरज ती करणी गन मनसाय
ितवादीह लाई ज रवाना गन गरी सु स तरी राखी जबरज ती करणी गन यास गरेको कुरा
िज ला अदालतबाट भएको फै सला उि ट हने भई माणबाट देिखनु पदछ । अ य कारणबाट मिहलासँग
वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, वादिववाद हातपात हँदमै ा जबरज ती करणीको उ ोग
राजिवराजबाट िमित २०७१।०९।१८ को भएको गरेको भनी अथ गनु यायसङ् गत हने नदेिखने ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज ती
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यु िल बू
करणीको उ ोग गरेको भ ने त य ठोस माणह बाट
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् । पिु हन नसके को र ितवादी नारद साद शमा र
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जाहेरवालीबीच लेनदेनको कारणबाट िववाद भएको अव थामा नेपाल खा सं थान कमचारी क याण
अव था देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी कोष (जीवन बीमा) योजना िनयमावली, २०४५ को
नारद साद शमाले जबरज ती करणी उ ोगको कसरु िनयम १५ को बीमाङ् कन रकम गणना अविधको
गरेको ठह याएको सु सख
ु त िज ला अदालतको िमित िहसावलाई ितब धा मक वा यांशसँग छु याई हेन
२०६७।१२।२७ को फै सला उ टी गरी ितवादीले िमलेन । स पूणतामा हेदा तहिवहीनदेिख तह ११ र
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन कायकारी मख
ु को लािग छु ै अविध गणना ग रएको
अदालत, सख
तको
िमित
२०६९।२।२३
को
फै
सला
दे
ि
ख
छ
।
सामािजक
यायको उ े यले के ही तहलाई
ु
िमलेको हँदा सदर हने ।
समूहगत (Cluster) गरी बढी अविधको तलब िहसाब
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
िदने अथ लगाउन सिक छ । तर यसको अथ
क यटु र: च ा ितम सेना
मािथ लो तहका कमचारीलाई अ याय (Injustice)
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । हने गरी त लो तहले पाउने सिु वधाभ दा कम
२
हने गरी सिु वधा दान गनपदछ
भ नु तकसङ् गत
ु
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी नहने ।
सपना धान म ल, ०७०-WO-०४०९, परमादेश,
िनवेदकह ले कानूनी अिधकारको पमा
रेवतकुमार ता ाकारसमेत िव. नेपाल खा सं थान, ा गनपन
ु िबमा रकमको हकमा रकम बझ
ु ेप ात्
धान कायालय, काठमाड समेत
मा िहसाब कम भएको देिखएको र सोप ात् कानूनी
त लो तहको कमचारीलाई यायोिचत तवरबाट िहसाब िम ने गरी बाँक रकम माग गरेको
आिथक ितपूित तथा लाभ होस् भनी समािजक देिख छ । जसमा २०७०।५।१७ को आदेशानस
ु ार
यायको सिु नि ताको लािग मािसक तलबमानका भनी मागबमोिजम िनणय ग रएको भनी िनणयमा लेिखए
िहसाबले मािथ लो तहको भ दा त लो तहका तापिन कारवाही नगरी बसेपिछ अ य िवक पको
कमचारीलाई बढी मिहना अविध गणना गन गरी भएको अभावमा २०७०।८।२८ मा यस अदालतमा रट
यव थालाई मािथ लो तहका कमचारीले त लो िनवेदन िलई आएकोलाई अ यथा भ न िमलेन ।
तहका कमचारीभ दा कम बीमा रकम पाउनु पन भनी यसरी सं थामा सेवा गरेबापतको अिधकारको पमा
अथ गन निम ने ।
ा गन बीमा रकमको िहसाब बु दैमा र बझ
ु ेपिछ मा
कुनै पिन ऐन र िनयममा ितब धा मक िहसाब कानूनतः िमलेको वा निमलेको थाहा भएको
वा यले ३ वटा अथ िदइरहेको ह छ । जसअनस
ु ार अव थामा पिहले नै कम रकम िलन वीकार गरेको
मूल ावधानको अपवाद (Exception to the मा न िम दैन । िनयमबमोिजम िहसाब िमलानको
main clause), मूल ावधानको सत (Condition िनवेदनसिहत बाँक रकम माग गन कानूनी अिधकारको
to the main provision) तथा मूल ावधानमा िवषयमा Promissory Estoppels लागू ह छ भ न
थप आव यकता (Additional requirement) िम ने नदेिखँदा िवप ीको िलिखत जवाफ तथा बहस
लाई औ ं याई रहेको ह छ । यसैले ितब धा मक िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वा यांशलाई मूल वा यसँग साम ज यता
िनयमको ितब धा मक वा यांशले नै
(Harmonize) गरी या या गनपन
ह छ । मािथ लो तहको पदले पाउने सिु वधा स बि धत
ु
ितब धा मक वा यांशले मूल ावधानमा अिभ य
सेवाको एक तहमनु ीको पदको भ दा कम नहने भनी
कुराको अपवाद व प के ही सीमा ब देज वा िवशेष प यव था भइरहेको अव थामा या याको
छुट सिु वधाको अव था िनधारण गदछ । य तो िस ा तले पिन यथ ले आ नो कानूनी दािय वबाट
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उ मिु पाउनस ने अव थासमेत देिखएन । अतः माण देिखएको छ । वादीले रिज ेसन पास गराई
िनवेदकह को मागबमोिजम त लो तहका कमचारीले िलएको िक.नं. ७० को ससीम नै रहेको र िववािदत
ा गनभ दा कम हने गरी िबमा रकम भु ानी गरेको काय घर ज गाको ज गा धनी माण पज
ु ा नै वादीको नाममा
िमलेको नदेिखँदा उपयु नेपाल खा सं थान कमचारी कायम रहेको अव था छ । अत: वादी दाबीको घरबाट
क याण कोष (जीवन िबमा) योजना िनयमावली, २०४५ ितवादीलाई हटाई घर खाली गरी िदने ठह याएको
को िनयम ८४(१), अनस
ु ूची ८ अ तगतको करण १५ पसा िज ला अदालतको िमित २०६४।३।५ को फै सला
को ितब धा मक वा यांशबमोिजम त लो तहको िमलेकै देिखयो । उ फै सला के ही उ टी गरी वादीको
पदभ दा मािथ लो तहको पदले पाउने सिु वधा नघट् ने दाबी नपु ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
गरी िनवेदकह लाई िबमा रकमको सिु वधा दान गनु िमित २०६६।३।२९ को फै सला के ही उ टी भई
भनी परमादेशको आदेश जारी हने ।
वादीको दाबीबमोिजम िक.नं.७० को ज गामा रहेको घर
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
वादी दाबीबमोिजम ितवादीबाट खाली गराई वादीले
क यटु र: उ रमान राई
दाबीबमोिजम चलन चलाई पाउने ।
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महजन
क यटु र: संजय जैसवाल
इजलास नं. १४
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभु म् ।
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६६-CI-०८८९, बहाल
िदलाई घर खाली चलन, नजमुि न िमया िव. यादमह मद
अंसारी
वादी दाबीको ज गामा ितवादीको हक
२०५९।३।२७ मा नै टुटीसके को एवम् ितवादीले घर
बाँक राखी ज गा मा रिज ेसन पास गरी िदँदा सो
ज गामा घर भएको र िनजले घरबाहेकको ज गा मा
रिज ेसन पास गरी िदएको नदेिखनक
ु ा साथसाथै
सोप ात् ितवादीले उ ज गाधनी माण पज
ु ाबाट
घरको िववरण हटाउनेतफ कुनै ि या नगरेको र
यिद ितवादीको घर वादीलाई निदँदानिदँदै वादीले
जबरज ती क जा गरेको भए सोउपर िखचोलातफ
कानूनी कारवाही गनपनमा
सोसमेत नभएको अव था
ु
र ितवादीले वादीलाई कजाबापतको रकम बझ
ु ाएपिछ
ज गा पनु : बापस रिज ेसन पास गराएको वा अ य
बेहोराको माण कागजसमेत नभएको अव थासमेतले
वादीको ज गामा भएको घरमा ितवादीको हक कायम
हनस ने कुनै कानूनी आधार नदेिखने ।
वादीले घर ज गा करसमेत बझ
ु ाएको आधार

इजलास नं. १५
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६९-RB-००३२, उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ, मनोजकुमार िसंह िव. नेम इि यूट
फर मेिडकल एजुकेसन ा.िल.समेत
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम
परेका िनवेदनमा अ तरकालीन कृितका आदेश माग
भई ग रने िनवेदन भएकोले यसले करारीय िववादमा
अि तम आदेश गन हैिसयत रा दैन । यस कृितका
िनवेदनह ले मु ाको हैिसयत रा ने नभई Selfcontained procedure का आधारमा करारलाई
यथावत् रा दै करारको पालना नगन विृ लाई
िन सािहत गन अ तरकालीन कृितको आदेशबाट
करारको प रपालनालाई ाथिमकता िदने उ े य रा ने ।
अ तरकालीन कृितको आदेशउपर पनु रावेदन
ला नस ने देिखएन । यसका साथै य ता अ तरकालीन
कृितको आदेशउपर पनु रावेदन ला ने यव था
याय शासन ऐन, २०४८ मा समेत नभएकोले यस
अदालतमा दायर भएको पनु रावेदन कानूनस मत रहेको
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मा न निम ने ।
नभई सामा य अव था देिखएको पाइ छ । ितवादीका
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् सा ीह शु मा े ठ, य िनिध भ राईसमेतले
ितवािदत िस ा तबाट िनवेदकको िश ण सं थाबाहेक ितवादीह लाई पूण सफाई िदई बकप गरेका छन् ।
िवप ीले अ य िश ण सेवा दान नगनु नगराउनु य तो अव थामा आरोिपत कसरु यी ितवादीह ले गरी
भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम आदेश पीिडतको यान मान उ ोग गरेको भ ने कुरा िमिसल
जारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित संल न त य माणबाट पिु ट हन आएको नदेिखने ।
२०६९।५।३ मा भएको आदेशउपर यस अदालतमा
अत: िववेिचत आधार माण र कारणह
पनु रावेदन दायर हनस ने अव था नरहेको हँदा ततु समेतबाट ितवादीह िन चल बढु ाथोक , शैलेश
पनु रावेदन खारेज हने ।
कोइराला, के बल राई, िवजय िल ब,ु राजेश दास, िनपेन
इजलास अिधकृतः रामु शमा
े ठ र मणी िल बस
ु मेतले पीिडत िदपेस से चरु ीलाई
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
यान मान उ ोगको काय गरेको नदेिखएबाट सु
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् ।
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१२।०१
§ यसै लगाउको ०६९-RB-००३३, उपयु
मा ितवादी िन चल बढु ाथोक लाई मल
ु क
ु ऐन,
आदेश जारी ग रपाउँ, िदपककुमार मेहता यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष कै द
िव. नेम इि ट युट फर मेिडकल एजुकेसन तथा अ य ितवादीह लाई सफाई िदने गरी गरेको
ा.िल.समेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
फै सला भएको छ ।
ितवादी िन चल बढु ाथोक ले सफाई पाउने ठह याई र
मणी िल बक
ु ो हकमा पिन िनजलाई अिभयोग दाबीबाट
इजलास नं. १८
सफाई हने गरी सनु सरी िज ला अदालतको िमित
२०६९।०३।२५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
१
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी टंकबहादुर िमित २०६९।११।०२ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
मो ान, ०७०-CR-०४१४, यान मान उ ोग, नेपाल सदर हने ।
सरकार िव. िन ल बुढाथोक समेत
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
जाहेरवालाले यी ितवादीह को नाम उ लेख क यटु र: िसजन रे मी
गरे पिन कुन यि ले के काय गरेको हो भनी मौकाको इित संवत् २०७४ साल काि क २९ गते रोज ४ शभु म् ।
जाहेरीमा खल
२
ु ाउनसके को पाइएन भने अदालतमा आई
आ नो जाहेरीको पिु ट हने गरी बकप समेत गनसके को मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी टंकबहादुर
देिखएन । िव.िप. कोइराला वा य िव ान ित ठानको मो ान, ०७२-CR-१६९६, कत य यान, नेपाल
नं.१०४५ िमित २०६७।०७।२४ को प साथ संल न सरकार िव. िमनबहादुर भ डारी
िदपक से चरु ीका घाउ जाँच फाराम हेदा Nature of
मतृ क र ितवादीका बीचमा बाबु छोराको
injury, size and site मा c।o pain and wound नाता रहेको देिख छ । ितवादी िमनबहादरु भ डारीले
on lateral part of left shoulder उ लेख भएको िनजक भाउजू कोिपला भ डारीलाई गाली गलौज
र condition of the patient मा pulse 88/m, BP ग ररहेको अव थामा सो थानमा पगु ेका शमसेरबहादरु
130/80, Resp 24/min temp 98/66F भनी उ लेख भ डारीले छोरा िमनबहादरु भ डारीलाई भाउजूलाई
भएको र पीिडतको अव था ग भीर जोिखमपूण अव था अपश द योग गरी गाली नगन स झाउँदा रसको
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आवेगमा आएका ितवादीले बाबु शमसेरबहादरु ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
भ डारीलाई खपु ाले छातीमा
हार गरेको स दैन । वारदातको कृित, ितवादीको भूिमकासमेतबाट
देिख छ । बाबु छोराको बीचमा सो घटनाभ दा अगािड पनु रावेदन अदालत हेट डाले ितवादीलाई अ.बं. १८८
कुनै िकिसमको बैमन यता वा रसइवी रहेको र अपराध नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गन गरी य गरेको
गन योजना बनाएर ितवादीले मतृ क शमसेर बहादरु रायसमेत यायोिचत देिखँदा िनज ितवादीलाई १२ वष
भ डारीलाई मारेको हो भ ने अिभयोग मागदाबीसमेत कै दको सजाय कायम हने ।
िलएको नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम क यटु र: देवीमाया खितवडा
गरी ितवादीलाई ज मकै दको सजाय भएकै छ । इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ४ शभु म् ।
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको
३
सजाय भएकोमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी टंकबहादुर
सजायको माग गरेको भ दैमा ताि वक असर पन मो ान, ०७२-CR-२०४०, कत य यान, नेपाल
देिखँदैन । वारदातको पृ भूिम र प रि थित हेदा, उ
सरकार िव. शेर नारायण े
सजाय गदा चक पछ िक भनी मल
मतृ कको लास कृित मचु ु काबाट घाँटी
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने घसा रएको, ओठ र नाक कािटएको िनलडाम रहेको
राय सु अदालत र पनु रावेदन अदालतबाट य भएको भ ने देिख छ । जाँड खाएको अव थामा ठेलामठे ल
छ । अदालती ब दोब तको १८८ नं. ले सव वसिहत हँदा लड् न पु दा शरीरमा घसा रएर चोटपटक
ज मकै द वा ज मकै द गनपन
ु भएका मु ामा राय य गन िनलडाम हनु वाभािवक नै ह छ । यान िलनेस मको
मु ामा इ साफ गन अिधकारीलाई विववेक य अिधकार अिघदेिखको रसइवी नदेिखएको, लक
ु चोरी हार
दान गरेको पाइ छ । उ अिधकार यायकताबाट गरेको वा जोिखमी हितयारको योग भएको भ ने पिन
योग गन पाइँदनै भ न िम दैन ।
देिखएन । यस अव थामा पनु रावेदकले िजिकर
वारदातको कृित तथा ितवादीको िलएझ शरीरमा िनलडाम घसा रएको िच देिखएकै
भूिमकालाई हेदा सु अदालत तथा पनु रावेदन आधारमा अ य वत व तिु न माणको अभावमा
अदालतबाट य भएको १२ वष कै द सजाय कायम यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम कसरु मािणत
गन रायसमेत यायोिचत देिख छ । यस अव थामा भयो भनी मा न िमलेन । यसरी मादक पदाथ सेवन गरेको
ितवादीले ज माज मी १२ वष कै द सजाय मा अव थामा ितवादीले ठेली िदएको कारणबाट कोदो
भो नपु न हँदा िनजको अंश सव व गनपन
ु अव था बारीमा लड् न पगु ेको मािनसको शरीरमा के ही सामा य घा
रहँदनै । अतः ितवादीलाई यानस ब धी महलको चोट देिखएकोस मको कारणबाट नै यानस ब धीको
१३(१) नं. बमोिजम नै सव वसिहत ज मकै द ग रपाउँ १३ नं. बमोिजमको कसरु कायम गनु मनािसब
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग यो नदेिखने । बरामद भएको रकम .२०,३३०।– म ये
इजलास सहमत हन नस ने ।
.१७,५००।– ताराबहादरु भज
ु ेलसँग िलएको र
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट २,८३०।– आ नै घरबाट याएको हो भनी ितवादीले
ितवादी मीनबहादरु भ डारीलाई यानस ब धी बयान गरेको पाइयो । िनजको उ बयानलाई अ यथा
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने मा नु पन कारण नदेिखँदा अ य व तिु न माणको
ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित अभावमा ितवादीबाट बरामद भएजित सबै रकम
२०७२।१०।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने मतृ कको हो भनी अनमु ान गरी मतृ कको ीमतीलाई सबै
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िफता िदनु यायोिचत हने नहँदा अदालतमा दािखल
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
भएको रकमम ये .१७,५००।– मतृ क ताराबहादरु
ितवादी रता भ ने भ नी तामाङलाई यानस ब धी
भज
ु ेलको प नी ानमु ाया भज
ु ेललाई िदलाई िदने र बाँक महलको १४ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय
.२,८३०।– ितवादी शेरनारायण े लाई िफता हने ठहर गरेको दोलखा िज ला अदालतको फै सलालाई
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
फै सलालाई अ यथा गनपन
२०७२।४।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ु नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
ितवादी शेरनारायण े लाई यानस ब धी महलको क यटु र: देवीमाया खितवडा
१४ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने र बरामद इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ४ शभु म् ।
भएको रकमम ये .१७,५००।– मतृ कको प नी
५
ानमु ाया भज
ु ेललाई र बाँक .२,८३०।– ितवादी मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी टंकबहादुर
शेरनारायण े लाई िफता िदलाई िदने ठह याई गरेको मो ान, ०७२-CR-२०६९ र ०७४-CR-००३८,
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।२।२२ लागु औषध ( ाउन सगु र), िवजय थापा िव. नेपाल
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सरकार, सितस धान िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
ितवादी िवजय थापाबाट बरामद भएको लागु
क यटु र : देवीमाया खितवडा
औषध ाउन सगु रको मा ज मा ३(तीन) ाम ९९०
इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ४ शभु म् । िमली ाम देिखएको छ । उ मा ाको लागु औषधलाई
४
ितवादी सितस धानले आ नो र सह ितवादी
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी टंकबहादुर िवजय थापाको आधा आधा हो भनेका र सो स ब धमा
मो ान, ०७२-CR-१५५६, कत य यान, नेपाल ितवादी िवजय थापाले अदालतको बयानमा इ कार
सरकार िव. भ नी तामाङ
गरे पिन अदालतमा नै ितवादी सितस धानले गरेको
दशीको पमा सो लौरोसमेत बरामद भएको बयानको उ बेहोरालाई अ यथा मािनरहनु पन कुनै
देिख छ । यी ितवादीले मतृ क कृ णकुमारीलाई अव था देिखन आउँदनै । अनस
ु धानको बयानमा
मानपनस
मको
पूव रसइवी,
झै-झगडासमेत ितवादीह ले सेवनको लािग उ लागु औषध ाउन
ु
देिखँदैन । वारदातमा घातक हितयार योग भएको सगु र याएको भनी वीकार गरेका छन् । ितवादी
अव थामा िमिसलबाट देिखँदनै । आफूलाई र डी भालु सितस धानले अदालतको बयानमा समेत उ लागु
भनी आमासमेतलाई गाली गरेको हँदा रस उठे को भनी औषध ितवादी िवजय थापासमेतले सेवन गनका लागी
ितवादीले आरोिपत कसरु लाई वीकार गरी त काल याएको भनी ितवादी िवजय थापालाई पोल गरेको
उठेको रसले लाठीले िहकाउदा मृ यु भएको हो मान देिखयो । ितवादीम येका सितस धान Clear vision
मनसाय िथएन भनी बयान गरेको र मतृ कबाट योग भ ने सधु ारगहृ मा बसेको भ ने उ सधु ार गहृ को िमित
भएको भिनएका अपश दबाट मािनस वभावले आवेशमा २०६९।३।२५ को प समेतले िनजह सेवनकता हन्
आउने कृितको देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, भ ने त यलाई पिु गरेको हँदा िनजह लाई लागु औषध
यानस ब धीको १४ नं. बमोिजम आवेश े रत ह याको (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ) (१)
वारदात कायम गरी १० वष सजाय हने ठह याएको बमोिजम ओसार पसारको कारोबारको कसरु मा जनही ५
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा वष कै द र . ५,०००।– ज रवाना गन गरेको पनु रावेदन
गनपन
अदालत, बटु वलको िमित २०७१।९।७ को फै सला
ु नदेिखने ।
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िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िनज ितवादीह लाई ऐ. बढाइरहनक
ु ो कुनै औिच य र योजन रहेन । ततु रट
दफा १४(१) (ङ)को सेवनको कसरु मा ऐ. दफा १४(१) िनवेदन खारेज हने ।
(ङ) बमोिजम जनही ८ मिहना कै द हने ठहर गरेको सु
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
प देही िज ला अदालतको िमित २०७०।१।१० को क यटु र: िविपन कुमार महासेठ
फै सला सदर हने ।
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
२
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा. या. ी के दार साद चािलसे, ०७४-WO-०६६०,
इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ४ शभु म् । उ ेषण, लालमह मद िमयाँ िव. िज ला सरकारी
विकलको कायालय, स रीसमेत
एकल इजलास
बहिववाह मु ा कारवाही चली िमित
२०७३।२।२९ मा फै सला भएको कुरा सोही
१
ज रयाबाट चलेको धनमाल मु ामा यी िनवेदकले
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७४-WO- ितवाद गरेको देिखएको, धनमाल मु ामा ितवाद
०२५१, उ ेषण, देवकुमारी े िव. ऋण असुली गरी मु ाको कारवाहीमा संल न रही सो धनमान मु ा
यायािधकरणको कायालय, काठमाड समेत
िमित २०७४।२।४ मा फै सला भएको देिखदासमेत
वादी राि य वािण य वक ितवादी यी िनवेदकलाई ितवादी बनाई चलेको बहिववाह मु ामा
िनवेदक देवकुमारी े भएको ऋण असल
ु ी मु ामा यी िनवेदकको नाममा िमित ०७३।५।२२ मा तामेल भएको
िनवेदकका नाउँमा जारी भएको १५ िदने याद मेची यादबाट जानकारी नभएको भ ने िनवेदकको भनाई
नगरपािलका वडा नं.१० ि थत िचया पसल छे उको िव वासलायक देिखन नआउने ।
िबजल
बहिववाह मु ामा िनवेदकको नाममा िमित
ु ीको ख बामा टाँस गरी २ जना सोही वडाका
सा ीह समेत राखी िमित २०६३।९।३० मा तामेल ०७३।५।२२ मा तामेल भएको यादबाट जानकारी
भएको िमिसलबाट देिखने ।
नभएको भ ने िनवेदकको भनाई िव वासलायक देिखन
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ११० आएन । आफूउपर चलेको जारी, धनमाल मु ाको
नं. बमोिजम कानूनले िनधारण गरेको ि या र कारवाहीबारे िनवेदनमा के ही उ लेख गरेकोसमेत
रीत पु याई तामेल भएको यादिभ ितवाद नगन नदेिखएको र याद बदरमा सु स री िज ला अदालतमा
यि ह लाई पनु : अवसर िददै जाने हो भने मु ाको िदएमा िनवेदनको बेहोरा र ततु रट िनवेदनमा उ लेख
कारवाही अन तकालस म लि बन जाने भई याियक भएको बेहोरा (सा ीको सही नभएको भ ने सु िनवेदन
अ यौलताको ि थित िसजना हन जाने ह छ । ततु उ लेख गरेको ततु िनवेदनमा सो कुरा उ लेख
िनवेदनबाट उठाइएको िवषयव तमु ा रीतपूवक याद नभएको) समेत फरक फरक देिखएकोसमेतबाट ततु
तामेल भई सोही आधारमा फै सला तथा फै सला िनवेदनमा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाई रहनु
काया वयनसमेत भइसके को हँदा ततु िनवेदन भ ने पूवअव था नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
थम ि (Prima Face) मा नै खारेज हने देिखन हने ।
आयो । तसथ, िवप ी बनाइएका िनकाय र यि ह बाट इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
िलिखत जवाफ माग गरी यसमा कारवाही अगािड इित संवत् २०७४ साल चैत १६ गते रोज ६ शभु म् ।
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