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िनधारण गरेको रकम असल
ु गनज ता शासक य
बृहद पूण इजलास
कायलाई कुनै कर अिधकृतलाई सिु पन स ने भ ने
ऐनको मनसाय रहेको देिखने ।
मा. या. ी दीपकराज जोशी, मा. या. ी
के ही िनि त समयअिघस म िववािदत रही वा
दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद अ य कारणसमेतले असल
ु हन नसके को राज वलाई
चािलसे, मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. फछ् य ट गन िवशेष यव थाअनु प ऐनको योजनको
ी अिनलकुमार िस हा, ०७४-WF-०००१, लािग दफा ६(४) अ तगत आपसी कुराकानी
ब दी य ीकरण, चडु ामणी शमाको हकमा क पना (नेगोिसएसन) बाट कर िनधारण गन वा कर अिधकृतको
उ ेती शमा िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान अध याियक अिधकार योग गरी दफा ७(३) वा ८(२)
आयोग, काठमाड समेत
बमोिजम पनु ः कर िनधारण गन िनणय गन पाउने
मूलतः अध याियक िनकायको मु य अिधकार आयोगलाई रहेको र आयोगले गरेको य तो
काय याय स पादन नभई शासिनक काय नै हो । कर िनधारणस ब धी िनणयउपर पनु रावेदन नला ने
शासिनक कायको अलावा य ता िनकायले याय यव था भए पिन दफा १२(२) ले अिधकार े को
िन पणसमेत गन हँदा अध याियक िनकाय भिनएको योग, कानूनको या या, बु नु पन माण नबझ
ु े को
हो । कानून ारा थािपत य ता िनकाय जसलाई वा बु न नहने माण बझ
ु ेको एवम् बा या मक पमा
स पूण पमा याियक अिधकार दान नगरी िवशेष पालना गनपन
ु कायिविधस ब धी कानूनको उ लङ् घन
कृितका िवषयमा के ही हदस म याियक अिधकार भएको नमा सव च अदालतले पनु रावेदन गन
दान ग रएको छ भने यो अध याियक िनकाय हने । अनमु ित िदएमा य तो कर िनधारण गन िनणयउपर
याियक िनकाय र अध याियक िनकायको सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने यव था रहेको
याय िन पण गन कायमा के ही समानता भएको हँदा पाइने ।
नै यसलाई अध याियक (Quasi-Judicial) भिनएको
सामा य अव थामा राज व िनधारणस ब धी
हो । अध याियक िनकायले पिन याय स पादन गदा िनणय गन अिधकार आयकर, मू य अिभविृ कर,
यायका मा य िस ा त र कायिविध कानूनको पालना अ तःशु क, भ सार महसल
ु ज ता स बि धत
गनपन
ु ह छ । खास गरी अध याियक िनणय स बि धत ऐनह ले स बि धत अिधकृतह लाई िदए तापिन
िवषयव तमु ा िव शासक य अिधकारीबाट ग रने वाताबाट राज व िनधारण गन अिधकार तत्तत्
भएकाले िवषयगत द ताको कारण य तो िनणय वा ऐनह मा कसैलाई िदएको छै न । तर कर फछ् य ट
कानूनी िनकासलाई भावकारी मािनने ।
आयोग ऐन, २०३४ मा भएको उपयु िवशेष
कर फछ् य ट आयोग ऐनको दफा ६(४) ले यव थाको अवलोकन गदा यो आयोग अ थायी
कर िनधारण र असल
ु ीलाई फरकफरक कायको पमा कृितको भएको र िनि त अविधअिघस म िववािदत
हेरक
े ो, आयोगले आफूले गनपन
ु काम कारबाहीम ये भई वा उि लिखत अ य कारणले असल
ु हन नसके को
कर िनधारणलाई अध याियक भएकोले सो अिधकार राज वको िवषयमा आयोगलाई िवशेष अिधकार िदई
यायोजन गन निम ने र राज व फछ् य टका िविभ न वाता ि या (Negotiation) ारासमेत राज व
चरणमा गनपन
ु शासक य कृितका कारबाहीलगायत िववादको समाधान वा असल
ु ी हन नसके को रकम
आयोगले फछ् य ट गन तोिकएको त रका अपनाई स ब धमा िवधाियकाले करदातालाई सिु वधा वा
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राहत िदई िवगतका अ यायह ब द गरी आगामी कुनै काय गरेको वा गन लागेको अव थामा उपयु
िदनह का लािग यान के ि त गराउने उ े य रहेको ऐनका दफाह को संर ण पाउन स ने देिखँदैन ।
देिख छ । य तो िववादको रकम वा स बि धत ऐनको यस अव थामा कानून द अिधकारको योग कसरी
ि या अपनाई असल
ु हन नसके को रकमका िवषयमा ग रएको छ, कानूनको मनसायलाई काया वयन गन
समाधानको लािग आयोगले राज वस ब धी चिलत उ े य रािखएको छ छै न, य तो कायबाट कसैलाई वा
कानून र राज वस ब धी शासक य अिधकारीह को आफूलाई समेत गैरकानूनी फाइदा पगु ेको वा यसो गन
अिधकार योग गरी िववाद समाधानको वैकि पक उ े य राखेको छ छै न आिद ह को सू म अ ययन
उपाय अथात् आपसी कुराकानी (Negotiation) लाई र गहनतम् अनस
ु धानको आव यकता हने ।
समेत एउटा औजार (Tool) को पमा योग गनस ने
कर फछ् य ट आयोग ऐन, २०३३ को उ े य
बहृ त् अिधकार िदएको देिखने ।
र मनसाय राज वस ब धी िवशेष ऐनको िनयिमत
कानूनी यव था र नेपाल राजप मा आयोग ि याका आधारमा िनणय गरी राज व उठाउने भ ने
गठन एवम् आयोगलाई ा त कायादेशको बेहोरा हेदा नभई य ता ऐनअ तगत पूविनधा रत राज वको अङ् क
आ.व. २०६९।७० स मको िविभ न कर, महसल
ु िविभ न कारणवश िनि त समयस म ती स बि धत
तथा राज वको ब यौता स ब धमा छानिबन गरी ऐनको ि या अपनाई लामो समय नेपाल सरकारको
करदातासँग वातासमेत गरी िववादको टुङ्गो लगाई राज व शासनको अिभलेखमा रहेका तर िविभ न
ब यौता कर रकमको फछ् य ट गन अि तयार ा त कारणवश सङ् कलन गन गराउन वा असल
ु उपर गन
भएको देिखएकाले यो आयोगको काय मूलतः नसके को ब यौताह लाई कर फछ् य ट आयोग ऐन,
अध याियक कृितको हो भ ने पिु ह छ, तथािप २०३३ को प रिधिभ रही स पूण ब यौता असल
ु ीको
यस आयोगलाई स बि धत प सँग आपसी छलफल ि कोणले नभई राज वको नयाँ अङ् क कायम गरी एक
गन कायिविध अपनाउँदा र कर असल
ु ीको स ब धमा िनि त समयमा सदैवको लािग फछ् य ट गन भ ने रहेको
शासक य अिधकारसमेत िदइएको देिखने ।
छ । सो ऐनको मम र मनसायिवपरीत उ आयोगका
कुनै सावजिनक पद धारण गरेको यि ले सद य वा आयोगको आदेश वा िनदशनबमोिजम
कुनै काम गदा य तो कायको पछािडको मनसाय काम गन यि ले गरेको कायमा बदिनयत देिख छ वा
त वले मह वपणू भूिमका खे दछ । ऐनले िदएको यसबाट य ता रा सेवकले गरेको काय ट पमा
अिधकारको योग गदा खराब िनयत मािणत गन
ाचारको प रभाषािभ पदछ भने य तो अव थामा
सिक छ वा य तो कायको पछािड कुनै ाचारज य अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले वत
काय भएको माणबाट िनिववािदत पमा देिख छ एवम् व तिु न त रकाबाट अनस
ु धान गरी सङ् किलत
र य तो कायमा अ य यि को पिन संल नता माणको आधारमा ाचारज य काय गरेको पया
माणबाट खु न आउँछ भने य तो अव थामा पिन माण फे ला परेमा मु ा चलाउन पाउँदैन भ न िम ने
उपयु संर ण ा ह छ भ न निम ने ।
नदेिखने ।
स बि धत ऐनका यव थाह ले दान गरेको
सावजिनक सं थाको प रभाषािभ
अिधकार योग गदा प पमा िनयत वा मनसाय चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार ारा थािपत
िवचारणीय हने हँदा अनस
ु धानको ममा कुनैपिन आयोगसमेत पन कानूनी यव था भएको स दभमा
सावजिनक पद धारण गरेको यि ले बदिनयत राखी नेपाल सरकारको िमित २०७१।१०।२२ को
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सूचनाबमोिजम गठन भएको कर फछ् य ट आयोग कानूनी पमा निम ने भएकोले यसलाई िनिववािदत
२०७१ समेत दफा २(घ) र (ङ) को प रभाषािभ पन “राज व” को सं ा िदनु यायसङ् गत हँदैन । य तै
भई यसका पदािधकारीह सावजिनक पद धारण लामो समयस म कर वा महसल
ु असल
ु गन िनकायले
गरेको यि देिखएकोले य ता पदािधकारीउपर कुनै कारणवश कुनै कर वा महसल
ु रकम असल
ु उपर
ाचार गरी अि तयार दु पयोग गरेको स ब धमा गन असमथ भई नेपाल सरकारले य तो रकम असल
ु
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले अनस
ु धान गनतफ थप ोत साधन खच नगरी िवशेष उपाय
गरी ाचारको कानूनी प रभाषािभ पन कुनै काम अपनाई फछ् य ट गन य तो आयोग गठन गरेपिछ र
गरेको त ययु एवम् या माणबाट देिखएमा सो आयोगले फछ् य ट ि या ार भ गरेपिछ य तो
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र अि तयार दु पयोग ब यौता रकमलाई पिन िनिववािदत “राज व” को
अनस
पमा प रभािषत गन निम ने ।
ु धान आयोग ऐन, २०४८ अ तगत मु ा दायर
गन पाउने नै देिखने ।
याियक ि यामा रहेको िववािदत वा लामो
कानूनमा उि लिखत येक श दको उ े य समयस म असल
ु उपर हन नसक िनि य बसेका
र अथ ह छ । कर फछ् य ट आयोग ऐन, २०३३ को य ता कर महसल
ु लाई िवधाियका ारा िनिमत िवशेष
दफा १७ ले असल िनयतले गरेको वा गन खोिजएको कानूनको आधारमा अव था र प रि थितअनस
ु ार
काम कारबाहीका िनिम उ आयोग, सो आयोगका कायादेश तोक िनि त अविधिभ ै अि तमता दान
सद य तथा आयोगको आदेश वा िनदशनबमोिजम गन गिठत िवशेषािधकारयु
य तो आयोगको
काम गन कुनै यि को िव कुनै मु ा वा कानूनी सद यको हैिसयतमा गरेको कायका स ब धमा
कारबाही चलाउन नपाउने गरी उ कानूनले नै नेपालको संिवधानको धारा २३९ बमोिजम ाचार
आयोगका पदािधकारीसमेतलाई िवशेष उ मिु र मािनने कुनै काम गरेको देिखएमा अदालतमा िवप ी
संर ण दान गनको
आयोगले मु ा दायर गन स नेमा बाहेक कर फछ् य ट
ु पिन उ े य र अथ रहेको हने ।
लामो समयदेिख िववािदत रही वा कर आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम असल
शासनले उठाउन नसके को कर महसल
ु ऐनको िनयतले गरेको वा गन खोिजएको काम कारबाहीको
ावधानबमोिजम फछ् य ट गदा उ कानूनी िनिम आयोगका सद यउपर कुनै मु ा वा कानूनी
यव थामा उ लेख भएको “असल िनयतले गरेको कारबाही चलाउन नपाउने गरी संर ण दान ग रएको
वा गन खोिजएको” काम कारबाही हो भ ने िव ास अव थामा आयोगको सद यको हैिसयतमा गरेको काय
गनपन
ु भएपिन यदाकदा असल िनयत नहन स ने असल िनयतले गरेको हो होइन ? िनजले आफूलाई
स भावनालाई नकान सिकँ दैन । सािबकमा िनधा रत ा त भएको कायादेश नाघी कानूनबमोिजम ाचार
भए पिन लामो अविध राज व शासनले असल
ु गन मािनने कुनै काम गरी अि तयारको दु पयोग गरेको
नसके को कुनै कर महसल
ु म ये कुनै अंश छुट िदएकै हो वा होइन ? भ ने िववाद यस रट िनवेदनबाट हे रने
कारण बदिनयत नै िचताई गरेको हो भ ने पूवा ह रा नु िवषय नभएको र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
पिन कानूनसङ् गत नहने ।
आयोगको िलिखत जवाफबाट यस िवषयमा िवशेष
कर महसल
ु िनधारण िववािदत भई अदालत, अदालतमा मु ा दायर भइसके को भ ने खु न आएको
वा यायािधकरणमा िवचाराधीन मु ाले अि तमता हँदा उ मु ामा पेस भएको माण तथा अनस
ु धानको
नपाएस म य तो कर महसल
ह को िन पण हनपु न देिखने ।
ु असल
ु उपर गन िन कषबाटै उ
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ाचारको आरोप पिु गन त ययु
िनवेिदकाका पित चडु ामिण शमालाई
माणको आव यकता रहेकोले यसका लािग अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा धरौटी
आव यक माणको सङ् कलन गदा कानूनले तोके को रा न नसके को कारण थनु ामा रािखएकोमा िनजको
कायिविध अपनाउनु आव यक ह छ भने कानूनले थनु ाको हालको वैधािनक अव था के छ भ ने स ब धमा
िनधारण गरेको ि या अपनाई ा गरेको माण हेदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले आ नो
िन प पमा िव ेषण गनु अनस
ु धानकताको कत य तफबाट िवशेष अदालतमा आरोपप दायर ग रसके को
हने ।
भ ने िमिसल संल न माणबाट खु न आएकोबाट अब
कानूनले नै प पमा प रभाषा गरेको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
िवषयमा थप या याको गु जाइस नहने ।
२०७४।३।१५ मा माग भएको धरौटीको योजन र
िवशेष अव थामा करको अङ् कमा हेरफे र औिच य समा भइसके को अव था छ भने अि तयार
गरी कुनै िवशेष अविधको करको िववाद वा असल
ु दु पयोग अनस
ु धान आयोगले अनस
ु धानको लािग
हन नसके को राज वको िवषय टुङ्गो लगाउन नेपाल माग गरेको धरौटी रा न नसके को कारण थनु ामा
सरकारले आ नो अिधकार कर फछ् य ट आयोग ऐन, रािखएकोमा िवशेष अदालतमा मु ा दायर भए पिन यस
२०३३ अ तगत यायोजन गरेको र यसरी परु ाना अदालतको िमित २०७४।४।४ को आदेशबाट िवशेष
िववाद र ब यौताह फछ् य ट गदा आपसी छलफलबाट अदालतले आ नो कारबाही यथाि थितमा राखेको
पिन करको अङ् क िनधारण गनसमेत अिधकार अव था छ । यसरी आरोपप दायर भएपिन हाल िवशेष
िदइएअनु प यसअिघका कर फछ् य ट आयोगह ले अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ अ तगत कारबाही र
परु ाना िववाद र ब यौताह नेगोिसएसनबाट फछ् य ट आदेश हन बाँक नै रहेको र िनज चडु ामिण शमालाई
हँदै आएको देिखने ।
यस अदालतको िमित २०७४।४।१७ को आदेशबाट
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान यस अदालतको याियक िहरासतमा रािखसिकएको
आयोगको िलिखत जवाफको करण ४(क) मा अव था एकाितर छ भने अक तफ िनवेिदकाका पित
चडु ामिण शमाले आफूलगायतलाई फाइदा पु ने ब दी चडु ामिण शमासँग मागेको धरौटीको अङ् क हेदा
बदिनयत िचताई स झौता गरी ाचार गरेको भ ने िववािदत एवं राज व शासनले आफै ँ असल
ु उपर
र िवशेष अदालतमा दायर भएको आरोपप मा समेत गन नसके को अङ् कलाई आधार बनाएको देिखएबाट
िनजले यि गत लाभ हने काय गरेको भ ने उ लेख समेत वृ भावनाले थनु ामा राखेको देिखन आएकाले
गरे तापिन िनजले आ नो कत य पालना गदा के कित सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
यि गत लाभ वा फाइदा िलएका हन् भ ने िवषयमा ३६(ख) बमोिजम िनज ब दी चडु ामिण शमालाई
धरौटी माग गदा के ही उ लेख नभएबाट धरौटीको थनु ामु गनपन
ु देिखने ।
अङ् क के वल िववािदत एवम् नेपाल सरकारले आफै ँ ले
अतः मािथ उि लिखत आधार
उठाउन नसके को ब यौता कर महसल
ु मा आधा रत कारणसमेतबाट िनज ब दी चडु ामिण शमालाई
भएको देिखँदा य तो का पिनक पमा िहसाब थनु ामै रािखरा नपु न अव था नदेिखएकाले
ग रएको अ वाभािवक रकम धरौटी वा जमानत मागको ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
पछािड िनज चडु ामिण शमालाई थुनामै रा ने वतृ इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
इित संवत् २०७४ साल साउन २७ गते रोज ६ शभु म् ।
भावनाबाट े रत रहेको िथएन भ न निम ने ।
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राजिवराजबाट तथा यस अदालतबाट भएको
संयु इजलास
फै सलामा अवकाश भएदेिख पनु बहाली हँदास मको
अविधको तलब भ ा िदनु भ ने उ लेख नभएको
१
र िश ा ऐन, २०२८ को दफा १६ट मा समेत िबना
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज सूचना अनपु ि थत रहेको िश कले अनपु ि थत रहेको
जोशी, ०७०-WO-०१६४, उ ेषण / परमादेश, अविधको तलब भ ा नपाउने र सेवा अविधसमेत
िललाका त िघिमरे िव. िश ा म ालय, िसंहदरबार, नजोिडने भ ने प कानूनी यव था रहेको देिखँदा
काठमाड समेत
िनवेदकले अवकाश भएको अविधको तलब भ ा
िश ा ऐन, २०२८ को दफा १६ट मा नपाउने र सेवा अविधसमेत जोड् न निम ने गरी िश ा
“िनयमानस
ु ार िबदा वीकृत गराई बसेको अव थामा िवभागबाट िमित २०६९।११।२२ मा भएको िनणय
बाहेक िव ालयमा अनपु ि थत रहेको िश कले र सो िनणयलाई सदर गन गरी िश ा म ालयबाट
अनपु ि थत अविधको तलब भ ा पाउने छै न र िमित २०७०।४।७ मा भएको िनणय कानूनस मत
य तो अविध िनजको सेवामा गणना हनेछैन” देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण तथा
भ ने यव था रहेको देिखयो । िश ा ऐनमा भएको परमादेश जारी हने अव थाको िव मानता देिखएन
उ कानूनी यव था हेदा िबदा वीकृत नगराई रट िनवेदन खारेज हने ।
िव ालयमा अनपु ि थत रहेको िश कले दफा १६छ इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
बमोिजम अदालतको फै सलाअनस
ु ार पनु रबहाली इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको अव थामा अनपु ि थत रहेको अविधको तलब
२
भ ा नपाउने र य तो अविध िनजको सेवामा गणना स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
हन नस ने अव था देिखयो । रट िनवेदकले आफू शमा पौडेल, ०७१-CR-०३६१, लागु औषध खैरो
िबदा वीकृत गराई वा िव ालयमा जानकारी िदई हेरोइन, सुदामा राय यादव िव. नेपाल सरकार
िबदा बसेको तथा अनपु ि थत रहेको भनी िजिकर
ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को
िलन नसके को र िव ालय तथा स बि धत िनकायमा सािबती बयानलाई बरामदी मचु ु का, हरी सहायक
जानकारी गराएको भ ने पिु हने कुनै माण पेस गन िनरी क भरत िसंह अिधकारीको ितवेदन र सो
सके कोसमेत नदेिखँदा िनवेदकलाई अवकाशदेिख ितवेदनको बेहोरा पिु हने गरी अदालतमा आई
पनु रबहाली भएको अविधस मको तलब भ ा िदनु ितवेदकले गरी िदएको बकप , घटना िववरण कागज
नपन र सो अविध िनजको सेवा अविधमा जोड् न नपन र लागु औषध खैरो हेरोइनको बरामदी प रमाण एवम्
गरी िश ा िवभागको िमित २०६९।११।२२ को िनणय िनज ितवादी यस अदालतमा पनु रावेदन गदासमेत
सदर गन गरी िश ा म ालयबाट िमित २०७०।४।७ कसरु मा सािबतै रही बढी कै द सजायको हकमा मा
मा भएको िनणय कानूनस मत देिखएकाले िनवेदन िवचार होस् भनी पनु रावेदन गरेको अव थासमेतलाई
मागबमोिजम उ ेषण तथा परमादेश जारी हन स ने आधार मा दा उ लागु औषध खैरो हेरोइन यी
अव था नदेिखने ।
ितवादीले ख रद गरी िब िवतरण गन योजनको
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट लािग बोक िहँडेकोले लागु औषध ख रद िब
िनवेदकको पनु रबहाली हने गरी पनु रावेदन अदालत, ओसारपसारसमेतको कसरु ज य काय यी ितवादीले
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गरेको भ ने पिु हन आयो । यसथ स पूण िमिसल भ ने पीिडतको वा य परी णबाट देिखएको
संल न आधार माणह बाट यी ितवादीको काय अव था एवम् ितवादीको मौकाको बयान एवम् जाहेरी
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) दखा तसमेतबाट जबरज ती करणीको कसरु भई
को कसरु अपराध गरेको पिु भएकोले उ कसरु मा नसके को र सोको उ ोगस म भएको भ ने देिखएको
िनज ितवादी सदु ामा राय यादवलाई सोही ऐनको ि थित हँदा ितवादी पशराम
ु भ ने िजवन साद
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० वष कै द र दाहाललाई जबरज ती करणीको महलको ५ नं.
.७५,०००।- ज रवाना हने ठह याएको सु बारा बमोिजम ५ वष कै दको सजाय गन गरेको सु उदयपरु
िज ला अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अव था देिखन नआउने ।
अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।९।२९ को
अतः ितवादी सदु ामा राय यादवलाई फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) इजलास सहायकः िवदरु का ले
अनस
ु ारको कसरु गरेको पिु हन आएकोले ऐ.ऐनको क यटु रः अिमरर न महजन
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० (दश) वष कै द इित संवत् २०७३ साल काि क २९ गते रोज २ शभु म् ।
र .७५,०००।- (पचह र हजार) ज रवानासमेत
४
हने ठहर गरी सु बारा िज ला अदालतबाट भएको स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट के दार साद चािलसे, ०७१-RC-०१०१, कत य
िमित २०७०।११।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
यान र रहजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. जीवन
देिखँदा सदर हने ।
आलेमगर
इजलास अिधकृतः ठिग क ेल
ितवादी जीवन आले मगरले अदालतसम
क यटु रः अिमरर न महजन
समेत मतृ क राजल
ु ाई ढुङ्गाले टाउकोसमेतमा हा दा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् । मतृ क भइु मँ ा लडेको र पनु ः ३५ के .जी.को ढुङ्गाले
३
लडेको मतृ कउपर हार गरेको भनी कसरु को स पूण
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी घटना म खल
ु ाई सािबती बयान गरेको देिख छ । लास
के दार साद चािलसे, ०७१-CR-०९८८, जबरज ती कृित मचु ल
ु का हेदा मतृ क वष २९ को राजु िल बूको
करणी, नेपाल सरकार िव. जीवन साद दाहाल
नाकको दवु ै वालबाट रगत िन क जमेको, दवु ै कानमा
शारी रक परी णबाट पीिडतको योिनको रगत जमेको, बायाँ आँखीभ मनु ी काटेकोज तो चोट
Vestibule मा रातोपना देिखएको, ितवादीले देिखएको, दायाँप िनधारको मािथ टाउकोमा र दायाँ
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा आ नो कान पछािडसमेत चोट देिखएको उ लेख भएको र
िलङ् ग खेलाउन लगाई िनजको योिनमा औ ँला शव परी ण ितवेदनले Intracranial haemorrage
घस
ु ारेको कुरालाई वीकार गरेको, पीिडतले due to trauma over head बाट मतृ क राजक
ु ो
अदालतमा गरेको बकप मा िलङ् ग पसाएको भनी मृ यु भएको बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । यसरी
उ लेख गरे पिन मौकाको कागजमा िलङ् ग खेलाउन ितवादीको सािबतीलाई लास कृित मचु ु का र
लगाई औ ँलाले योिनमा घोिचिदएको बेहोरा लेखाएको शव परी ण ितवेदनले समेत पिु ग ररहेकोले यी
र पीिडतको क याजाली याितएको तर आलो होइन ितवादीको कत यबाटै मतृ क राजु िल बूको मृ यु
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भएको पिु हन आएकोले यी ितवादीलाई मल
५
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं.बमोिजमको स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
कसरु मा ऐ. १३(३) नं.बमोिजम सव वसिहत िव भर साद े , ०६८-CR-०४२४ र ०६८ज मकै दको सजाय गरेको र चोरीतफको अिभयोग RC-००९२, खनु डाँका, पूणकुमार मगर िव. नेपाल
दाबी पु न नस ने ठह याएको सु धनकुटा िज ला सरकार र नेपाल सरकार िव. फूलकुमार शेपा
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
वारदात िमितमा आफू पथरीक िवनीता
धनकुटाको फै सला िमलेकै देिखने ।
राईसँग िववाह भई िवराटनगर गई लेवरकाम गरी पौष
अतः ितवादी जीवन आले मगरलाई २७ गते मा घरमा आएको हँदा कसरु दार होइन भनी
यानस ब धी महलको १३(३) नं.बमोिजम ितवादी फूलकुमार शेपाले अदालतमा बयान गदा Alibi
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरी चोरीतफ िजिकर िलएतफ हेदा कुनै यि कुनै समयमा अ य
अिभयोग दाबी पु न नस ने ठह याएको सु धनकुटा िथए भ ने कुराको त ययु तवरबाट पिु गनपनमा
ु
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन यी ितवादीले सो पिु नगरी के वल अदालतको
अदालत, धनकुटाको िमित २०७१।२।१८ को फै सला बयानमा लेखाएकै आधारमा Alibi को िजिकर पिु हन
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
स दैन । अ य िथएँ भ ने कुरा िनजको अिधकार ा
अब ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय गदा अिधकारीको बयान र सह ितवादीको बयानसमेतबाट
चक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम खि डत भएको देिखने ।
१५ वषमा कै द सजाय गन उपयु हने भनी सु ले
जंगलमा २ जनाको लास रहेको भ ने
य गरेको राय सदर गरेको स ब धमा िवचार गदा कुरा संखवु ासभातफबाट आउँदै गरेका राई के टाको
वारदातका बेला यी ितवादीको १८ वष र हाल २४ सूचनाको आधारमा लास फे ला पारी अनस
ु धान भएको
वष रहेको, ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको देिख छ । घटना िववरण कागज गन नरे बहादरु
ु
पूव रसइवी रहेको किहँकतै नदेिखएको, मतृ क र बढु ाथोक ले मतृ कह को छे उमा एउटा लाठी पिन
ितवादी दवु ैजनाले सँगै जाँडर सी खाएपिछ भएको िथयो । एउटा खक
ु ु री नाङ् गै िथयो । लास देखाउनेसगँ
िववादमा मतृ कले ितवादीलाई छुरा देखाएको कारण यी लास के कसरी प ा ला यो भनी सो दा मलाई
ितवादीले रसको आवेगमा मतृ कलाई ढुङ्गाले फूलकुमार र ल े खनाल भ नेले भा से राखेका िथए
हार गदा वारदात हन गएको अव था ितवादीले खाना खान िकन िढलो आए भनी खो न जाँदा मैले
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत वारदातको िचनेकै नरे पा डे र तेजबहादरु नेपालीलाई फूलकुमार
स यत य ततु गरी अनस
ु धान र याियक र ल े खनाल भ ने यि लगायत अ य ४ जनाले
ि यामा सहयोग गरेको अव थासमेतका आधारमा मारेर उँधो लाँदै गरेको देखेको हँ भनी सो थानमा
ितवादीलाई १५ वषमा कै द सजाय हन सु ले य
सबैको सामु भनेका हन् हामीले सो सानो राई के टालाई
गरेको राय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको ला छ भ दा मंगलबारेका मािनसह ले हामीसँग लान
रायसमेत सदर हने ।
िदएनन् भनी उ लेख गनभएको
बेहोरा र मौकामा
ु
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
कागज गन गोिव दबहादरु पा डेले पिन सोही बेहोराको
क यटु रः अिमरर न महजन
बकप गरी पूणकुमार मगर, िघिसङ तामाङ िव.क.
इित संवत् २०७३ साल काि क २९ गते रोज २ शभु म् । र कटुवालको नाम उ लेख गरेका र ितवादीह को
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बयान र बरामद भएको खक
ु ु रीको हारबाट च दा मा दै करणी, नेपाल सरकार िव. राम सागर कुम
गदा िववाद भई सोही खक
जबरज ती करणी भएको भए त कालै करणी
ु ु रीले हार गरी ह या गरी
माटो प करले परु क
े ो भनी यी ितवादीह ले गरेको भए गरेको कुनै ल ण नपाइएको भनी िचिक सकले राय
बयानबाट बरामद लासको कृित िमलेको अव था र िदनु पन अव था देिखन आउँदनै । ितवादी रामसागर
अपराधको शङ
ृ ् खंलालाई ितवादीह को बयानबाट कुम को वा य परी ण ितवेदन हेदा Opinion
पिु भइरहेको समेतका आधारबाट यी ितवादीह
मा He has no sign & symptoms of recent
िनद ष रहेछन् भ न िम ने नदेिखने ।
sexual activity. So cannot be ascertained.
ितवादीसमेतको कत यबाट नरे बहादरु He has signs of Physical injuries. भ ने
पा डे र तेजबहादरु नेपालीको मृ यु भएको िमिसल उ लेख भएबाट िनज ितवादीले पीिडत हेरवालीलाई
संल न माणबाट पिु भएको देिखई यी ितवादी जबरज ती करणी गरेकै हन् भनी भ न सिकने अव था
पूणकुमार मगर र ितवादी फूलकुमार शेपालाई मल
पिन नदेिखने ।
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ितवादी रामसागर कुम को वारदात
ज मकै द र ऐ. चोरीको महलको ६ नं. को कसरु मा ऐ थलमा रहे भएकोस म सािबत रही जबरज ती
१४(४) बमोिजम ६ वष कै द र जनही .२,२५,०००।- करणी गरेकोमा इ कारी रही गरेको अदालतको
ज रवाना भइ डाँका गरेको िबगो .१,५०,०००।- बयान, पीिडत जाहेरवाली च ौटा “घ” को करणी
ितवादीह बाट मतृ कको हकवालालाई दामासाहीले भए नभएको भ न नसिकने भ ने र संघषका िच ह ,
भराई िदने ठह याई भएको फै सला िमलेकै देिखन कुनै घाउचोट िनलडाम नभएको तथा क या जाली
आउने ।
पिहले नै याितएको भ नेसमेत बेहोराको वा य
अत: अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु परी ण ितवेदन, यौन स पक भएको भ ने कुनै
वीकार गरी ितवादीह ले गरेको बयानलाई संकेत नपाइएको भ नेसमेत बेहोराको ितवादीको
जाहेरवालासमेतले अदालतसम गरेको बकप बाट वा य परी ण ितवेदन, पीिडत जाहेरवालीका
पिु भएको अव थामा यी ितवादीह िनद ष रहेछन् बबु ा च ौटा “ई” को छोरी च ौटा “घ” ले ितवादी
भ न िम ने अव था देिखन नआएकोसमेतबाट रामशरण कुम ले मेरो बेइ जत ग यो भनी भनेक
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, हन् भ नेसमेतको बकप समेतका आधार माणबाट
धनकुटाबाट िमित २०६८।१।१४ मा भएको फै सला ितवादी रामसागर कुम वारदात थलमै रहेको र
िमलेकै देिखँदा सदर हने । ितवादी फूलकुमार शेपाको िनजलाई वारदात थलबाटै हरीले प ाउ गरेकोमा
हकमा समेत मािथ िववेिचत आधार माणबाट इ साफ ितवादी अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा वीकार
जाँचको रोहमा फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर रहेको देिखन आएकाले ितवादी रामसागर कुम ले
हने ।
पीिडत जाहेरवाली च ौटा “घ” लाई जबरज ती
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
करणी गरेको भ ने मािथ उि लिखत शारी रक परी ण
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । ितवेदनसमेतका आधार माणबाट पिु नभएको हँदा
६
िनज ितवादी रामसागर कुम ले पीिडत जाहेरवाली
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी च ौटा “घ” लाई जबरज ती करणी गन यासस म
ह रकृ ण काक , ०७३-CR-०८५१, जबरज ती गरेको तर करणी गन भने न याएको स म देिखँदा
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ितवादीलाई जबरज ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम ितवादीह ताप भ ने प लु िसंह र िवशाल िसंहले
सजाय गन गरेको सु किपलव तु िज ला अदालतको बरामद भएको पे तोल हा ो होइन वा हामीबाट बरामद
िमित २०७२।२।२० को फै सला सो हदस म िमलेको भएको होइन भनी खल
ु ाउन नस नबु ाट कसरु गरेको
नदेिखँदा के ही उ टी गद ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, होइन भ न सिकने अव था नरहने ।
जबरज ती करणीको ५ नं. बमोिजम ४ (चार) वष कै द
अिधकार ा अिधकारीसम मौकामा प ाउ
हने ठहछ भनी गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको परेका पनु रावेदक ितवादीह आरोिपत कसरु मा
िमित २०७३।०१।२८ को फै सला िमलैकै देिखँदा सािबत भएका छन् । सो सािबतीलाई घटना थल
सदर हने ।
कृित मचु ु का, बरामद पे तोल, घटना कृित
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
मचु ु का, पो टमाटम रपोट र मौकामा बिु झएका
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभु म् । यि र ितवेदकको बकप ले समिथत ग ररहेको
७
देिख छ ।
ततु मु ाको वारदातको प ित,
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी वारदातमा योग भएको घातक हितयार र घटनाको
ह रकृ ण काक , ०७३-CR-०८३२ र ०७३-CR- प रणाम हेदा तराई जनताि क पाट मधेसले उ ोग
०८३३, ०७३-CR-०८३४, कत य यान, प लु वािण य संघको िनवाचन िवथो ने र आतंक िसजना
िसंह िव. नेपाल सरकार, िसक दर खाँ िव. नेपाल गन गराउनको लािग योजनाब त रकाले ग रएको यो
सरकार र िवशाल िसंह िव. नेपाल सरकार
वारदात संगिठत अपराध होइन भ न नसिकने ।
िमित २०६९।११।१० मा दलबहादरु
अत: उि लिखत आधार र माणबाट
थापा मगरलाई ितवादीह ले गोली हार गरेकोमा पनु रावेदक ितवादीम येका िसक दर खाँले कुनै
उपचारको लािग लाँदालाँदै िनजको मृ यु भएको भ ने यि लाई ह या गरी आउनको लािग पैयाँसमेत िदई
जाहेरी दरखा त परी सोही िदन राती हरीले चेक जाँच पठाएको देिखएको अव थामा यानस ब धी महलको
गदा ितवादी प लु िसंहको साथबाट कटुवा पे तोल र १३ को देहाय ४ नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय
गोली खोका र मोटरसाइकलमा रहेका ितवादी िवशाल गनपनमा
सोही महलको १३ को देहाय ३ नं. अनस
ु
ु ार
िसंहको साथबाट पे तोलको नोजलबाट बा दको ग ध सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी र अका
आइरहेको 9 MM पे तोल र ६ राउ ड गोलीसिहत पनु रावेदक ितवादी िवशाल िसंहलाई समेत सोही
प ाउ परेको भ ने बरामदी मचु ु का रहेको देिख छ महलको १३ नं. को देहाय ३ नं. अनस
ु ार ज मकै दको
भने सो बरामदी मचु ु कालाई सनाखत गद पनु रावेदक सजाय गनपनमा
सोही महलअनस
ु
ु ार सव सिहत
ितवादीह
ताप भ ने प लु िसंह र िवशाल ज मकै दको सजाय गन गरी भएको सु बाँके िज ला
िसंहले वीकारेका र ितवादीह ताप भ ने प लु अदालतको फै सला के ही निमलेको हँदा निमलेको
िसंह र िवशाल िसंहले अनस
ु धान अिधकारीसम हदस म के ही उ टी भई पनु रावेदक ितवादीम येका
कसरु मा सािबती रही बयान गरेकोसमेत देिखन िवशाल िसंह र िसक दर खाँलाई यानस ब धी
आयो । मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो महलको १ नं.को कसरु मा सोही महलको १३ नं. को
कारण Severe Hemorrhage due to gunshot देहाय ३ र ४ नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हने र
injury भनी उ लेख भएको र मतृ कको मृ यु गोली लागेर अका पनु रावेदक ितवादी ताप भ ने प लु िसंहको
भएको त य थािपत भइरहेको अव थामा पनु रावेदक हकमा उ सु इ साफ िमलेकै देिखँदा सदर हने
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ठहछ भनी गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको प ाउ परेपिछ िनजह ले िलएको कोठामा रहेको
िमित २०७३।२।२४ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा झोला िलएर आउ भनी ियनै ितवादीले फोन गरी
सदर हने ।
बोलाएबाट सो झोला िनजलाई िदई फक आउने ममा
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
प ाउ गरेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । ितवादी
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभु म् । राजकुमार सराफले मौकाको बयानमा यी ितवादीलाई
८
पोल गरी िब कायमा संल न भएको भनी उ लेख
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. गरेको देिख छ । यसरी हेदा यी ितवादी यवु राज भ ने
ी ह रकृ ण काक , ०७२-CR-१९५९ र ०७३- ेमनाथ यौपाने वयम्ले अदालतको बयानमा समेत
CR-०००३, लागु औषध (डाइजेपामसमेत), नेपाल आफू लागु औषध सेवनकता रहेको भनी वीकार गरेको
सरकार िव. युवराज भ ने ेमनाथ यौपानेसमेत र देिखएको र यी ितवादीले मौकाको बयानलाई इ कार
युवराज भ ने ेमनाथ यौपाने िव. नेपाल सरकार
गरी अदालतमा बयान गरेको देिखए पिन िनजको
ितवेदक, ितवादीका सा ीह , बिु झएका मौकाको बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१)
मािनसह को बकप लगायत िमिसल संल न माण (२) िवपरीतको भ ने िजिकर माणको रोहबाट पिु
कागजबाट ितवादी राजकुमार सराफ नै लागु गन नसके को र सो बयान ितवेदकसेमतको बकप
औषधको मूल ोत भएको र िनजले नै बरामद भएको र बरामदी बेहोरासमेतबाट समिथत भइरहेको देिखने ।
लागु औषध कारोबारको लािग िलई आएको भ ने
ितवादी िववेक लामा प पसा होटलको
िनजको मौका र अदालतको बयानबाट देिखएको स चालक भएको र सह ितवादी रहेका राजकुमार
छ । िनजले नै भारतबाट १४२।१४२।१४२ ए पल
ु का सराफ लागु औषध िलई िनजको होटलमा कोठा
दरले लागु औषध िलई आएको थािपत भएको, यी िलई बसेकोमा िववाद भएन । यी ितवादीले मौकाको
ितवादीसमेत भएको ०७२-CS-०३१७ को लागु बयानमा आफूले बोके को झोलामा लागु औषध रहेको
औषध मु ामा यी ितवादीले नै एकै पटक िलई आएको जानकारी भएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । लागु
लागु औषध बरामद भएको देिखएबाट र यी ितवादीले औषध भनी थाहा पाउने यी ितवादीले िनज लागु
िलई आएको उ लागु औषधम ये ततु मु ाको औषधको कारोबारलगायतमा संल न नभएको भए सो
रोहबाट बरामद भएको लागु औषधसमेत पटकपटक बारेमा त कालै कानून काया वयन गन अिधकारीलाई
िलई आएको भ ने देिखन आएन । िनजले िलई आएको सूिचत गरेको देिखँदनै भने सो लागु औषधसँग
१४२।१४२।१४२ ए पल
ु स चय गरी सोम येबाट स बि धत अिभयु ह को बारेमा पिन सूचना िदएको
५१।५१।५१ ए पल
ु िलई कारोबार गन गएको देिखँदनै । लागु औषध मु ामा अपराधको Corpus
अव थामा यी ितवादी प ाउमा परेको भ नेमा िववाद delicti नै Narcotic Drugs भएकोमा सो Drugs
भएन यी ितवादीले पटक पटक गरी लागु औषध िनजबाट बरामद भएबाट सो स ब धमा आ नो
िलई आएको भ ने त य थािपत नभई एकै पटक िलई अदालतको इ कारी बयान पिु गन दािय व
आएको देिखने ।
लागु औषध ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम
सह ितवादी िववेक लामाले अदालतमा समेत भार ितवादीको भएकोमा सो पिु हन सके को
बयान गदा यी ितवादी ेमनाथ यौपानेले नै राजकुमार देिखँदनै । यापार यवसाय गन होटल चलाउनु
सराफसमेतलाई कोठा िलई िदएको, राजकुमार सराफ िनता त यावसाियक िवषय भए पिन सो गनले कसरु
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नगन भ ने हँदैन भने कसरु गनसँग सहकाय नगन भ ने फै सला बदर दता बदर दता मु ामा पिन वादी
हँदनै । सह ितवादी यवु राज भ ने ेमनाथ यौपानेको िजतनीदेवी साहको माग दाबीबमोिजम रो का भएको
मौकाको बयानसमेतको रोहबाट समेत हेदा यी ितवादी मा नु पन देिखन आयो । ज गा रो का ब चालाल भ ने
कसरु गन संल न नभएको भनी भ न स ने अव था ब चु चौधरीको मागबमोिजम भएको िथयो भ ने वादी
रहेको देिखन नआउने ।
प को भनाइ छै न । यसैगरी ज गा िफरादीका िपता
उि लिखत आधार र माणबाट सु ब चालाल भ ने ब चु चौधरीले हक ह ता तरण गरेको
मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७२।०२।०५ देिखँदा यसको फाइदा िनजकै छोरा यी िफरादीले
मा ितवादीह िववेक लामा र राजकुमार सराफलाई पाउनु पछ भ न निम ने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ (संशोधनसिहत)
ितवादी जगदीश साद साहले २०५८
को दफा १४(१)झ बमोिजम जनही ४ वष कै द र सालमै यी पनु रावेदक वादीका बाबु ब चु चौधरीबाट
.२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ मा ) ज रवाना ख रद ग रसके को भ नेमा िववाद भएन । सो ज गा
हने ठह याएको फै सला िमलेकै देिखएको र ितवादी ितवादी जगदीश साद साहले उ ज गा २०४३
यवु राज भ ने ेमनाथ यौपानेको हकमा लागु औषध सालदेिख भोग गरेको र उ ज गामा २०४५ सालमा
(िनय ण) ऐन, २०३३ (संशोधनसिहत) को दफा १६ नै यी ितवादी घर बनाएको कुरा ियनै पनु रावेदकसमेत
बमोिजम थप ६(छ) मिहना कै द सजाय हने ठह याएको वादी भएको घर उठाई पाउँ र जालसाज मु ामा समेत
हदस म सु को फै सला िमलेको नदेिखँदा िनजको वीकार गरेबाट ज गा िम नेको १८ नं. को हद यादिभ
हकमा मा के ही उ टी भई िनज यवु राज भ ने ेमनाथ िफराद परेको अव थासमेत देिखन आएन । र.नं.
यौपानेलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ १००६ र १००३ को पा रत रिज ेसन िलखतमा
को दफा १४(१)झ बमोिजम ४(चार) वष कै द र ब चु चौधरीका अंिशयार भाइबहु ारी सशु ीलादेवी
.२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ मा ) ज रवाना र चौधरीसमेतलाई सा ी राखेको देिख छ भने यी
खैरो हेरोइनतफ ऐ. ऐनको दफा १४(१)ङ बमोिजम १ पनु रावेदक वादीले आ ना व. बाबु ब चु चौधरीको
(एक) वष कै द सजाय हने ठहछ भनी गरेको पनु रावेदन हकस म खाने ब चु चौधरीका अ य अंिशयारह
अदालत, हेटौडाको िमित २०७२।१०।५ गतेको िलखतमा सा ी नै बसेको देिखँदा पा रत रिज ेसन
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िलखतलाई अ यथा मा न निम ने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
वादी ल मी नारायण चौधरीले व. िपता
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभु म् । ब चालाल भ ने ब चु चौधरीको हकस म खाने
९
ब चालालले नै भाइ बहु ारीलाई समेत राखी ज गा िब
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. गरेको हँदा सु िज ला अदालतको फै सला उ टी भई
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०६८-CI-००६१, रिज ेसन िलखत बदरतफको वादी दाबी पु न नस ने
रिज ेसन िलखत बदर, ल मी नारायण चौधरी िव. ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
जगदीश साद साह
२०६७।११।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
कुनै पिन मु ामा ज गा रो का रा ने काय हने ।
वादीको माग दाबीबमोिजम हने चलन रहे मतु ािबक इजलास अिधकृत: इ वरमिण ओझा
वादी िजतनीदेवी साह ितवादी ब चु चौधरी भएको इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार देिख छ । कानूनमा उि लिखत सीमा र सत वादी
भएका छन् :
मु ाका प ह ले पालना गनपन
ु ह छ । पनु रावेदन
§ ०६८-CI-००६०, घर उठाई पाऊँ, फगुनी अदालतले ख ड (ख) बमोिजम १० वष वा सोभ दा
चौधरीसमेत िव. जगदीश साद साह
बढी सजाय गरेको मु ा र ख ड (ग) को अव थाको
§ ०६८-CI-००६२, रिज ेसन िलखत बदर, िव मान नभएको अव थामा यस अदालतमा पनु रावेदन
ल मी नारायण चौधरी िव. च मा मि लक ला न स ने गरी कानूनी यव था गरेको कुरामा मु ाका
§ ०६८-CI-००६३,
०६८-CI-०३२१, प वादी र पनु रावेदक िवजयकुमार ीवा तवले यान
दोहोरो िलखत बदर, फगुनी चौधरी िव. िदएको देिखएन । ख ड (ख) बमोिजम पनु रावेदन
जगदीश साद साह, सिकना खातुन िव. अदालतले १० वष वा सोभ दा बढी कै द सजाय र
जगदीश साद साह
ख ड (ग) बमोिजम िज ला अदालतसमेतको फै सला
§ ०६८-CR-०३१० र ०६८-CR-०४४९, पनु रावेदन अदालतबाट के ही वा पूरै उ टी नभएको
दोहोरो िलखत बदर, सिकना खातुन िव. मु ामा यस अदालतमा ऐ. दफा १२ बमोिजम मु ा
जगदीश साद साह र फगुनी चौधरीसमेत िव. दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन िदई िन सा दान
जगदीश साद साह
भएको अव थामा बाहेक पनु रावेदनको रोहबाट दो ो
§ ०६८-CR-०३२२, ज गा िखचोला तहको पनु रावेदन िलएर यस अदालतमा वेश गन
(ट् वाइलेट हटाई चलन), सिकना खातुन िव. िम ने देिखँदैन । िविधकताले जनु कानूनको आधारमा
जगदीश साद साह
पनु रावेदन ला ने वा नला ने भनी यव था गरेको छ ।
यसलाई अ यथा पा तरण गन कानूनसङ् गत नहने ।
इजलास नं. १
ितवादीह लाई याय शासन ऐन, २०४८
को दफा ९ को ख ड (ख) बमोिजम १० वष वा
१
सोभ दा बढी कै द सजाय भएको र िज ला अदालतको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज फै सला के ही वा पूरै उ टी भई ख ड (ग) को अव था
जोशी, ०६७-CR-१०९२, ०६७-CR-१२१९, देिखँदनै । यस अव थामा वादी नेपाल सरकार र
खोटा चलन, नेपाल सरकार िव. थापाजी भ ने लाल पनु रावेदक ितवादी िवजयकुमार ीवा तवले ऐ.
महमद, िवजयकुमार ीवा तव िव. नेपाल सरकार
दफा १२ को उपचार माग नगरी दफा ९ को उपचार
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ माग गरेको देिखँदा त यमा वेश गरी याय िन पण
को उपदफा १ को ख ड (क) अनस
ु ार पनु रावेदन गन िमलेन । तसथ वादी नेपाल सरकार र ितवादी
अदालतले सु
े ािधकारअ तगत फै सला िवजयकुमार ीवा तवको तफबाट यस अदालतमा
गरेको अव थामा यस अदालतमा वतः एक तह पेस भएको उि लिखत दवु ै पनु रावेदन खारेज हने ।
पनु रावेदन ला न स ने देिख छ । सोबाहेक ख ड इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
(ख) र (ग) को अव था िव मान नभएमा पनु रावेदन इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
अदालतको फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
२
ला न स ने देिखँदैन । ख ड (ख) र (ग) ले यस मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
अदालतमा पनु रावेदन गन पाउने सत र सीमा तोके को शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०५९२, फै सला बदर गरी
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सावजिनक गराई पाउँ, छे दी लोहार िव. अजयकुमार
तसथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
िसंहसमेत
दाबीको न.नं. ७ र ८ को ज गा वादी दाबीबमोिजम
िमित २०६८।११।७ मा भएको न सा सावजिनक मि दरको ठहर गनपनमा
वादी दाबी नपु ने
ु
मचु ु कामा न.नं.१३ ितवादी छे दी लोहारको प क ठह याएको सु किपलव तु िज ला अदालतको िमित
घर, न.नं.११ िनजकै फुसको घर र न.नं.१० िनजकै २०६७।११।८ को फै सला बदर उ टी गरी वादी
सहन ज गा भ ने देिखएको छ । सोही न सामा दाबीबमोिजम किपलव तु िज ला अदालतबाट िमित
उि लिखत न.नं.१२ लाइ ितवादी छे दी लोहारले २०६५।१०।२७ मा भएको फै सला बदर हने ठह याइ
आ नो िनकास बाटो भनेकोमा सोको ल बाइ चौडाइको न.नं.७ र ८ को ज गा सावजिनक िशव मि दरको
कृितबाट समेत िनकास बाटो कृितको देिखएकोमा हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
सो िनकासले एकातफ न.नं. ७,८ र अक तफ न.नं. १० २०६८।१२।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
लाइ छुट्याएको देिखएको छ । न.नं.१२ ले ितवादी हने ।
छे दीको न.नं. १० लाइ छु ाएपिछ न.नं. ७,८ िशव इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
मि दरतफको देिखएको छ । साथै ितवादी छे दीले उ
क यटु रः अिमरर न महजन
न.नं.७ र ८ को ज गा आ नो हो भ ने कुराको सािबक इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् ।
ोतको कुनै आधार माण पेस गन सके को पाइँदैन ।
३
उ ज गा िनज ितवादी छे दी लोहारको भोगमा रहेको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
त ययु आधारसमेत ततु गन सके को नपाइने ।
िव भर साद े , ०६५-WO-०९४९, उ ेषण,
ितवादीले सािबक ोत दता ितरोको कुनै ितलबहादुर कुँवर िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
माण पेस गन नसके को र सावजिनक िशव मि दर, मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
इनारसँगै जोिडएको ज गाको अवि थित व प र
िनवेदकको छोरा आशतु ोष कुँवर आफूखस
ु ी
कृितबाट सावजिनक मि दरको रहेको आधार कायालयमा गैरहािजर रहेप ात् िनजलाइ हरी
पिु भइरहेकोले सो ज गा मि दरको भई सावजिनक िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय
कायम हने देिखएकोले पनु रावेदन अदालत, बटु वलको (ङ) र (झ) को कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम
आदेशानस
ु ार िमित २०६८।११।७ मा भएको न सा ८४(छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको
मचु ु काको न.नं.४, ५, ६, ७, ७।१, ७।२ र न.नं.८ लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी
समेतका ज गा र सोमा रहेको मि दर र इनारसमेत हरी महािनरी क हरी धान कायालयबाट िमित
सावजिनक कायम हने ठह याई सो सावजिनक कायम २०६२।१०।१३ मा िनणय भएकोमा सो िनणय
हने ठहर भएको हदस म २०६४ सालको दे.नं.४४१ यथावत् कायम रहेको अव थामा बेप ाको यथाथ
वादी छे दी लोहार ितवादी गैसराम लोहारसमेत भएको प ा लगाउने स ब धको मूल दाबीबाहेकका िनवेदनमा
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भ ने मु ामा िमित उि लिखत अ य दाबीको स ब धको हकािधकार तथा
२०६५।१०।२७ मा किपलव तु िज ला अदालतबाट सिु वधा पाउनेतफको कानूनी आधारसमेत िनवेदनमा
भएको फै सला बदर हने ठह याएको पनु रावेदन खल
ु ेको देिखँदैन । साथै बेप ाको स ब धमा समेत
अदालत, बटु वलको िमित २०६८।१२।२७ को फै सला बेप ा पारेको हो वा सश
मा बेप ा भएको हो
िमलेकै देिखन आउने ।
वा सरकारी रकम िहनािमना गरी आफै ँ ले फरार रहेको
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हो भ नेसमेतका स दभमा िनवेदकको िनवेदन दाबी नै
४
ट नभइ रहेको र रकम िहनािमनास ब धी मु ासमेत मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िवचाराधीन रहेको देिखँदा िवचारधीन मु ामा सोही िव भर साद े , ०६७-WO-०७३८, उ ेषण /
मु ाबाट िन पण हने हँदा वैकि पक उपचार कायम परमादेश, सजनर न ब ाचाय िव. मालपोत कायालय,
रहेतफ ततु रट े ािधकारबाट बो न निम ने ।
िड लीबजार, काठमाड समेत
कानूनबमोिजम गनपन
जनु ज गा धन जमानीबापत रो का राखेको हो
ु काय गन इ कार गरेको
वा सावजिनक दािय व पूरा नगरेको अव थामा य तो सोही िनवेदकको ज गा नै धन जमानीबापत नै िललाम
सावजिनक दािय व पालना गनका लािग परमादेशको भई िनवेदकले िललाम बदर गन नसक अि तम रहेबाट
आदेश जारी हने हो तर ततु मु ामा िवप ीह लाइ िनवेदकको ज गा रो का रा ने िनणयह बदर ग रपाउँ
तोिकएको कुन कानूनअनु पको कत यको पालना भनी िदएको ततु रटको औिच य समा भइसके को
िवप ीह ले इ कार गरेको हो कानूनी आधारसिहतको देिखयो । रटको औिच य नै समा भइसके कोले
कुनै दाबी िनवेदनमा िलइ आएको नदेिखँदा हचवु ा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हने अव था
िनवेदनका भरमा परमादेशको आदेश जारी हने अव था नरहेकाले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
नै नरहने ।
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
व ततु : िनवेदकको छोरालाई िनि त कुनै इित संवत् २०७३ साल भा १३गते रोज २ शभु म् ।
यि ले बेप ा पारी फौजदारी कानूनले िनषेध गरेको यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
काय वा अपराध गरेको यथे माणसिहत जाहेरी दता फै सला भएका छन्:
गन आएमा सोको उिचत िनकास िदनु पन दािय व
§ ०६८-WO-००२०, उ ेषण / ितषेध /
तोिकएको अिधकारीलाइ हनेमा िनवेदकले जाहेरी
परमादेश, सजनर न ब ाचाय िव. िडिभजन
िदएको भ ने नै नदेिखएको र यसरी जाहेरी दता
सहकारी कायालय, का.म.न.पा. वडा नं. १०
नगरेको अव थामा स बि धत े को पनु रावेदन तहको
िबजुलीबजारसमेत
अदालतबाट समेत उपचारको माग अवल बन गन
§ ०७०-WO-०२६५, उ ेषण / परमादेश,
सिकनेमा मु ाको उठानको लािग अनस
मोहनराम ढुंगाना िव. पुनरावेदन अदालत,
ु धान कतालाइ
आव यक सहयोग नगन, वैकि पक उपचारको माग
पाटन, लिलतपुरसमेत
अवल बन पिन नगन र सावजिनक अिधकारीलाइ
तोिकएको कुन काय नगरेको हो सोको कानूनी
इजलास नं. २
आधारसमेत नखल
ु ाइ हचवु ा पमा िलएको िनवेदन
दाबीको आधारमा मा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
१
जारी हने अव था नदेिखने ।
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकको सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-०००९, वैदेिशक
िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गन आधार नदेिखँदा रोजगार कसरु , अमर भ ने अमरकुमार खवास िव.
ततु रट खारेज हने ।
नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
ितवादी अमरकुमार खवासले वैदेिशक
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् । रोजगारमा पठाउनको लािग जाहेरवालासँग कुनै
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पैयाँ निलएको भए उ कागज गनपन
ु कारण िनज ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
नदेिखएको र ितवादी अमरकुमार खवाससमेतले दफा ४३ बमोिजम ३ वष कै द र .३,००,०००।–
जाहेरवाला लंकमान याङतानसमेतलाई िमित (तीन लाख पैयाँ) ज रवाना हने र िबगोको हकमा
२०६६।७।२५ मा गरेको िलखतमा ितवादी अमर अिभयोग माग दाबीबमोिजम हजानासिहतको िबगो
खवासले .५,००,०००।– िलएको वीकार गरेकोमा
.७,५०,०००।– ितवादी अमरकुमार खवासबाट
जाहेरवाला लंकमान याङतान, स तलाल िघिसङ, जाहेरवाला र पीिडतह ले भरी पाउने ठह याएको
सशु ीलकुमार महतो र िकरणकुमार लामालाई ितनपन
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला िमलेकै
ु
रकम भाखामा नितरे सूय िव म सनु वु ार-१, एम.पी. देिखन आउने ।
यादव, सिु नल लामासमेत ३ जनाले िनज अमरकुमार
तसथ िववेिचत आधार माणअनस
ु ार
खवासलाई उपि थत गराउनेस मको बेहोरा िलखतमा ितवादी अमरकुमार खवासले अिभयोग दाबीबमोिजम
उ लेख गरेको भए पिन अमरकुमार खवासका अ य वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को
ितवादीले कुनै रकम बझ
ु ेको वा वैदेिशक रोजगारीमा कसरु गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई वैदेिशक
पठाएको भ ने बेहोरा खु दैन । साथै जाहेरवालाबाट रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम ३ वष
बझ
कै द र .३,००,०००।- (तीन लाख पैयाँ) ज रवाना
ु ी िलएको रकम बझ
ु ाएको मािणत हने कुनै त ययु
माण पेस गन सके को अव था नदेिखएको र करकाप हने र िबगो .७,५०,०००।– ितवादी अमरकुमार
वा जोरजल
ु मु गरी कागज गरेको भए सोसमेत पिु गन खवासबाट जाहेरवाला र पीिडतह ले भरी पाउने
सके को पाइँदैन । सूय िव म सनु वु ार १, एम.पी. यादव, ठह याएको वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको िमित
सिु नल लामालाई यी ितवादी अमरकुमार खवासले नै २०७१।२।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िवदेश पठाउने मािनस होइनन् भनी अदालतको बयानमा इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
उ लेख गरेको देिखएको र उि लिखत िलखतबाट क यटु र: रामशरण ितिमि सना
समेत अमरकुमार खवासबाहेकले रकम िलएको भ ने इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभु म् ।
नदेिखएको अव थामा ितवादी अमरकुमार खवासको
२
िजिकरबमोिजम रमेश यादवले जाहेरवालाह लाई मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
िवदेश पठाएको तथा िवदेश पठाउन रकम िलएको पिु
भ डारी, ०७०-CR-१४७६, जबरज ती करणी,
हन नआउने ।
नेपाल सरकार िव. स तोष भ ने डगे राई
ितवादी
अमरकुमार
खवासले
िमिसल कागजातबाट वारदातको िदन र
जाहेरवालासमेतका मािनसह लाई िबनाइजाजत समयमा पीिडतालाइ जबरज ती तानेको भनेको
वैदेिशक रोजगारमा कुवेत पठाएको र जाहेरवालाह सँग वारदात थल टुकडे बजारमा िधमालह को मेला िथयो
. ५,००,०००।– रकम िलई वैदिे शक रोजगारमा कुवेत र सोही मेला हेन ितवादी गएको भनेकोमा य तो
पठाएकोमा रोजगार िदलाउन नसक जाहरेवालाह
मेलामा रहेका यि बाट हारगहु ार पाउन स नेमा
फक आएकोले िनज ितवादी अमरकुमार खवासले यसरी कुनै हारगहु ार गरेको वा य तो घटना दे ने
वादी दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को कुनै य दश रहेको भ ने नदेिखएकोले सो टुकडे
दफा १० र ४३ को कसरु गरेको पिु हन आएकोले बजारदेिख करणी भएको भनेको सवु ेदी टोलको िधमाल
जाहेरवालासमेतलाई िवदेश पठाइसके को भ ने देिखँदा चौरीको िसमली घारीस म जबरज ती तानी लगेको
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भ ने त य पिु भएको नपाइने ।
कथनमा आधा रत रहेको र पीिडताले भनेको भरमा
घटनाका पीिडतालाई बकप का लािग जाहेरी परेकोले पीिडत भ ने नै अदालतमा उपि थत
अदालतले पटकपटक सूचना िदएकोमा पीिडता नभएबाट ितवादीउपरको आरोप पिु हने आधार
अदालतमा उपि थत भई बकप गरी अिभयोग पिु
नदेिखने ।
गन सके को पाइँदैन । वा य परी णमा घाउचोट
व ततु : पीिडत भ नेको वा य परी ण
संघषका िच देिखँदैन । हाइमन फाटेको छ भ ने ितवेदनसमेतबाट िनजलाई जबरज ती करणी
वा य परी ण रपोट भए तापिन उ हाइमन भएको हो भ ने यिकन नभई रहेको अव थामा पीिडत
ततु वारदातको कारण वा वारदातको बखत नै भिनएको यि ले माण संकलनमा मह व वा चासो
फाटेको भ ने देिखएको छै न । वा य परी णबाट य नगरेबाट दाबीको घटना वारदात भएको त य
पीिडतको अव था सामा य देिखएको, िनजलाइ करणी नै िववादा पद रहेको प हन आयो । िववादा पद
भएको यिकनसाथ भ न नसके को, पीिडतको शरीरमा कथन वा अव था ज ता कुनै पिन शङ् काको सिु वधा
घाउचोट िनलडाम छै न । Spermatoza not seen अिभयु ले पाउने फौ दारी यायको मा य िस ा त
भ नेसमेतको उ वा य परी णबाट जबरज तीपूण रहेको अव थामा जबरज ती करणी ज तो जघ य
तवरले करणी भएको त य पिु हन नआउने ।
अपराधमा ितवादीउपरको अिभयोग वत एवम्
जबरज ती करणीको वारदात ठोस पमा त यगत माणबाट पिु हन नसके को अव थामा
पिु नभइ रहेको अव थामा पीिडतको अदालतको अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर गन र सजाय गन
बकप ले िववािदत िवषयलाइ िचरफार गन ह छ र िम ने नदेिखने ।
पीिडतको कथन य माणको मूल ोत नै रहने
तसथ ितवादी स तोष भ ने डगे राइले
भए पिन सोको अ य माणसँग ताद यता रहेको वा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ ने ठोस
पीिडतले अदालतमा उपि थत भई बकप गरी पिु
माणबाट पिु हन नसके कोले कसरु सजायबाट
गरेको अव थामा ितवादी िव गढाउ हने मह वपूण सफाइ िदनपु नमा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु र
आधार ब नेमा यसरी पीिडतले मौकाको कथनलाइ सजाय ठहर गरेको मोरङ िज ला अदालतको िमित
पिु गन सके को वा िमिसल संल न माण कागजातबाट २०६९।५।१७ को फै सला निमलेको भनी उ टी गरी
पिु समिथत भएको देिखँदनै । यसरी पीिडत भ नेले िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
मौकामा य गरेको कुरा िमिसल संल न अ य माणले ठह याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
समथन गरेको नदेिखएको र ततु मु ामा पीिडता २०७०।३।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अमतृ ा थापालाई अपराधको मह वपूण माणको पमा इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
रहेकोमा अदालतले अ.बं.११५ नं.बमोिजम िनजलाई इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभु म् ।
बकप का लािग उपि थत हन आदेश िदई याद
जारी भई िनजको घरमा याद तामेल गन पठाएकोमा
इजलास नं. ३
िनजक आमा जाहेरवालाले बझ
ु ेकोमा समेत ितवादी
िव को माणलाइ पिु गन िनज पीिडता उपि थत
१
भई बकप गन आएको देिखँदैन । वादी पेस गरेका मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
जाहेरीबाहेकका अ य माणह पिन पीिडत भ नेको शमा पौडेल, ०७३-WO-०२०१, उ ेषण / परमादेश,
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अिधव ा तोयानाथ ढुङ्गाना िव. धानम ी तथा
संसारमा जनु सक
ु ै कायालयमा सेवा ाहीलाई
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत िनवाध पमा वेश िदने यव था हँदैन र य तो
िसंहदरबारिभ
अनाव यक िभडभाड यव था गन सरु ाको ि बाट पिन उपयु हन
कम गराउन वेश पासको यव थाबाट यवि थत स दैन । सेवा ाहीको वेशलाई वेशा ा जारी गरी
गराइएको देिख छ । यसबाट जनताको पहँच र वेशमा िनयि त गन काय संसारका हरेक मल
ु क
ु ले गरेकै
सरल र सहज भएको हँदा वेशमा बाधा ब देज भएको ह छन् । जोसक
ु ै लाई िनवाध पमा वेश िदएको
भ न िम ने देिखएन । िसंहदरबार वेश गनका लािग अव थामा सरु ामा मा खतरा हने नभई काम गन
सरकारले कानूनको अधीनमा रही िनधारण गरेको वातावरणसमेत ख बिलने हँदा सेवा ाहीको वेश
ि याबाट कसैको हक अिधकार कुि ठत भएको िनय ण गनलाई
ु असामा य मा न निम ने ।
देिखन नआउने ।
अ य मल
ु क
ु मा अदालतको समय न गनु
कामको िसलिसलामा स बि धत कायालय, अ य त गैरिज मेवार ि याको पमा हण गरी य तो
वा म ालयमा स पक गन पाउने स बि धत रहेका गन िनवेदकबाट ितपूित भराई िदने ग रए पिन हा ो
यि को अिधकार होइन भ न िम दैन र रा यका देशमा िव मान शैि क आिथक अव थासमेतलाई
िनकायबाट वेश रो न उ रदायी िस ा तको ि गत गरी िनवेदकबाट ितपूित भराई िदने आदेश
िवपरीत हनेमा ि िवधा छै न । तर िनवेदकले कामको गन हालै उपयु नभए पिन अनाव यक पमा
िसलिसलामा आफू र सेवा ाहीलाई के ीय सिचवालय िनवेदन दायर गनु िनता त गैरिज मेवारीपनाको नमूना
िसंहदरबारमा वेश नपाएको भ ने ठोस माण भएको भ ने कुरामा यो अदालत, िव व त रहेको
पेस गन सके को पिन देिखँदनै । िबना आधार माण छ । यसमा पिन यी िनवेदक आफै ँ कानून यवसायी
िसंहदरबारमा आफू र सेवा ाहीको वेशलाई सहज भएकोले यसतफ सचेत हनपु दछ भ ने यो अदालतको
बनाउन िनवेदकले सावजिनक सरोकारको िवषय अपे ा रहेको छ । बु र चेतनशील वगका यि बाट
भनी रट दता गराउनु तर आ नो कुरालाई मािणत सम या नै नभएको िवषयमा सम या भएको दशाई
गराउनक
ु ो स ा तारेख नै गज
ु ारी ब नु आफै ँ मा िनता त िनवेदन िदनल
ु ाई आचरणअनक
ु ू लको ि याकलाप
गैरिज मेवार काय भएको देिखन आउने ।
भ न सिकँ दैन । अतः अब उ ा त आ नो कत य
लोकि यता (Popularity) को लािग रट र दािय व ित सचेत रही अनाव यक पमा मु ा
दता गन ि याबाट अदालतको समय न हनक
ु ो साथै दता गरी अदालतको समय खेर नफा न िनवेदकको
यायका अ य याचकको मु ामा िदनपु न समयको यानाकषण गराउन उपयु भएबाट त स ब धमा
अभावले गदा िनजह को मु ा अनाव यक पमा िनवेदकलाई जानकारी िदने ।
लि बन पगु ी हैरानी हने र याय ा गन अिधकारमा
उपयु िववेिचत आधार कारणह बाट
ह त ेप हन जानक
ु ा साथै िवप ी बनाइएका म ालय िसंहदरबार वेशमा सरु ाको ि कोणबाट िनय ण
तथा कायालयको पिन अ य कायमा लगाउने म खेर गरे पिन सेवा ाहीको सहज पहँचमा रोक लगाएको कुरा
जाने हँदा यि गत लहडबाजी देखाउने मनसायले िलिखत जवाफबाट नदेिखएको साथै वयम् िनवेदकले
अनाव यक मु ा दायर गराउन नहने िवषयमा समेत आ नो िजिकरको पु ् याई ं यथे माणबाट
िनवेदकलगायत स बि धत सबैले हे का रा नै पन । गराउन सके को नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन
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खारेज हने ।
अ य ितवादीह भागेको र ितवादी दगु ा ेङ
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
िल बूले बलकुमार के देमलाई पछािडप छुरा हार
क यटु र: च दनकुमार म डल
गरी घाइते बनाएको र सोही चोटको कारण र ाव
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् । भई बलकुमार के देमको मृ यु भएको देिखयो । यसबाट
२
ततु वारदात घटाउन मतृ क वयम्को यवहार
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म कारक त व रहेको देिख छ । य तो अव थामा यी
भ डारी, ०७०-CR-०७५५, ०७३-RC-००४३, ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय गदा चक पन
कत य यान, नेपाल सरकार िव. जसबहादुर ेङ जाने देिखएकाले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
(िल बू) समेत र नेपाल सरकार िव. दुगा ेङ िल बू
१८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गदा यायोिचत
जाहेरवालाले अदालतमा उपि थत भई हने ।
बकप गदा िनज ितवादी ए लैले छुरी हार गरी
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट
बलकुमारलाई कत य गरी मारेका हन् भनी लेखाई ितवादीह जसबहादरु ेङ िल बू र मनकुमार ेङले
िदएका छन् । ितवादी दगु ा ेङ िल बूले अनस
ु धानको आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने र ितवादी दगु ा ेङ
ममा बयान गदा मतृ कले घर िभ वेश गरी कुटिपट िल बूले कत य गरी बलकुमार के देमको यान मारी
गरेकोले रस उठी िनजको यान मान मनसायसिहत मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं.
छुरी हार गरी मारेको हो भनी लेखाइिदएका िवपरीतको काय गरेकाले िनजलाई सोही १३(१) नं.
छन् । मतृ कको शरीरमा लागेको घाउचोट एउटा मा बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी ता लेजङ
ु
रहेको देिख छ । िनज ितवादी आफै ँ ले मारेको हो िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
भनी वारदात वीकार गरी अदालतमा बकप गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७०।१।२३
देिख छ । सह ितवादीह जसबहादरु मनकुमारले पिन मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ियनै ितवादीलाई पोल गरेको र य दश लोकबहादरु इजलास अिधकृतः रामु शमा
चा सो र कौश या के देमले पिन यी ितवादी दगु ा क यटु र: रमला पराजल
ु ी
ेङले हार गरेको छुरीबाट लागेको घाउको कारण इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
बलकुमारको मृ यु भएको भनी बकप ग रिदएको हँदा
३
ितवादी दगु ा ेङले आरोिपत कसरु गरेको िमिसल मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
संल न माण कागजबाट पिु हन आएको देिखँदा यी भ डारी, ०७०-CI-०२६४, िनषेधा ा, लुिखया देवी
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको िमयाइनीसमेत िव. मो. कम िदन
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी
िमित २०४९।३।४ मा भएको अंश
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा मु ाको फै सला हेदा िववािदत ज गाको उ रतफ
मा न निम ने ।
बद िदनलाई, बीचमा कम िदनलाई र दि णतफ
वारदात हँदाको प रि थितलाई समेत मो.यािसनलाई पन गरी ज गा छु ् याई िलन पाउने
म यनजर गरी हेदा मतृ क र ितवादीह बीच पिह यै ठहर भई फै सला भएको देिखएबाट यी पनु रावेदक /
कुटिपट भएको र सोही रसइवीले मतृ क यी ितवादी िवप ीह को ज गा दि णतफ र यथ / िनवेदकको
भएको ठाउँमा आई िनजह लाई कुटिपट गन खो दा ज गा उ रतफ भई साँध िसमाना जोिडएर रहेको
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नै देिखयो । यस अदालतमा पनु रावेदन गदा सुिनल िव.क. िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदकह ले आफूह ले घर बनाउँदा यथ
पीिडतको वा य परी णबाट िनजसँग
िनवेदकको ज गा के ही िमिचन गएको भनी उ लेख करणी भएको देिखएको, ितवादीउपर जबरज ती
गरेको देिखएबाट साँध िसमाना जोिडएर रहेको उ
करणी गरेको भनी परेको िकटानी जाहेरीलाई समथन
ज गाह म ये यथ / िनवेदकको ज गामा पनु रावेदक गद जाहेरवालाले अदालतमा बकप गरेको र पीिडत
/ िवप ीह को तफबाट के ही मा ामा अित मण वयम्ले पिन अदालतमा बकप गदा िनज ितवादीले
भएकै देिखयो । अदालतको फै सलाअनस
ु ार बीचमा नै करणी गरेको हो भनी लेखाई िदएकासमेतको िमिसल
यथ कम िदनको भागमा र यसको दि णतफ यी संल न सा ी माणबाट ितवादी सिु नल िव.क.ले
पनु रावेदकह को ज गा रहेको र सो फै सला अि तम पीिडतसँग करणी गरेको मािणत हन आएको छ ।
भई बसेको हँदा उ फै सलाको स मान र पालना पीिडत िज ला हरी कायालय, गोरखा “ग” को उमेर
गरी दवु ै प बाट आ-आ नो भागमा परेको ज गा मा ९ वष भएको त यमा कुनै िववाद रहेको नदेिखने ।
उपभोग गनपनमा
पनु रावेदक प बाट यसो हन सके को
ितवादीले वारदात घटाउँदा कुनै िहं क
ु
नदेिखने ।
गितिविध वा पीिडतलाई कुटिपट गरेको देिखँदनै ।
अदालतले अि तम फै सला गरी यथ िनज पटके अपराधी भएको पिन देिखँदैन । िनजको
/ िनवेदकको नाममा कायम हने ठहर भएको ज गा उमेरसमेतलाई िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
िनजले िनिववाद पमा भोगचलन गन पाउनपु नमा करणीको ३ नं. देहाय १ मा यव था भएको १० वष
यसो गनमा असर पारेको त य यी पनु रावेदकह को कै द गदा उपयु हने देिख छ । यसका साथै सोही
पनु रावेदनप को बेहोराबाटै देिखएको अव था महलको १० नं. मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार
हँदा अदालतको अि तम फै सलालाई िन भावी ितपूित भराउँदा ितवादीको ितन स ने
बनाउने गरी पनु रावेदक / िवप ीह बाट भएका मतासमेतलाई िवचार गनपन
ु ह छ । यी ितवादी
कामकारबाहीले कानूनी मा यता पाउन नस ने हँदा प रवारको सद यह सं या पिन अ यिधक भएको
ततु मु ामा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर र आय आजनको कुनै ोतसमेत नदेिखएको भएको
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित खेत ज गाबाट िनजको आ नै प रवारलाई खान लाउन
२०६९।५।१७ को फै सलालाई अ यथा भिनरहन अपगु हने देिखँदा िनज ितवादीबाट ितपूितबापत
मनािसब नदेिखने ।
.५०,०००।- पीिडतलाई भराइिदने गरी भएको
अतः ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न
राजिवराजबाट िमित २०६९।५।१७ मा िनषेधा ाको िमलेन । िनज ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
आदेश जारी हने ठहरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पाउनु पदछ भनी िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग
सदर हने ।
सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
तसथ िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
े
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभु म् ।
ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
४
१ र ३(१) नं. बमोिजमको अपराध गरेको मािणत हन
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म आएकोले िनजलाई ऐ. महलको ३(१) नं.बमोिजम ११
भ डारी, ०७०-CR-१२८०, जबरज ती करणी, वष कै द सजाय गरी सोही महलको १० नं. अनस
ु ार
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ितवादीबाट .१,००,०००।- पीिडतले ितपूित मा नपु छ । जाहेरवाला वारदातको य दश नभएको
रकम भराई पाउने ठह याई गोरखा िज ला अदालतको र िनजले सनु ेको भरमा जाहेरी िदएको जाहेरी बेहोराबाट
फै सला के ही उ टी गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती नै देिख छ । य तो अव थामा जाहेरवालाको भ दा
करणीको महलको १ र ३(१) नं. को कसरु मा ितवादी यी सहअिभयु ह को भनाई ितवादी िशवराम
सिु नल िव.क.लाई ऐ. महलको ३(१) नं. बमोिजम १० रमालको हकमा बढी िव सनीय हन आउँछ ।
वष कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले यस कार सहअिभयु ह ले र संल न कागज माणले
ितपूितबापत ितवादीबाट .५०,०००।- भराई यी ितवादीको कुटिपटमा य संल नता रहेको
पाउने गरी पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित देखाउन सके को नदेिखने ।
२०७०।४।२८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
जाहेरवाला तथा बिु झएका रामबहादरु
सदर हने ।
े समेतले अदालतमा बकप गदा यी ितवादी
इजलास अिधकृत: रामु शमा
िशवराम रमालले यो यस िकिसमले कुटिपट गरेका
क यटु र: रमला पराजल
भनी लेखाउन सके को अव थासमेत देिखँदनै । मतृ क
ु ी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । तथा अ य ितवादीह सिहत यी ितवादी िशवराम
५
रमालसमेत यामी काम गन िसलिसलामा ढल
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म िनमाण भइरहेको वारदात थल निजकै एकै साथ ब ने
भ डारी, ०७३-RC-००३९, कत य यान, नेपाल खाने गरेको भ ने त य िमिसल संल न ितवादीह को
सरकार िव. िशवराम रमाल
बयान बिु झएका यि ह को कागज, वारदात थल र
ितवादीको मतृ कलाई मान कायमा के - मतृ क लास फे ला परेको थानसमेतको अव थाबाट
क तो संल नता रहेको हो सो त य जाहेरी, बिु झएका देिखइरहेको छ । मतृ कलाई कुटिपट हँदा यी
यि को कागज, बकप तथा अिभयोगप बाट समेत ितवादीसमेत सोही थानमा रहेको भ ने त य
खु न सके को अव था देिखँदैन । िनज ितवादीले ितवादीह को बयानबाट थािपत भइरहेको अव था
अदालतमा गरेको बयानमा आफूसमेत भई कुटिपट छ । मतृ कलाई यान मारी ढलका लािग बनाइएको
गरेको होइन भनी वारदातमा पूण इ कार रही बयान खा डोिभ परु रे सोमािथ िनमाणसमेत ग रसके को
गरेको देिख छ । सहअिभयु को पमा रहेका र देिखएको छ । मतृ कलाई यान मान कायमा िनजको
अदालतमा गरेको बयानमा समेत आफू सािबत हने कुनै िकिसमको संल नता नरहेको भए िनजले सो
ितवादी धमिसं भ ने ह रबहादरु लामाले यी ितवादी कुरा घटनाको त काल पिछ बािहर उजागर गनपन
ु
िशवराम रमालले कुटिपट गरेको होइन भनी प पमा सो गरेको पिन देिखएको छै न । य तो ि थितमा यी
लेखाई िदएको देिख छ । अका सहअिभयु वीरबहादरु
ितवादीले मतृ कलाई य पमा कुटिपट गरेको
मो ानसमेतले यी ितवादीको मतृ कलाई कुटिपट गन नदेिखए तापिन सामूिहक पमा रहे बसेका साथीह ले
कायमा संल नता छै न भनी अदालतसम बयान गरेको कुटिपट गरी मतृ कलाई यान मान काय गदा िनजको
देिखएको छ । यी सहअिभयु ह
ततु वारदातको सहयोग सहमित िथएन भनी मा न िम ने अव था पिन
य दश पिन हन् र वारदातमा िनजह बाहेक नदेिखने ।
अ को कसैको संल नता रहेको िथयो भ ने कुराको
मतृ क राजु े लाई मान कायमा मतृ क
स ब धमा िनजह ले िदएको जानकारी िव सनीय भा न उ कन नपाउने गै काय गरी मानलाई संयोगस म
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पा रिदएको भ ने वारदातको अव थाबाट देिखन रहेको भ ने त यलाई सही मा न िमलेन । अतः उ च
आएको हँदा िनज ितवादी िशवराम रमाललाई मल
अदालत, जनकपरु अ थायी इजलास वीरग जबाट
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम भएको िमित २०७३।९।२१ को आदेश त यको भूलमा
२० वष कै द हने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको आधा रत भई भएको देिखएकाले य तो आदेशलाई
फै सला िनजको हकमा कायम रहन स ने देिखएन । यी सही मानी कायम रािखरा न मनािसब र यायोिचत
ितवादीले राजु े लाई भा न उ कन निदई गै काम हने नदेिखने ।
गरी िनजको यान मान कायमा संयोग प रिदएकोले
तसथ उि लिखत त य, आधार र कारणबाट
िनजको सो काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको िमित २०७३।३।२२ मा बारा िज ला अदालतका
१७(२) नं.मा उि लिखत अपराध भएकोले िनजलाई तहिसलदारबाट भएको आदेश बदर गन गरी भएको
सोही नं.मा उ लेख भएअनस
ु ार ५ वष सजाय हनपु न िज ला यायाधीशको िमित २०७३।५।३१ को
देिखने ।
आदेशलाई सदर गन गरी गरेको उ च अदालत,
तसथ िववेिचत आधार, कारण र जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जको िमित
माणबाट ितवादी िशवराम रमाललाई मल
२०७३।९।२१ को आदेश यायोिचत नदेिखएको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. को कसरु मा र िमित २०७३।३।२२ मा भएको तहिसलदारको
सोहीबमोिजम ज मकै द हने गरी का ेपला चोक आदेश िमलेकै देिखएकाले िज ला यायाधीशको िमित
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी २०७३।५।३१ को आदेशलाई सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१।१७ उ च अदालत, जनकपरु अ थायी इजलास वीरग जको
मा भएको फै सला ितवादी िशवराम रमालको हकमा िमित २०७३।९।२१ को आदेश उ ेषणको आदेशले
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी िशवराम बदर हने ठहछ । अब िमित २०७३।३।२२ मा भएको
रमालको काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको तहिसलदारको आदेशअनस
ु ार िबगो भराउने काम गनु
१७(२) नं. अनस
ु ार अपराध भएकोले िनजलाई सोही गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी
१७(२) नं. बमोिजम ५ वष कै द सजाय हने ।
हने ।
इजलास अिधकृत : रामु शमा
इजलास अिधकृत : उ व साद गजरु ल
े
क यटु र : च शेर राना
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
इजलास नं. ४
भ डारी, ०७३-WO-०७१२, उ ेषण / परमादेश,
जानक थ नीसमेत िव. उ च अदालत, जनकपुर,
१
अ थायी इजलास वीरग जसमेत
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश
२०७०।३।४ मा लेनदेन मु ाको िफराद परेको शमा पौडेल, ०७०-CR-०८२०, लागु औषध खैरो
त य थािपत भई अंश मु ाको िफराद नै जेठो भएको हेरोइन, मनोज प रयार िव. नेपाल सरकार
देिखएबाट २०७०।२।४ मा लेनदेन मु ाको िफराद
िमिसल संल न िकटानी हरी ितवेदन,
परेको भनी उ लेख भएको लेनदेन मु ाको िफराद जेठो बरामदी मचु ु का, ितवेदकको बकप , यी ितवादी
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मनोज प रयारको मौकामा भएको सािबती बयान, अदालतमा आफूबाट बरामद भएको नभई चेकपो टमा
तथा लागु औषधको कृित र प रणाम एवम् बरामद गाडी चेक गदा मेरो िसटभ दा तल भेिटएको भ ने
हँदाको अव था तथा िमित २०६९।२।२७ गते िबहान िजिकर िलएकोमा हाल पनु रावेदन गदा सेवन गन
चु रयामाई ३ ि थत रातोमाटेमा हरीले सवारी साधन आशामा साथीले िदएको लागु औषध बोक िहँडेको
चेकजाँच गन ममा राजेश काक ले पाखरु ामा बाँधी अव थामा फे ला परेको भ ने िजिकर िलएबाट िनज
लक
ु ाई याएको अव थामा लागु औषध खैरो हेरोइन ितवादी मनोज प रयारको सु अदालतसम
४३ ाम र मनोज प रयारले पे टीिभ लक
ु ाई याएको भएको बयान र पनु रावेदन िजिकर िमलेको देिखँदैन ।
अव थामा लागु औषध खैरो हेरोइन २० ाम गरी साथै .स.िन. िवसनु दयाल साहले सु अदालतमा
ज मा ६३ ाम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद उपि थत भई बरामदी मचु ु कालाई समिथत हने गरी
गरी दवु ै जनालाई प ाउ गरेको भ नेसमेत मौकामा ितवादी मनोज प रयारको पे टीिभ लागु औषध
बिु झएका घटना िववरणका मािनसह कुमार लामा, बरामद भएको भनी लेखाइिदएबाट समेत िसटमिु न
िवकास िघिसङ, िह मतबहादरु घलानले ग रिदएको बरामद भएको भ ने यी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
कागजसमेतबाट पिु हन आएको देिखँदा यी ितवादीले मनािसब नदेिखने ।
काठमाड पशपु ितनाथ ि थत समु न भ ने यि लाई
मनोज प रयारको उपि थित सो बरामद
पु याउने उ े यले एउटै बसमा अलग अलग मा ाको लागु औषध िदन पठाउने यि भएको ठाउँमा
लागु औषध खैरो हेरोइन ओसारपसार गरेको काय िनज नदेिखए तापिन उ लागु औषध बरामद हँदाको िमित
ितवादी मनोज प रयारले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०६९।२।२७ मा बसमा भेट भई त काल कुराकानी
२०३३ को दफा ४(घ)(च) र (छ) िवपरीतको कसरु भई अका ितवादी राजेश काक ले याएको ६३
गरेको देिखन आउने ।
ामम येबाट २० ाम आ नो साथमा िलई लक
ु ाई
ितवादीह ले मौकामा अिधकार ा त राखेको अव थामा बरामद भएको छ । यिद दवु ैजना
अिधकारीसम गरेको सािबती बयान बरामदी ितवादीह बीच पूविचनजान नभएको भए तथा सो
मचु ु काबाट समेत समिथत भएको देिखनाले सो लागु औषध ओसारपसार गन पूवस लाह नभएको भए
सािबती बयानलाई माणमा िलन िम ने नै देिखयो । अचानक बीच बाटोबाट बस चढेका यी ितवादी मनोज
. मनोज प रयारले सु अदालतमा राजेश काक लाई प रयारले िचनजान गरी लागु औषध खैरो हेरोइनज तो
पिहले किह यै िचनेको िथइन, पथलैयाबाट हेट डा महंगो लागु औषध २० ामको प रणाममा उसैबखत
दाजक
ु ो घरमा आउँदै गदा रातोमाटे चेकपो टमा गाडी आ नो साथमा लक
ु ाई रा नु पन अव था िथएन ।
चेकजाँच गदा मेरो िसटभ दा तल लागु औषध भेिटयो, य तै अका ितवादी राजेश काक ले पिन य तो
उ खैरो हेरोइनसँगै प ाउ परेका ितवादीले फालेको महंगो लागु औषध भरखरै बसमा िचनजान भएका
रहेछ भनी इ कारी बयान गरे तापिन िनजह ले मौकाको यि लाई २० ामको प रणाममा यि कै िदनु पन कुनै
बयानलाई अ यथा हो भनी िजिकरसमेत निलएको आधार र कारण देिखँदैन । बरामद भएको ६३ ामको
अव थामा िनजको अदालतमा भएको सो बयानलाई लागु औषध ओसारपसारकता यी ितवादी मनोज
भरपद र प यारलायक मा न सिकने अव था नरहने । प रयारसमेत संल न रही लागु औषध ओसारपसार
ितवादीले मौकामा आफूबाट लागु औषध गरेको त य पिु हन आएको देिखँदा यी ितवादीले
बरामद भएको वीकार गरी पर पर पोलमा सु सेवनमा मा सजाय ग रपाउँ भनी िलएको पनु रावेदन
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िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट
अतः उि लिखत िववेिचत आधार र पिन पीिडतको योिन िझ ली याितएको छ भनी
कारणह बाट ितवादी मनोज प रयारले संयु पमा उ लेख देिख छ । ितवादीले मौकामा बयान गदा
६३ ाम लागु औषध खैरो हेरोइन ओसारपसार गरेको पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको
मािणत हन आएकोले िनजह लाई लागु औषध कुरालाई वीकार गरेको पाइ छ । पीिडतले सु
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च)(छ) को अदालतमा उपि थत भई आफूले िदएको जाहेरी
कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम बेहोरालाई समिथत हने गरी आफूलाई ितवादीले
जनही १० वष कै द र .१,००,०००।- ज रवानासमेत जबरज ती करणी गरेको हो भनी बकप ग रिदएको
हने ठहरी मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित देिखँदा साथै पीिडत अपाङ् गसमेत भएको देिखँदा यी
२०६९।०५।१७ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।०२।२१ १ नं. तथा सोही महलको ३क नं. िवपरीतको कसरु
मा भएको फै सला िनज ितवादी मनोज प रयारको अपराध गरेको देिखन आउने ।
हकमा िमलेको देिखँदा सदर हने ।
जाहेरीमा य गरेको त यलाई पीिडतले
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
अदालतसम उपि थत भई बकप ग रिदएको
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभु म् । अव थामा घटनाको य दश वयम् पीिडत यि
२
हने हँदा पीिडत यि ले घटनाको त काल पिछ य
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा गरेको कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को
खड् का, ०७०-CR-१४००, जबरज ती करणी, ख ड (क) र (ख) माणमा हण गनपन
ु ।
ितवादी ेमबहादर पनु ले मौकामा
ेमबहादुर पुन िव. नेपाल सरकार
ितवादीले सु अदालतमा बयान गदा, अनस
ु धान अिधकारीसम पीिडत ेरणा ख ी
पीिडतको दाजस
ु गँ रसइवी िथयो भनी आ नो बयान (प रवितत नाम) लाई जबरज ती करणी गरेकोमा पूण
िजिकर िलएको भए तापिन उ रसइवी भएको
पमा सािबती भई बयान गरेको देिख छ भने सु
कुरा कही ँकतै खु दैन । रसइवी भए पिन इवी साँ न अदालतमा मेरो नाग रकता िलन दाजक
ु ो घरमा आएको
पीिडतको इ जत आमदमा आँच पु याउने गरी झु ा अव थामा जाहेरवालीको र मेरो दाजु गणेशबहादरु
जाहेरी िदएका हन् भनी भ न सिकने अव था पिन पनु सँग परु ानो रसइवी रहेकोले सोही कारणबाट मलाई
देिखँदैन । मौकामा घटना थलमा त काल पगु ेक झु ा जहेरी िदएका हन् भनी आरोिपत कसरु मा इ कार
न दकला ख ीले घरमा कोही नभएको अव थामा रही बयान गरेको देिखए तापिन सो इ कारी बयानलाई
माण ारा मािणत गन सके को
ेमबहादरु पनु ले मेरी अपाङ् ग न दलाई िभ लगी अ य वत
जबरज ती करणी गदगदाको अव थामा मैले फे ला पारी देिखँदनै । यी ितवादीको मौकाको बयानलाई
ससरु ासमेतलाई बोलाई समा न खो दा हामीह लाई जाहेरवालाले मौकामा िदएको जाहेरी, पीिडतले
लछारपछार पारी भागी गएका हन् भनी ग रिदएको मौकामा गरेको कागज, तथा पीिडत आफै ँ सु
कागजलाई पिु हने गरी यी ितवादीले मौकामा गरेको अदालतमा उपि थत भई मौकामा भएको कागजलाई
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयानबाट पिु हन समिथत हने गरी ग रिदएको बकप , य दश को
आएको देिखने ।
कागज, पीिडतको वा य परी ण ितवेदनसमेतका
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कागजातह बाट यी ितवादी ेमबहादरु पनु ले पीिडत सोही ऐनको दफा ३क बमोिजम ितवादीलाई थप
ेरणा ख ी (नाम प रवतन) लाई जबरज ती करणी ५ वष कै दसमेत हने ठह याई र ितवादी ेमबहादरु
गरेको पिु हन आएको देिखने ।
पनु बाट ितपूितबापत .२१,०००।– पीिडतलाई
िमित २०६७।१०।१७ गते बाँके िज ला, भराइिदने ठह याई सु बाँके िज ला अदालतबाट
नौब ता-८ ि थत घरमा बसेको अव थामा अपाङ् ग िमित २०६८।०८।२७ मा भएको फै सला सदर हने
जाहेरवाली ेरणा ख ी अपाङ् गलाई भाउजू न दकला ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित
ख ीले बािहर याई राखी कामकाजका लािग गएको २०६९।१२।२५ मा सदर हने ठह याई भएको फै सला
अव थामा िनज ेमबहादरु पनु ले कोही नभएको िमलेको देिखँदा सदर हने ।
मौका छोपी जबरज ती करणी गरेको िनजको इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
भाउजूले सनु ाएबाट थाहा पाएका ह भनी मौकामा क यटु र: िसजन रे मी
बिु झएका मािनसह मानबहादरु सनु ार, भपु ाल वली इित संवत् २०७३ साल काि क १ गते रोज २ शभु म् ।
र ने लाल वलीको मौकाको कागजसमेतबाट यी
३
ितवादी ेमबहादरु पनु ले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा
कसरु गरेको त य पिु हन आएको देिखँदा ितवादी खड् का, ०७२-WO-००७६७, उ ेषण / परमादेश,
ेमबहादरु पनु लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ह रराम धवल िव. हरी धान कायालय, न साल
महलको १ नं. िवपरीत कसरु गरेको देिखँदा ितवादी काठमाड समेत
िनवेदक िज मेवार हरी कमचारी भई हरी
ेमबहादरु पनु लाई सोही ऐनको ३(५) नं. बमोिजम ५
वष कै द हने ठह याई, साथै पीिडत अपाङ् ग देिखँदा ऐन तथा िनयमावलीले तोके को हरी आचरण यवहार
सोही ऐनको दफा ३क बमोिजम ितवादीलाई थप तथा लिगक अनशु ासनमा संवेदनशील भई लिगक िहंसा
५ वष कै दसमेत हने ठह याई र ितवादी ेमबहादरु िनय णमा सि यता देखाई मिहलाह लाई उिचत
पनु बाट ितपूितबापत .२१,०००।- पीिडतलाई यवहार गनपनमा
एक मिहला हरी कमचारीमािथ
ु
भराई िदने ठह याई सु बाँके िज ला अदालतबाट अभ यवहार गरेको देिखएकोले िनज हरी हव दार
िमित २०६८।०८।२७ मा भएको फै सला सदर हने ह रराम धवललाई हरी िनयमावली, २०७१ को
ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित िनयम ११२ को देहाय (क) र (ख) मा उि लिखत
२०६९।१२।२५ मा सदर हने ठह याई भएको फै सला यव थाअनस
ु ार सोही िनयमावलीको िनयम १०६ को
िमलेको देिखने ।
कसरु मा सोही िनयमावलीको िनयम १०९ को देहाय
अतः िववेिचत आधार,
माण (क) (७) बमोिजम त लो पदमा ( हरी हव दार पदबाट
कारणह समेतबाट पनु रावेदक / ितवादी ेमबहादरु
हरी जवान पदमा) घटुवा गन गरी हरी उपरी कबाट
पनु ले जाहेरवाली पीिडतलाई जबरज ती करणी िमित २०७२।०९।१७ मा भएको िनणय पनु रावेदन
गरेको त य पिु हन आएको देिखँदा िनज ितवादी तहबाट सदर हने ठहरी हरी नायब महािनरी कबाट
ेमबहादरु पनु लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको िमित २०७२।१०।२५ मा िनणय भएको देिखन
महलको १ नं. िवपरीत कसरु गरेको देिखँदा ितवादी आउने ।
िनवेदक ह रराम धवलले हरी हव दार
ेमबहादरु पनु लाई सोही ऐनको ३(५) नं. बमोिजम ५
वष कै द हने ठह याई, साथै पीिडत अपाङ् ग देिखँदा पदमा कायरत रहँदा हरी संगठनको मयादा तथा
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ित ठामा आँच आउने गरी अनशु ासनहीन काम गरी गन रोक लगाउन निम ने हँदा पनु रावेदन अदालत,
हरी आचरण यवहार तथा लिगक अनशु ासनमा हेट डाले िवप ीको नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी
संवेदनशील भई लिगक िहंसा िनय णमा समेत हने ठह याई गरेको िमित २०६७।३।२१ को आदेश
सि यता देखाई मिहलाह लाई उिचत यवहार कानूनको रोहमा िमलेको देिखन नआउने ।
गनपनमा
एक मिहला हरी कमचारीमािथ अभ
अतः िववेिचत आधार एवम् कारणह बाट
ु
यवहार गरेको पिु ट हन आएकोले िनज िनवेदक िनवेदन दाबीको िक.नं. ९५ को ज.िव. ०-१२-०
ह रराम धवललाई हरी िनयमावली, २०७१ को को ज गामा अनािधकार ह त ेप, दखल, क जा
िनयम ११२ को देहाय (क) र (ख) मा उि लिखत नगनु नगराउनु भनी िवप ीको नाउँमा िनषेधा ाको
यव थाअनस
ु ार सोही िनयमावलीको िनयम १०६ को आदेश जारी हने ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत,
कसरु मा सोही िनयमावलीको िनयम १०९ को देहाय हेट डाको िमित २०६७।३।२१ को आदेश उ टी भई
(क) (७) बमोिजम त लो पदमा ( हरी हव दार पदबाट िनषेधा ाको िनवेदन खारेज हने ।
हरी जवान पदमा) घटुवा गन गरी हरी उपरी कबाट इजलास अिधकृत: कृ ण साद अिधकारी
िमित २०७२।०९।१७ मा भएको िनणय पनु रावेदन क यटु र: बासदु ेव िगरी
तहबाट सदर हने ठहरी हरी नायब महािनरी कबाट इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभु म् ।
िमित २०७२।१०।२५ मा िनणयमा कुनै कानूनी िु ट
२
नदेिखँदा रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
गनपन
ु देिखन आएन । अतः ततु रट िनवेदन खारेज तेजबहादरु के .सी., ०६९-CR-०३४०, लटु िपट,
हने ।
अिमतकुमार बाजला िव. सराजुलिमया मंसुरी
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
वादी दाबीको उ मोही लगत क ा भएको
क यटु र: िसजन रे मी
भिनएको मूल ोत सािबक ज गाधनी द डकुमारी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् । उ ेती र मोही भिनएका गफुर िमयाँबीच मोही लगत क ा
हने गरी िमित २०३८।११।१४ मा भएको िमलाप उपर
इजलास नं. ५
चलेको िमलाप िकत र िमलाप बदर मु ामा िमलाप
कानूनतः बदर हने गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
१
२०६४।५।१० मा फै सला भएकोमा उ फै सला
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी अि तम भई बसेको छ । २०३८।११।१४ को मोही
तेजबहादुर के .सी., ०६७-CI-१३१२, िनषेधा ा, लगत क ा हने गरी भएको िमलाप िकत ठहरी बदर
सराजुल िमयाँ मंसुरी िव. इ िनल गु ा
भएपिछ यथ ितवादीका िपता गफुर िमयाँको
िनवेदन दाबीको िक.नं.९५ को ज गाको मोही मोिहयानी हक वतः थािपत भएको मा नु पन ।
यी पनु रावेदक सराजल
िपताको शेषपिछ भूिमस ब धी ऐन, २०२१
ु िमयाँ मंसरु ी भएका िनजले नै
भोगचलन गरी वाली लगाई कुत धरौट राखी बझ
ु ाई को दफा २६(१) अनस
ु ार िनजको छोरा यी यथ
आएको भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको पाइ छ, ितवादी सराजल
ु िमयाँलाई मोिहयानी हक ा त
सो कुरालाई यथ िनवेदकले ख डन गन सके का हने देिख छ । पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
छै नन् । मोहीको हैिसयतले कमाई आएको ज गामा वेश २०६४।५।१० को फै सला बदर गरी पाउन पनु रावेदक
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वादीले दायर गरेको ०६७-DP-०६५१ को फै सला पु न नस ने ठहर गरेको हदस म सु बारा िज ला
बदर मु ा पिन वादी दाबी पु न नस ने ठह याई बारा अदालतको िमित २०६७।७।१४ को फै सला िमलेकै
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।७।१४ मा भएको देिखँदा सो हदस म सदर भई वादीलाई लटु िपटको ६
फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट नं. ले .३०,०००।- ज रवाना हने ठह याएको उ
२०६९।३।१७ मा फै सला भएको देिखँदा कसैको मोही फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी हने
नभएको भ ने वादी दाबी एवम् पनु रावेदन िजिकरसँग ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
सहमत हन नसिकने ।
२०६९।३।१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमलाप बदर मु ामा पनु रावेदन अदालत, इजलास अिधकृत: कृ ण साद अिधकारी
हेट डाको िमित २०६४।५।१० को फै सलाले मोही क यटु र: बासदु ेव िगरी
व. गफुर िमयाँको मोिहयानी हक पूववत् कायम भएको इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभु म् ।
िनज गफुर िमयाँका नाउँको उ ज गाको मोिहयानी
३
हक िनजको छोरा यस मु ाका ितवादी सराजल
ु मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िमयाँ मंसरु ीको नाउँमा मोही नामसारी हने ठह याएको तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०६८८, उ ेषण /
भूिमसधु ार कायालय, बाराको िमित २०६५।६।९ को परमादेश, सुरे िस देलसमेत िव. धानम ी तथा
फै सला सदर हने ठहरी ०६७-DP-०६५१ को मोही मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
नामसारी मु ामा िनणय भएको देिखँदा वादी दाबीको
िश कको बढुवा भएको अव थामा िनजले
ज गा मोहीको हैिसयतले ितवादीको भोगचलनमा सािबकमा खाईपाई आएको तलबमानभ दा हाल बढुवा
रहेको मा नु पन ।
भएको पदमा के ही हदस म नै भएपिन बढी तलबमान
मोही बेदखली र मोही हटक मु ामा मोहीबाट ा गन भ ने यव था रहेको देिख छ । यसरी नेपाल
ज गा बेदखली गरेको ठह याई भएको सु फै सला सरकारको वािम वमा रहेका सरकारी वा सावजिनक
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट सदर हने ठहरी िव ालयमा कायरत िश कह को मािथ लो ेणीमा
फै सला भएको हँदा वादी दाबीको ज गाबाट आँप, बढुवा भएको अव थामा त लो तहभ दा बढी नै
िससौ, बाँसघारी ितवादीले काटी लटु िपट गरी लगेको तलबमान हनपु न भ ने उ िनयमको मनसाय रहेको
भ न िम ने अव था नदेिखँदा वादी दाबी पु न नस ने छ । बढुवा वा पदो नितस ब धी अवधारणाअनस
ु ार
ठहर गरेको सु बारा िज ला अदालतको फै सलालाई पिन कुनै यि को त लो ेणी वा पदबाट मािथ लो
सदर गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको ेणी वा पदमा बढुवा ह छ भने बढुवा भएको ेणी
िमित ०६९।३।१७ को फै सला अ यथा भ न िम ने वा पदअनु पको थप िज मेवारीका साथै थप सेवा
नदेिखने ।
सिु वधामा पिन विृ हनु नै पन ।
मल
िनवेदकह ा.िव. ततृ ीय ेणीबाट ा.िव.
ु क
ु ऐन, कुटिपटको महलको ६ नं. को
कानूनी यव थाले वादीलाई सजाय गनपन
ु अव था ि तीय ेणीमा बढुवा भई कायरत िश कह भएकोमा
नदेिखँदा सु ले वादीलाई .३०,०००।- (तीस कुनै िववाद छै न भने िमिसल संल न कागजातह एवम्
हजार) ज रवाना हने ठहर गरेको फै सला कानूनसङ् गत िनजह कायरत् िविभ न िव ालयह बाट खाईपाई
नहँदा के ही उ टी ह छ भ नु कानून ितकूल नदेिखने । आएको तलबमानस ब धी िववरण हेदा ाथिमक
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट वादी दाबी िव ालय ि तीय ेणीमा बढुवा भएका िश कह को
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तलबमानभ दा ाथिमक िव ालय ततृ ीय ेणीमा
कुनै पिन सं था वा ित ानमा काम गन
कायरत् िश कह को अि तम तलबमान बढी कामदारले इमा दारीपूवक आ नो कत य िनवाह
भएको भ ने प देिखएको छ । यसरी िनजह ले गनपछ
ु । कानूनबमोिजमको आ नो कत य पूरा नगरी
सािबक ा.िव. ततृ ीय णे ीमा रहँदा खाईपाई आएको सं था वा ित ानलाई हािन नो सानी पु ने काय गन
तलबमानभ दा हाल ि तीय ेणीमा बढुवा भएपिछ कामदार वा िमकलाई जनु िनकायले िनयु गरेको छ
खाईपाई आएको तलबमान यून देिखएकोले िश ा उ िनकायले कानूनबमोिजम सजाय गन पाउने ।
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ अनु प िमलेको
िनवेदकलाई
सव थम
ाहकबाट
भ ने देिखन नआउने ।
सटही गन आएको रकमको पूरा वाइन भु ानी
सरकारको िमित २०६६।४।४ को रा सेवक निदएको भनी यािसनोमा आएका ाहकले नै
कमचारीह को महँगी भ ा, थानीय भ ा, िफ ड उजरु ी गरेको र यािसनोको सपु रभाइजरले तयार
भ ा र नयाँ तलबमान लागू गन िनणयबाट एउटै वषसँगै गरेको ितवेदनसमेतको आधारमा िनवेदकलाई
सेवा वेश गन ा.िव.ततृ ीय ेणीका िश कले ा त प ीकरणको माग गरी सनु वु ाइको पया मौका
गन तलबभ दा ा.िव.ि तीय ेणीमा बढुवा भएका िदइएको नै देिख छ । यसरी िनवेदकले यािसयरको
यी िनवेदकह को तलबभ ा कम हने देिखई िश ा
पमा काम गदा वाइन लक
ु ाई ाहकबाट बढी रकम
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ को िवपरीत िलएको पिु भएको अव थामा िनजलाई प ीकरणको
रहेको देिखएकोले उ िनणय र सो िनणयको आधारमा समेत पया मौका िदई सेवाबाट बखा त गन गरी
अथ म ालयले स बि धत िनकायह मा लेखेको भएको यव थापनको िनणय र सो िनणयलाई सदर
िमित २०६६।४।९ को प उ ेषणको आदेश ारा गन गरी भएको म अदालतको फै सलामा कुनै कानूनी
बदर हने ठहछ । अब ाथिमक िव ालय ततृ ीय िु ट रहेको नदेिखने ।
कुनै पिन सं था वा ित ानमा काम गन
ेणीका िश कले पाउने तलब रकमभ दा ि तीय
ेणीको िश कले पाउने तलब रकम यून नहने गरी कामदार वा िमकले कामदार वा िमकको हैिसयतमा
िनवेदकह को ा.िव. ि तीय ेणीको तलबमान िश ा काम गदाको अव थामा क पनीको कुनै सामान चोरी
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ अनक
ु ू ल हने गरी गछ वा हािन नो सानी पु याउँछ भने म ऐन आकिषत
हालस म निमलाएको भए िमलाउनु भनी िवप ीह को ह छ र म ऐनको आधारमा क पनीले सजाय गन
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
पाउँछ । कुनै कायको स ब धमा अ य कानून आकिषत
इजलास अिधकृतः स देश े
ह छ वा हँदनै भ ने िवषयले म ऐनबमोिजम सजाय
क यटु र: च दनकुमार म डल
गन निम ने भ ने नहने ।
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
अतः िववेिचत आधारमा िनवेदकले
४
यािसयरको पमा काम गदाको अव थामा ाहकबाट
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी सटही गन आएको रकमको पूरा वाइन भु ानी निदई
तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०९७१, उ ेषण / चोरी गरेकोले म ऐनबमोिजम िनजलाई पदबाट
परमादेश, उ म महजन िव. म अदालत, अनामनगर, मु गन गरी यव थापनबाट भएको िनणय तथा
काठमाड समेत
सो िनणयलाई सदर गन गरी भएको म अदालतको
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फै सलामा कानूनी िु ट भएको नदेिखँदा िनवेदन देिखने ।
मागबमोिजमको उ ेषणको आदेश जारी गनु परेन ।
अतः िववेिचत कारण र आधारमा मालपोत
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
कायालय, भोजपरु बाट िमित २०५४।०१।१८ मा
इजलास अिधकृतः स देश े
भएको नामसारी दा.खा.दता िनणय दूिषत देिखएकोले
क यटु र: च दनकुमार म डल
बदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
िमित २०७२।३।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
५
हने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. इजलास अिधकृत: स देश े ठ
ी तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-०५२९, दिू षत इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् ।
बेप े नामसारी िलखत बदर दा.खा. बदर, दता बदर,
तुलसीमाया भुजल
इजलास नं. ६
े िव. िडकबहादुर भुजेल
वादी िडकबहादरु भज
ु ेल यी ितवादी
पनु रावेदकको सहोदर भाइ भएको त यमा कुनै िववाद
१
देिखँदैन । ितवादी पनु रावेदकले आ नो पनु रावेदन मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
प मा वादी िडकबहादरु भज
ु ेल बेप ा भएको भनी दीपककुमार काक , ०७२-WO-०२१८, उ ेषण,
उ लेखस म गरेको भए तापिन यी वादी आ नो शा तकुमार तुलाधर िव. िनजामती िकताबखाना,
भाइ नाताको यि भएको त यलाई वीकार गरेको ह रहरभवन पु चोक, लिलतपुरसमेत
देिख छ । यसरी िजउँदो नै रहेको आ नो भाइ नाताको
नाग रकतामा
उ लेख
भएअनस
ु ार
यि को स ब धमा कुनै कुरा उ लेख नै नगरी अका रट िनवेदक शा तकुमार तल
ु ाधरको ज मिमित
भाइ रामबहादरु भज
ु ेल बेप ा भएको भ ने आधारमा २०१४।१२।१४ देिख छ भने शैि क यो यताको
आ नो नाममा दा.खा.दता गनपन
ु भनी उ लेख गरेको माणप मा र १३ पाने िसट रोलमा उ लेख
बेहोरा र सो बेहोरालाई आधारमानी मालपोत कायालय, भएअनस
ु ार ज मिमित २०१४।९।११ भ ने उ लेख
भोजपरु ले गरेको दा.खा. दताको िनणय दिू षत िनणय भएको देिख छ । यसका साथै रट िनवेदकले सु मा
होइन भ ने पनु रावेदकको िजिकरसँग सहमत हन स ने २०३१ सालमा राि य प चायत सिचवालयमा
अव था नदेिखने ।
अ थायी िनयिु पाई सेवा गदा िनज आफै ँ ले भरेको
कृिष िवकास बकले ऋण असल
ु ीको ममा १ पाने िसटरोलमा उ लेख भएअनस
ु ार िनजको
िधतो रहेको उ ज गा िललाम गरी यी िवप ी ज मिमित २०१३।९।२ भ ने देिखन आएकोले यी रट
तल
ु सीमायाले िललाम सकार गरी आ नो नाममा िनवेदकको ज मिमित यिकन नभई ३ वटा ज मिमित
नामसारी दा.खा.दता गराएको अव था ततु मु ामा उ लेख भएको देिखने ।
होइन । यसरी दा.खा.दता गराइएको ज गाको हकदार
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
वादी िडकबहादरु भज
ु ेलसमेत भएको अव थामा िनयम १०२क मा कुनै माण फाराममा वष मा
िनजको स ब धमा कुनै बेहोरा नै उ लेख नगरी तथा उ लेख भएको र अक माणप मा पूरा ज मिमित
ज गाधनी रामबहादरु भज
ु ेल बेप ा भएको भनी गलत खल
ु ेको रहेछ । य तो माणप मा उि लिखत
िववरण उ लेख गरी गराइएको िनणय दूिषत नै भएको ज मिमितह को बीचमा १ वषस मको अ तर देिखए
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पूरा खल
ु ेको ज मिमितलाई र एकवषभ दा बढीको िवषयमा िववाद भएको कुरा दवु ै प ले वीकार गरेको
अ तर देिखए जनु िमितबाट पिहले अवकास ह छ देिख छ । रकम लेनदेनको िवषय देवानी कृितको
सोही िमितबाट अवकास िदइनेछ भ ने उ लेख भएको भएकोले यस स ब धमा परेको उजरु ीले िववाद
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाका आधारमा समाधान गन े ािधकार महानगरीय हरी प रसर र
हेदा ३ वटा ज मिमित देिखएका यी रट िनवेदकको महानगरीय हरी अपराध महाशाखाको नभएको कुरा
िनजामती सेवा योजनाथ यिकन ज मिमित कायम महानगरीय हरी अपराध महाशाखाले पनु रावेदन
गनपन
ततु स दभमा उ ३ वटा ज मिमितम ये अदालत, पाटनमा पेस गरेको िलिखत जवाफबाट
ु
पिहलो ज मिमित २०१३।९।२ र दो ो ज मिमित पिन देिख छ । यथ िववेक े ले महानगरीय हरी
२०१४।९।११ देिखएको उ २ वटा ज मिमितको प रसरमा ठगी र बिकङ कसरु स ब धी अपराधमा
बीचमा १ वषभ दा बढीको फरक देिखएकाले िनजको आव यक कारबाही गन भनी िनवेदन िदएकोले सोही
ज मिमित २०१३।९।२ नै कायम हने देिखने ।
स ब धमा बु न यी पनु रावेदक काश शाहीलाई
अतः रट िनवेदकले सरकारी नोकरी बोलाएपिछ बु दै जाँदा लेनदेनको िववाद देिखएकोले
सु गदा आफै ँ ले भरेको िसटरोलमा उ लेख भएको आपसमा सहमित गन पठाएको भनी महानगरीय हरी
ज मिमितह म ये िनजामती सेवा ऐन, २०४९ प रसरको िलिखत जवाफबाट देिखने ।
को दफा ३३(३) तथा िनजामती सेवा िनयमावली,
िनषेधा ाको िनवेदन दायर भइसके प ात् पिन
२०५० को िनयम १०२क. तथा यव थािपका िनज काश शाहीले िववेक े लाई .१,००,०००।संसद् सिचवालयस ब धी ऐन, २०६४ को दफा बझ
ु ाएको सु िमिसल संल न रिसदबाट देिखनक
ु ा
४५ को उपदफा ३ समेतमा उि लिखत कानूनी साथै िनजले यस अदालतमा पनु रावेदन गदासमेत
यव थाअनस
ु ार रट िनवेदकको ज मिमित वीकार गरेका छन् । िनजले सो रकम पनु ः सचु ा
२०१३।९।२ कायम ग रएको देिखन आएकोले गन भनी िदएको िजिकर िलए तापिन यी पनु रावेदक
िनजामती िकताबखानाको िमित २०७३।३।२९ को र यथ बीच रकम लेनदेनकै स दभमा िववाद भई
िनणय कानूनअनु पकै देिखँदा ततु रट िनवेदनमा
ततु िनवेदन परेकोमा मु ा चिलरहेकै अव थामा
िनवेदन मागअनस
ु ार आदेश जारी गन िम ने अव था पनु ः अक लेनदेनको यवहार भएको होला भनी
देिखन आएन । तसथः ततु रट िनवेदन खारेज हने । िनजको िजिकर िव ास द नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
पनु रावेदकलाई हरीले प ाउ गरेको वा
क यटु र: रमला पराजल
प ाउ गन कुनै पूज जारी गरेको अव था िमिसलबाट
ु ी
इित संवत् २०७३ साल मङिसर २९ गते रोज ४ शभु म् । देिखएको छै न । महानगरीय हरी प रसरमा ठगी र
२
बिकङ कसरु को अपराधको िनवेदनको स दभमा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी बु नको लािग िनजलाई बोलाएकोस म देिखएको
के दार साद चािलसे, ०७१-CI-०३१२, िनषेधा ा, छ । उ ठगी र बिकङ कसरु फौजदारी अपराध
काश शाही िव. िववेक े समेत
भएको र सो िवषयमा िनवेदन िलई कारबाही गन
पनु रावेदक काश शाही र यथ िववेक अिधकार कानूनले हरी कायालयलाई िदएको हँदा
े बीच यापा रक कारोबार भई रकम लेनदेनको सो स ब धमा बु न बोलाएको कायलाई कानूनिवपरीत
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रहेको मा न िम दैन । महानगरीय हरी प रसरले नै सो िलएको अव थामा जाहेरवालीह ले ितवादीह
स ब धमा बु दै जाँदा देवानी कृितको लेनदेन िववाद उपर आफूलाई िब गन लगेको भनी झु ा पोल
देिखएकाले आपसमा िम न िफता पठाएकोसमेत गनपन
ु कुनै औिच यपूण कारण नदेिखँदा पीिडतह को
िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको र देवानी कृितको भनाईलाई अ यथा मा न सिकने अव था नरहेको
िववादमा प ाउ गन थनु ामा रा ने वा जबरज ती र ितवादीह लाई लागेको कसरु ख डन गन भार
कागज गराउने काय नगरेको भनी उ लेख गरेकोले ितवादीह मा नै रहेकोमा ितवादीह ले सा ी
िनवेदकको भनाईको आधारमा मा पनु रावेदकलाई बकाई आ नो इ कारी पिु गन सके कोसमेत नदेिखने ।
जबरज ती प ाउ गन, कागज गराउने आशङ् काको
बे ने उ े यले लगेको होइन भ ने कुराको
िव मानता नरहेकोले िनषेधा ाको आदेश जारी नहने माण पिु गराउनु पन दािय व यी ितवादीह ले
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा पु याउनु पनमा लगेको कुरा वीकारेपिछ बे ने
मा न निम ने ।
उ े यले होइन भ ने ठोस माण िदन सके को नहँदा
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट यि कै मौिखक भनाइका भरले िनजह को सफाइको
मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
आधार ब न सके को पिन देिख न । यस आधारबाट
ु
अव थाको िव मानता नरहेकोले िनवेदन खारेज यी ितवादीह ले बेचिबखन गन उ े यले नै पीिडत
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित जाहेरवालीह लाई िलई गएको भ ने कुरा पिु भएको
२०७०।११।१४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर मा नु पन देिखन आउने ।
हने ।
अतः उि लिखत आधार माणबाट यसमा
इजलास अिधकृत : रामु शमा
ितवादी िवनोद भािटया भ ने िवनोद म डल र
क यटु र: रमला पराजल
ितवादी सिु नता भ ने दगु ादेवी रे मीले पीिडतलाई बे ने
ु ी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३० गते रोज ५ शभु म् । उ े यले भारततफ िसमानामा लगी मानव बेचिबखन
३
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी ४(२)(क) को कसरु को उ ोगस म गरेको पिु भएकोमा
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०३४७ र ०७१- ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसरु कायम गरी ऐ.ऐनको
CR-०९२४, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, दफा १५(१)(छ) बमोिजम सजाय गन गरेको िमित
नेपाल सरकार िव. सुिनता भ ने दुगादेवी रे मीसमेत र २०६९।३।२७ को सु झापा िज ला अदालतको
िवनोद भािटया भ ने िवनोद म डल िव. नेपाल सरकार फै सला निमलेको भनी उ फै सला के ही उ टी भई
ितवादीह िवनोद भािटया भ ने िवनोद कसरु को कृित हेरी ितवादीह िवनोद भािटया र
म डल र सिु नता भ ने दगु ा रे मीउपर िकटानी जाहेरी दगु ादेवी रे मीलाई उ ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१)
परेको, पीिडतह ले गरेको बयान र बकप मा समेत का आधारमा जनही १४ वष कै द र .५०,०००।–
जाहेरवालीह लाई िनजसमेतले बे न लाने उ े यले ज रवाना हने कसरु को उ ोग गरेबापत ऐ.ऐनको दफा
भारत लाने ममा भैरहवाको सनु ौली नाकास म १५(१)(ज) बमोिजम उ सजायको आधा सजाय हने
पु याएको र नाकामा माइती नेपालले बेिचनबाट साथै ऐ.ऐनको दफा १७ बमोिजम ितवादीह बाट
जोिगएको भ ने बेहोरा लेखाई जाहेरवालीह ले िजिकर जनही .२५,०००।– ितपूित पीिडतलाई भराई
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िदनेसमेत ठह याई पनु रावेदन अदालत, इलामबाट सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने भनी ठहर
िमित २०७०।१०।१३ मा भएको फै सला िमलेकै गरेको सु बागलङ
ु िज ला अदालतको िमित
देिखँदा सदर हने ।
२०७१।३।१६।२ को फै सलालाई सदर गरेको
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित २०७२।२।४
क यटु र: ेमबहादरु थापा
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म् । इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इजलास नं. ७
इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभु म् ।
२
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी आन दमोहन भ राई, ०६७-CI-१०५४, लेनदेन,
ई र साद खितवडा, ०७२-CR-०१४४, कत य पुनदेव साह कलवार िव. िशवजी साह कलवार
यान, ह रबहादुर भ ने चुनबहादुर साक िव. नेपाल
यस अदालतबाट रकम बझ
ु ाएको भनी
सरकार
पेस भएको भरपाईको ितिलिपमा तल मािथ अ य
ितवादीको
बयान,
मतृ कको कुनै यि को नामसमेत उ लेख नभएको तथा
टाउकोलगायतका मािथ ला भागमा चोट रहेको भरपाई जाँच गरी राय िदने िवशेष समेत अदालतमा
दे ने यि ह को कथन, घटना थलमा पाइएको उपि थत भई बकप नगरेकोसमेत ि थितमा उ
ढुङ्गा तथा यसमा लागेको रगत‚ ितवादी तथा भरपाईलाई मा यता िदई सु एवम् पनु रावेदन
मतृ कको बीचमा रहेको मनमटु ाव तथा िववादको अदालतबाट भएका फै सला फरक पन स ने भनी
ि थित, ितवादीको प रवारको भा सामा तयार भएको यस अदालतबाट िन सा दान भएकोमा द तखत
खानामा िवष हा न गएकोमा उ काम नगरी फकको नमनु ा परी ण गन िवशेष ले कारणसिहत राय िदई
भ ने माणका िवरमान िकसानले ग रिदएको मौकाको यस अदालतको आदेशबमोिजम बकप गरेको देिखँदा
भनाई, वयम् ितवादीको प नी िगता साक को िवशेष को परी ण राय अ यथा हो भ न सिकने
मौकामा भएको कागजमा उि लिखत कथनलगायतका अव था नदेिखँदा उ भरपाई स े साँचो देिखन
माणले ितवादीको मौकाको बयान बेहोरालाई आउने ।
समथन गरेको अव थामा उ बयानलाई ितवादीको
तसथ भरपाई िकत हो भ ने पनु रावेदक
िव
माणमा िलन सिकने अव था िव मान रहेको / वादीको बयान बेहोरासमेत िव वसनीय नदेिखँदा
देिखन आएको हँदा ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा िमित २०६२।८।१५ गतेको बही खाताको भरपाईबाट
कसरु दार ठहर गरी सजाय गरेको सु बागलङ
ु िज ला पनु रावेदक / वादीले यथ / ितवादीबाट
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन .१,६०,०००।- बझ
ु ी िलएको त य पिु हन
अदालत, बागलङ
ु को फै सला िमलेकै देिखन आउने । आएको देिखई िववादको तमसक
ु को रकमभ दा
तसथ, िववेिचत आधार, कारण तथा अ य कुनै य तो रकम बझ
ु ेको हो भ ने पनु रावेदक /
माणसमेतबाट ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम वादीको िजिकर एवम् कथनसमेत देिखन नआएकाले
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम पनु रावेदक / वादीले उ दाबीकै रकमम ये साँवा
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र याजको रकम बझ
ु ी बही खातामा बेहोरा जनाई प हन सके को देिखएन । यी िवषयह को यिकन
ह ता र सहीसमेत गरेकाले उ िमित २०६२।८।१५ नगरी सतही र हचवु ाको भरमा कुनै िनणय गनु
गतेस मको याज र साँवा रकममा क ा गरी बाँक हन उपयु हँदैन । साथै प माण तथा कानूनी आधार
आउने साँवा र सो साँवाको उ िमित २०६२।८।१५ िबना कसैको िनजी स पि मा अित मण गनु पिन
देिखको याजसमेत पनु रावेदक / वादीलाई यथ / यायोिचत हँदैन । कुनै पिन िववादमा बु नपु न माण
ितवादीले बझ
ु ाउनपु न ठह याई पनु रावेदन अदालत, बझ
ु ी सही िनणय गनु यायकताको दािय व हो । ततु
हेट डाबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक मु ाको िववािदत घर िव व स पदा सूचीमा सूचीकृत
/ वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । हनमु ानढोकाको संरि त मारक े िभ परेको कारण
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, सो स ब धमा परु ात व िवभाग तथा सरोकारवालालाई
कारण र माणसमेतबाट िमित २०६२।८।१५ गते समेत बझ
ु ी पनु ः इ साफ हनपु न नै देिखन आयो । यस
पनु रावेदक / वादी पनु देव साह कलवारले बझ
े ो रकम ि थितमा ततु मु ा पनु ः िनणयाथ सु काठमाड
ु क
.१,६०,०००।- क ा गरी बाँक साँवा र याज यथ महानगरपािलकामा पठाउने गरी भएको पनु रावेदन
/ ितवादीबाट पनु रावेदक / वादीले भ रपाउने ठह याई अदालतको फै सला मनािसब नै देिखने ।
सु बारा िज ला अदालतबाट िमित २०६६।७।१५
अतः काठमाड महानगरपािलकाको िनणय
गते भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बदर गरी जो जे बु नपु छ बझ
ु ी न सा पासभ दा
हेट डाबाट िमित २०६७।४।२१ मा भएको फै सला िवपरीतको कुन कुन िनमाण भएको छ, के कित
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भ काउनु पन हो यिकन गरी िनणय गनु भनी पनु ः
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
िनणयको लािग तारेखमा रहेका दवु ै प लाई तारेख
क यटु र: अिभषेककुमार राय
तोक िमिसल काठमाड महानगरपािलकामा पठाई िदने
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभु म् । भनी त कालीन पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
३
२०६६।११।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी हने ठहछ । िव व स पदा सूचीमा रहेको हनमु ानढोका
आन दमोहन भ राई, ०६७-CI-०३००, घर भ काई े को संर णसमेतलाई यानमा राखी सो स ब धमा
पाऊँ, भरतबहादुर थापा े ी िव. सुजे साद े
परु ात व िवभागसमेतका सरोकारवालाह लाई बझ
ु ी
ितवादी सज
ु े साद े ले घर िनमाण पनु ः िनणय गनु भनी मु ाको िमिसल सु काठमाड
गदा परु ात व िवभाग ारा िनधा रत मापद ड पालना महानगरपािलकामा पठाई िदने ।
ग रएको छ वा छै न, पालना नगरेको भए कुन कुन इजलास अिधकृतः महेश खनाल
कुरामा मापद डिवपरीत िनमाण ग रएको हो, िनजले क यटु र: मि जता ढुंगाना
काठमाड महानगरपािलकाको वीकृत न साभ दा इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभु म् ।
के कुन कुरामा फरक पारी घर िनमाण गरेका हन्,
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०३७०, घर भ काई
वीकृत न सा तथा मापद डिवपरीत घर िनमाण
पाऊँ, देवे मान े िव. सुजे साद े
ग रएको भए घरको कुनै भाग भ काए पु ने हो वा पूरै
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
घर भ काउनपु न हो, भ ने ज ता कुराह िमिसलबाट
भएको छ ।
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४
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
आन दमोहन भ राई, ०६८-CI-०४५९, लेनदेन, क यटु र: मि जता ढुंगाना
नकछे दी दास त मा िव. िब ू साह तेली
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादीले
वादीको
िलखतलाई
५
जालसाजीको सं ा िदएको देिखएको र उ िलखतमा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
.२,२४,०००।– को प अङ् क िकटान भई आन दमोहन भ राई, ०६८-CI-०८९८ र ०६८िलखत तयार भएको देिखएको अव था हँदा उ
CI-०९२५, फै सला बदर धमलोप, जयच दास
.२,२४,०००।– को िलखतमा जालसाजीको दाबी वै णव िव. ह रदेव साद यादव र ह रदेव साद यादव
रहेको देिखएकोले ततु मु ामा सो िलखत जालसाजी िव. जयच दास वै णव
ठहर हन सके को छै न । उ िलखत जालसाजी ठहर
िनजी आजनको स पि हन उसको आ नै
भएका अव थामा वादीलाई िकत कागजको १० नं. ान सीप यासबाट िनजी आजन गरे वा कसैबाट दान
बमोिजम उ िलखतमा लेिखएको अङ् कका आधारमा वा बकस भएको वा कसैको अपतु ाली परेको वा ी
.५६,०००।- ज रवाना हन स नेमा सोतफको अंशधनको महलको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा य तो
ितवादीको उ दाबी नठहरेकाले मल
ु क
ु ऐन, द ड आजनबाट पाएको स पि सो आजन गन वा पाउनेको
सजायको १८ नं. बमोिजम सोको आधाले हन आउने िनजी ठहरी िनजले आफूखस
ु गन पाउने हो तर यही
.२८,०००।- ितवादीलाई ज रवाना हने अव था ज गा राजीनामा गरी िदने राघवे दासले आफूले
ततु मु ामा िव मान देिखएकोले सु अदालतबाट शािल ामलाई २०३७ सालमा राजीनामा गरी िदई
यी पनु रावेदक ितवादीलाई उ
.५६,०००।- पनु ः सोही ज गा २०३९ सालमा आएर ियनै राघवे
ज रवाना हने ठहर गरेको उ फै सला निमलेको दासले िलने र िमित २०५२।९।२३ मा राघवे दासले
हँदा िनज ितवादीलाई .२८,०००।- ज रवाना वआजन भनी उ लेख गरी जयच िम लाई िदएको
हने भनी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट भएको देिख छ । आ ना नाउँमा भएको ज गा शािल ामलाई
िमित २०६८।२।९ को फै सला िमलेकै देिखन आएको राजीनामा गरी िदने र शािल ामबाट िलँदा यो िमितमा
छ । ततु िववादमा आफूले जालसाजीको िजिकर नै ख रद गरेको भनी जयच िम लाई िदँदा वआजन
निलएकोले आफूलाई िकत कागजको १० नं. बमोिजम भनी उ लेख गदमा वआजनको हो भनी भ न सिकने
सजाय हनु नपन भ ने पनु रावेदकको ततु पनु रावेदन अव था नरहने ।
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
महो री िज ला अदालतमा चलेको रामच
तसथ, ितवादीलाई उ
.५६,०००।- ठाकुर लोहार र योगे कुमार यादव वादी तथा राघवे
ज रवाना हने ठहर गरेको सु धनषु ा िज ला दास वै णव ितवादी भएको धमलोप मु ामा िमित
अदालतको िमित २०६६।१०।१७ मा भएको फै सला २०४३।३।३१ मा भएको िमलाप हेदा ितवादी
निमलेको हँदा सो हदस मको सु अदालतको फै सला राघवे दास वै णवका नाममा दता रहेको जे जित
उ टी गरी यी पनु रावेदक ितवादी नकछे दी दास ज गा भए पिन बेचिबखन नामसारी गन नपाउने गरी
त मालाई .२८,०००।- ज रवाना हने भनी पनु रावेदन ितवादीउपरको धमलोपको दाबी छाडी िमलाप
अदालत, जनकपरु बाट भएको िमित २०६८।२।९ को भएको िमिसल संल न िमलाप बाट देिख छ । उ
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िमलाप मा गठु ीको भनी ितवादीले िब िवतरण पनु रावेदक / वादीसमेतको हकमा असर परेको देिखँदा
गन नपाउने भ नेसमेत उ लेख भएको देिखयो । उ
धमलोप मु ामा यस अदालतबाट िमित २०६३।९।२०
ज गा गठु ीको होस् वा नहोस् ितवादी राघवे दासका मा भएको फै सला तथा सु अदालतबाट िमित
नाममा रहेको ज गा िब िवतरण गन नपाउने भ ने २०४३।३।३१ भएको िमलाप समेतका आधारबाट
कुरा वीकार गरी िमलाप भई सो िमलाप अि तम िब गन नहने कुटीको ज गा िब गरेकाले
भई बसेको देिखँदा उ िमलाप लाई अ यथा हो भ न धमलोपसमेत गरेको ठह याई फै सला गनपनमा
सु
ु
िम ने अव था नरहने ।
िज ला अदालतले धम लोप हने ठहर गरी भएको फै सला
सावजिनक गठु ीको ज गाको िवषयमा के ही उ टी हने गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
सावजिनक चासो र सरोकार देखाई अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा पनु रावेदक / ितवादी
अनमु ितसमेत िलई िफराद दायर भएको देिखँदा जयच दास वै णवको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.८६ नं. िवपरीत वादीले िफराद हन नसिकने ।
दायर गरेको अथ गन िमलेन भ दै ितवादीले धमलोप
अतः िववेिचत आधार र माणसमेतबाट
गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित वादी दाबीको ज गा मठको नै भनी भएको िज ला
२०५७।१०।९ मा भएको फै सला मनािसब हँदा सदर अदालतको िमित २०५६।१२।१७ र पनु रावेदन
ठहरी वादी राम दल
ु ार राय यादव ितवादी रामकुमार अदालतको िमित २०५८।६।१७ को फै सलाले मठको
दास वै णव भएको २०५८ सालको दे.प.ु नं.२८४६ को हक गएको भ ने देिखन नआएको भनी फै सला बदर
धमलोप मु ामा यस अदालतबाट िमित २०६३।९।२० गन गरी सु महो री िज ला अदालतबाट िमित
मा फै सला भइसके को देिखँदा सावजिनक सरोकारको २०६६।१।७ भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
िवषय मि दरको हकसमेत जाने भएको भनी मल
फै सला के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
ु क
ु
ऐन अ.बं.१० नं. अ तगत अनमु ित िलई िफराद गरेको जनकपरु बाट भएको िमित २०६८।३।२६ मा भएको
मनािसब नै देिखने ।
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई धम लोप हने
तसथ वादी योगे कुमार यादव ितवादी ठहर गरेको सु महो री िज ला अदालतबाट िमित
जयच िम भ ने जयच दास वै णव भएको सा.दे. २०६६।१।७ मा भएको फै सला सदर हने ।
नं.९६४ को धमलोप मु ामा र वादी योगे कुमार इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
यादव ितवादी जयच दास वै णव भएको िलखत क यटु र: अिभषेककुमार राय
दता बदरसमेत मु ामा २०४३।३।३१ मा अि तम इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभु म् ।
भएर बसेको धमलोप मु ामा भएको िमलाप मा यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
ितवादीको नाउँमा भएको ज गा िब िवतरण गन फै सला भएका छन्:
नपाउने गरी िमलाप मा उ लेख भएको अव थामा
§ ०६८-CI-०८९९ र ०६८-CI-०९२६,
िब ग यो भ नेसमेत वादी दाबी नपु ने गरी िलखत
िलखत दता बदर, जयच दास वै णव िव.
बदर र धमलोप मु ामा सु महो री िज ला
ह रदेव साद यादव र ह रदेव साद यादव िव.
अदालतबाट िमित २०५६।१२।१७ मा र पनु रावेदन
जयच दास वै णव
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०५८।६।१७ मा भएको
§ ०७१-CR-०४६१, जालसाजी, जयच
फै सलाबाट मि दरको तफबाट दाबी िलई आएका यी
दास वै णव िव. ह रदेव साद यादव
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§ ०७१-CR-०४६२, लटु िपट, जयच दास समयप ात् २०६५।१।१५ मा मा अिभयोगप दायर
वै णव िव. वेचन साहसमेत
भएको कारणबाट ततु मु ा हद याद नाघेपिछ परेको
६
हँदा िमिसल संल न अ य त यमा वेश गरी इ साफ
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी गन िम ने नदेिखँदा खारेज हने ठह याई पनु रावेदन
आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०७९१, ठगी, अदालत, पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
नेपाल सरकार िव. गोिव द महजनसमेत
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
िववादका स दभमा उ लेख ग रएको हन नसिकने ।
िक.नं.२०९ को ०-४-३-० ज गा .१,५०,०००।–
अतः िववेिचत आधार, कारण र हद यादका
जाहेरवालीले िलई िमित २०५२।६।१० मा आधारमा मु ा खारेज हने ठहर गनपनमा
मु ाको
ु
र.नं.१५११ बाट िलखत पा रत गरी ितवादी गोिव द त यमा वेश गरी इ साफ बोलेको सु काठमाड
महजनलाई हकह ता तरण गरेको देिख छ । सोही िज ला अदालतको िमित २०६६।०२।२४ को फै सला
िमित २०५२।६।१० मा अक घरसारको िलखत के ही उ टी भई ततु मु ा खारेज हने ठह याई
ग र १ वषिभ रकम िफता िदई ज गासमेत िफता पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।०२।२३
गन समझदारी भएको त य ततु हन आएको छ । मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सोबमोिजम ज गा िफता नगरी तहतह ह ता तरण इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
गरेको िवषयलाई िलएर यो ठगी मु ा दायर हन आएको इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभु म् ।
पाइ छ । जाहेरवाला तथा ितवादी गोिव द महजनका
७
बीच भएको कारोबार यवहार देवानी कृितको हो मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
भ ने त य माणमा ततु हन आएको रिज ेसन आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०६३०, उ ेषण,
िलखतह बाट ट देिख छ । वादी नेपाल सरकारले ब ीजङ् ग गु ङसमेत िव. नेपाल बक िलिमटेड,
देवानी दािय व िनवाह नगरेको िवषयलाई िलएर काठमाड बिकङ कायालय, यूरोड काठमाड समेत
ठगीतफ दाबी गरी फौजदारी दािय व बहन गराउने
नेपाल रा बकको िमित २०४६।५।५ को
भनी ततु मु ा परेको देिखँदा कानूनतः ठगी मु ामा िनदशनबमोिजम यी िनवेदकह िमित २०५८।६।१५
अिभयोग लगाउनु मनािसब नदेिखने ।
देिख कालोसूचीमा परेको देिख छ । बक तथा िव ीय
अनस
हरी सं थाबाट कजा िलई कजा िलँदाको समयमा गरेको
ु धान तहिककात गन
कायालयलाई २०६० सालमा नै ठगीतफ कारबाहीका सत स झौताबमोिजम समयमा पाके को कजाको
लािग उजरु ी परी थाहा भइसके पिछ मल
ु क
ु ऐन, ठगीको साँवा याज रकम नबझ
ु ाउने ऋणी तथा जमानत
महलको ८ नं. बमोिजम थाहा पाएका िमितले १ कताह लाई कालोसूचीमा समावेश गनपन
ु कानूनी
वषिभ मु ा दायर गनपन
ु िथयो । तर, ततु मु ाको यव था नेपाल रा बकबाट जारी कजा सूचना तथा
अिभयोगप २०६५।१।१५ मा मा दायर हन आएको कालोसूचीस ब धी िनदिशका, नेपाल रा बक ऐन,
देिखयो । यस अव थामा ततु मु ा हद यादिभ २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ को देहाय (ङ)
दायर गरेको भ ने देिखन आएन । तसथ, ततु ले गरेको हँदा यी िनवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको
मु ाको अनस
ु धान गन हरी कायालयलाई २०६० कायमा कुनै कानूनी िु ट देिखँदैन । क पनीले िलएको
सालमा नै उजरु ी परी थाहा पाएको िवषयमा धेरै ऋण चु ा भइसके को छ भ ने पिन िनवेदकह को
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भनाई देिखएन । िनवेदकह िमित २०५८।६।१५ देिख Place of Destination स मको स पूण
देिख नै कालोसूचीमा समावेश भइसके कोमा ऋण खचह घोषणा गनपनमा
के ही खच कम घोषणा गरेको
ु
भु ान भएको कुरा थािपत हनबु ेगर १२ वषपिछ देिख छ । पैठारीकताले घोषणा गरेको मू य, लागत
आएर कालोसूचीबाट नाम हटाई पाउँ भनी माग मू य र खु ा मू यमा समेत ठूलो फरक देिख छ
गनु िवल बको िस ा तका आधारमा समेत िम ने सो कुरा िमिसल संल न भाटभटेनी सपु र माकटको
देिखएन । साथै यी िनवेदकह सफा हात िलई उपचार िबलसमेतबाट देिखन आउँछ । उ व तु नवकार
मा न आएको भ न िम ने देिखएन । अतः िववेिचत इ टरनेसनलले भाटभटेनीलाई िब गन गरेको
आधार माणबाट िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदेश कुरा भाटभटेनीको िमित २०६५।४।१७ को प बाट
जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने । समेत देिख छ । भ सार िव दमु ा पैठारीकताले MRP
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
मू य घोषणा गनपनमा
सु कायालयसम खु ा
ु
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २७ गते रोज २ शभु म् । मू य िब े ताले कित तो छ आफूलाई थाहा नहने
८
भनी पैठारीकताका ितिनिध िदपक नेपालले गरेको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बयानसमेतबाट देिखन आउँदा भ सार िवभागको िमित
तेजबहादुर के .सी., ०७०-RB-००६८, बढी भ सार २०६५।५।२३ को िनणयलाई अ यथा भ न िम ने
महसल
ु माग, नेपाल सरकार वीरग ज भ सार कायालय नदेिखने ।
िव. नवकार इ टरनेसनल
तसथ िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
आिथक ऐन, २०६४ को दफा २ अनस
ु ूची १ पनु रावेदक नवकार इ टरनेसनललाई भ सार िवभागको
को दफा १६ लाई आधार बनाई राज व यायािधकरण िमित २०६५।५।२३ को जाँचपासपिछको ितवेदनमा
काठमाड ले साठी िदनिभ जाँचपासपिछको परी ण उ लेख भएबमोिजम छुट रकम असल
ु उपर गन
गनपन
ु िनणय गरेकोमा उ आिथक ऐनले भ सार भनी गरेको िनणयलाई उ टी गनगरी भएको राज व
ऐन, २०६४ को दफा ३४(४) लाई िनि य यायािधकरण काठमाड को िमित २०६७।४।२० को
बनाएको देिखँदैन । आिथक ऐनले सामा यतया ६० फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ।
िदनिभ भ ने बेहोरा उ लेख गरेकोमा िवशेष ऐनको इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
यव थालाई समेत नजरअ दाज गन िम ने नदेिखँदा इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभु म् ।
राज व यायािधकरणको फै सला कानून र यायका
९
मा य िस ा तको रोहमा िम न आएको नदेिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
आिथक ऐन, २०६४ बमोिजम तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-००८२, िबनाइजाजत
नेपालिभ आयात हने मालव तक
ु ो िततप र अवैध वन पैदावर ओसार पसार, रामनाथ साद िसंह
िवजकमा प ट पमा ा ड र सामानको िववरण िव. नेपाल सरकार
(specification) खल
पनु रावेदकले िचरान काठ छुटपूज अनस
ु ाउनपु नमा के वल Chewing
ु ार
Gum मा खल
ु ाएको देिख छ । यसैगरी पैठारी भएका आ नै रोहबरमा लोड गरेको र कमा िसल टाँचा
सामानको Unit of measurement प नखल
ु ी लगाएको कबाट िसल टाँचा यथावत् रहेकै अव थामा
काटुनमा घोषणा ग रएको देिख छ । पैठारीकताले चेक जाँच ग रएको येक काठमा टाँचा लागेको
पैठारी गन व तक
ु ो उ पि अथात् Place of origin हनपु नमा २३ थान काठ टाँचा िबनाको अव थामा
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भेिटएको र ४०.९२ यू.िफट बढी िचरान काठसमेत
अतः उि लिखत आधार कारणबाट यी
छोडपूज अनस
ु ार कमा लोड गरेकोभ दा बढी ितवादी रामनाथ िसंहले ४०.९२ यू.िफट काठ
देिखन आएबाट पनु रावेदकको बयान बेहोरा र िबनाइजाजत छाडी वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ)
बरामदी मचु ु का एकआपसमा िम न िभड् न आएको र (ज) को कसरु मा सोही ऐनको दफा ५०(२)(घ)(४)
देिखएन । छोडपूज अनस
ु ारको काठभ दा बढी काठ बमोिजम अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो . ६६४।- को
कबाट बरामद भएको उ बरामदीलाई अ यथा दो बर .१८३३२८।- ज रवाना हने ठह याई भएको
भ न सके को अव थासमेत नदेिखँदा यी पनु रावेदकको बारा िज ला अदालतको फै सला सदर गरी पनु रावेदन
िनद ष छु भ ने पनु रावेदन िजिकर पिु हन स ने अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।३।७ मा भएको
नदेिखने ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
४०.९२ यू.िफट काठ छोडपूज भ दा बढी इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
देिखएबाट यितका धेरै प रमाणको काठ धोधक ी क यटु र: च ा ितम सेना
नगरेकै कारण बढी देिखएको भ ने कुरा प यारलायक इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभु म् ।
देिखँदैन । साथै िसलब द रहेको कबाट बरामद
काठम ये २३ थान काठमा टाँचा नै लागेको नदेिखँदा
इजलास नं. ८
िबनाटाँचाका काठका स ब धमा नाप जाँचमा फरक
परेको भ ने कुरासमेत तकसङ् गत नदेिखने ।
१
पनु रावेदक सहायक वन अिधकृत पदका मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सरकारी कमचारी रहेको र िनज उपल ध भएस म ह रकृ ण काक , ०७२-CI-०६५८, बकसप बदर,
िनजलाई रोहबरमा नरािखनपु न कुनै कारण दता बदर, दता कायम, दोजनारायण चौधरीसमेत िव.
देिखँदैन । एका त ठाउँमा गो य पमा बरामदी ग रएको रेनु चौधरी े
नभई थानीय भलादमी, वन म ालय, वन िवभाग,
वादी रेनु चौधरी े र ितवादी दोजनारायण
े ीय वन कायालय, िज ला वन कायालयसमेतका दवु ैको कथनबाट वादी र ितवादीको बीचमा िववाद भई
ितिनिधह को रोहबरमा रीत पु याई गरेको बरामदीमा दा प य जीवनमा बाँिधएको भ ने त यमा मख
ु िमलेको
िनज त काल बरामदी थलमा मौजदु नरहेको पाइ छ । वादी र ितवादी दोजनारायणबीच दा प य
कारणबाट िनजलाई बरामदी मचु ु कामा रोहबरमा स ब ध कायम भएप ात् ितवादी दोजनारायणले अक
नराखेकै कारणले उ बरामदीलाई अ यथा हो भ न ितवादी आशमा चौधरीलाई िमित २०६७।१२।२ गते
िम ने नदेिखने ।
र.नं. १४०३१(ख) बाट िज ला सनु सरी हासपोसा
ितवादीको सहयोगबाट नै छोडपूज भ दा गा. िव. स. वडा नं. ४(क) िक. नं. ४०४, ऐ. वडा नं.
बढीको काठ िबनाइजाजत ओसारपसार ग ररहेको ४(ग) िक.नं. २०४३, ९८८, ९८५, ११७, २१९३,
अव थामा बरामद भएको देिखँदा यी पनु रावेदक २१९४, २१९५ र ऐ. इन वा नगरपािलका वडा नं.
ितवादी रामनाथ साद िसंह कसरु दार होइनन् भनी ७(ख) िक. नं. १८३५ को ज गा हालैको बकसप ारा
भ न िम ने नदेिखँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ बकस ग रिदएको देिख छ । िववािदत बकस प को
भ ने िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन िलखत पा रत हँदा वादी र ितवादी दोजनारायणबीच
नसिकने ।
दा प य स ब ध कायम भइसके को अव था हँदा वादी
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र यी ितवादीबीच नाता र अंिशयार भएकोमा िववाद पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको फै सला
देिखएन साथै िनजह बीच अंशब डा भइसके को पिन िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नपाइने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
ितवादी दोजनारायणले िववािदत ज गा क यटु र: ेमबहादरु थापा
बकस ग रिदँदा वादीको म जरु ी िलएको र िलखतमा इित संवत् २०७५ साल असार ३ गते रोज १ शभु म् ।
सा ी राखेको पिन देिखँदैन । िववािदत ज गा ितवादी यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
दोजनारायणले आफूखस
ु गन पाउने कृितको पिन फै सला भएका छन्:
देिखन आएको छै न । वादीलाई अंश िदनु पला भनी
§ ०७२-CR-०५३६, स ब ध िव छे द, अंश
ितवादी दोजनारायण चौधरीले अका ितवादी
चलन, दोजनारायण चौधरीसमेत िव. रेनु
आसमा चौधरीलाई हालैको बकसप ग रिदएको पिु
चौधरी े
ह छ । य तो अव थामा िववािदत वादीको समेत हक
§ ०७२-CI-०६५९, हक छोडप बदर, दता
ला ने ज गा ितवादीम येका दोज नारायण चौधरीले
बदर, दता कायम, दोजनारायण चौधरीसमेत
अका ितवादी आशमा चौधरीलाई बकसप को
िव. रेनु चौधरी े
िलखत गरी िदँदा वादीको म जरु ी निलई गरेको हँदा सो
२
यवहार सदर हन स ने नदेिखने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ग रएको िववेचना र िलएको आधार माणबाट बमकुमार े , ०७०-CI-१३०७, अंश नामसारी,
वादी दाबी नपु ने ठह याएको सु सनु सरी िज ला स तलाल बिनयासमेत िव. िब दा बिनयासमेत
अदालतको िमित २०७१।०१।२५ को फै सला उ टी
वादी ितवादीह मूल यि गयाका
गरी वादी र ितवादीबीच दा प य स ब ध कायम तीन छोराह म ये जेठा छोरा छाकुरका छोराह र
रहेको अव थामा वादीको म जरु ी निलई अंशको िनजह का हकदार रहेको देिख छ । बेचनले दायर
हकबाट वि चत हने गरी ितवादी दोजनारायण गरेको अंश मु ा यी वादी ितवादीका बाबु बाजे नाताका
चौधरीले आसमा चौधरीलाई िमित २०६७।१२।०२ यि ह उपर िदएको देिख छ । बेचनले दायर गरेको
मा र.नं. १४०३१(ख) बाट हालैको बकसप गरी अंश मु ामा भएको िमलाप मा ततु मु ाका वादी
हकह ता तरण गरेको सनु सरी िज ला हासपोसा ितवादीह संल न भएको देिखएन । ततु मु ाका
गा.िव.स. वडा नं. ४(ग) िक.नं.२०४३, ९८८, ९८५, वादी ितवादीह का अिघ लो पु ताका अंिशयारह
११७, २१९३, २१९४, २१९५, ऐ. वडा नं. ४ (क) बीच भएको िमलाप मा ितवादी स तलालको नाउँको
िक.नं. ४०४ र ऐ. इन वा नगरपािलका वडा नं. ७(ख) घर ज गा ब डा नहने भ ने उ लेख भएको कुराले
िक.नं. १८३५ को ज गाह को वादी दाबीबमोिजम यी सगोलका पिछ लो िपँढीको स तलालका समान
वादीको अंश हकजित अथात् ३ भागको १ भाग अंिशयारह का हकमा समेत ब डा नहने भनी तक
िलखत र दतासमेत बदर गरी नरमगरम िमलाई वादीका गनु यायसङ् गत देिखन आउँदैन । ततु मु ाका
नाममा दतासमेत हने ठह याई िमित २०७२।२।२७ मा वादी ितवादीह का बीच अंशब डा भएको देिखँदैन ।
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको फै सलालाई सगोलमा रहेका कुनै अंिशयारको नाउँमा भएको ज गा
अ यथा भ न िम ने अव था देिखएन । तसथः सो दतावाला अंिशयारको िनजी आजनको हो भ ने
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प मािणत हने माणबेगर दतावालासरहका अ य हने ।
अंिशयारलाई दताकै नाताले अंशहकबाट वि चत गन इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
यायसङ् गत हँदैन । हा ो अदालतले यि को अंशको क यटु र: ेमबहादरु थापा
हकलाई नैसिगक हकको पमा मा यता िदई आएको इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभु म् ।
छ । ितवादी स तलालले िनजी भनी िजिकर िलएको
३
घर ज गाह िनजभ दा मािथ लो पु ताका बाबु बाजे मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
र काकाह बीच चलेको अंश मु ाह मा स तलालको बमकुमार े , ०७३-CI-१५१६, अंश, सानी
आजन भनी अिघ लो पु ताकाबीच ब डा नहने भ डारी िव. गणेशबहादुर भ डारी
उ लेख भएको आधारमा यी वादी ितवादीका बीच
वादीका पितले िविभ न यि ह लाई
पिन ब डा नहने भ ने तक गन िम ने नदेिखने ।
िब गरेको ज गा ितवादीको प नीले हकसफा गरी
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा िलएकोसमेत देिख छ । पितको जीवनकालमा यी
सगोलका अंिशयारम ये जनु सक
ु ै यि को नाउँमा वादीका पितले अंशमा िववाद गन सके को देिखँदैन ।
दता रहे पिन सो स पि सगोलको स पि मा नु पन यसरी वादीका पित िच बहादरु ले दाजु गणेशबहादरु सँग
ह छ । सगोलको होइन ब डा नहने स पि हो भ नलाई अंश िलनपु न बाँक रहे भएको भए िनजले आफू
य तो िजिकर िलने यि ले ब डा नहने िन चया मक जीिवत छँदै अंशमा दाबी गरेको हनपु य । वादीका
माणबाट पिु गनपन
ु ह छ । सगोलकै हैिसयतले पित िच बहादरु िदने र ानबहादरु गु ङ िलने गरी
वादी ितवादी अलगअलग थानमा यवहार गरी बसे िक.नं.२८ को ज गा िनजले ानबहादरु गु ङलाई िदँदा
पिन सगोलकै हैिसयतमा आजन गरेको स पि मा हकभोगको बेहोरामा सािबक दता नं. ७ फारामसमेत
दतावालाबाहेक अ य अंिशयारको अंश हक नला ने दाजु गणेशबहादरु को नाउँमा भएको िनज दाजस
ु गँ छु ी
भनी अथ गन िम ने देिखन आउँदैन । िनजी आजन िभ न भई आ नो अंश भागमा पन आएको हाल सव
भ ने माणबाट पिु नभएस म समान पु ताका नापीमा आ नो नाउँमा दता भएको भनी उ लेख गरेको
अंिशयारबीच रहेको स पि ब डा ला ने नै देिखने ।
देिखँदा यी वादीका पित र ितवादी गणेशबहादरु बीच
अतः ितवादी स तलालबाट पेस भएको पिहले नै छु ी िभ न भएको भ ने देिखन आउने ।
तायदातीमा उि लिखत िमित २०५३।५।१० को
वादीका पित र ितवादी गणेशबहादरु का
िमलाप मा उि लिखत मैनिहया गाउँ िवकास सिमित, बीच अंशब डाको ३० नं. मा संशोधन हनपु ूव अथात्
िस ाथनगर नगरपािलका र हाटी वनगाई गाउँ िवकास २०३४।९।२७ भ दा अगािड नै घरसारमा ब डा गरी
सिमितको ज गा िनजी ठहर गरी ब डा नला ने गरी सु आ-आ नो अंश भाग दता भोगचलन िब यवहार
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।२४ गरेको भ ने देिखन आएकोले य तो ि थितमा यस
मा भएको फै सला सो हदस म निमलेको हँदा के ही अदालतबाट िमित २०७३।१२।१५ मा मु ा दोहो याई
उ टी भई िमित २०५३।५।१० मा भएको िमलाप मा हेन िन सा दान हँदा िलएका आधार, कारणसँग
उि लिखत ज गाबाट वादी दाबीबमोिजमको अंशभाग सहमत हन नसिकने ।
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित
तसथ, वादीका पित िच बहादरु भ डारी
०७२।२।३१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर र गणेशबहादरु भ डारीबीच २०१८ सालमा नै छु ी
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िभ न भई नापीको समयमा अलग अलग नापी दता िस ा तिवपरीत जया राईको नाउँमा रहेको उि लिखत
गराई भोग िब गरी आएको देिखँदा िनजह बीच िक.नं.१०३ ज गाको मोिहयानी हकबाट वि चत गराई
अंशब डा भएको िलिखत माण नभए तापिन घरसारमा मोहीको लगत क ा हने गरी मालपोत कायालय,
आ-आ नो अंशभाग छुट्याई एकले िब गरी अक ले धनकुटाले िमित २०६४।६।९ मा िनणय गरेको
हकसफा गनसमेतका त यह बाट वादीका पित र पाइयो । सो िनणयबाट िनवेिदकाको स पि स ब धी
ितवादीबीच घरसारमा नै अंशब डा भएको मा नपु न कानूनी हकमा आघात परेकै देिखने ।
हन आयो । वादी र ितवादी एकासगोलका अंिशयार
कुनै यि को हकिहतमा असर पन गरी
नदेिखँदा ितवादीबाट वादीले अंश पाउने अव था िनजको िव मा कुनै उजरु ी, सनु वु ाइको मौका
देिखन आएन भनी वादी दाबी पु न नस ने ठह याई व छ यायको एउटा मह वपूण किड मािन छ । यो
सु तनहँ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।१० यव थालाई औपचा रकताका लािग मा सूचना
मा भएको फै सला सदर हने ।
िदएको जसरी यवहार गन िम दैन । जसको नाममा
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
सूचना जारी भएको हो िनजले सूचना सहज िकिसमले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ा त गन स ने िकिसमबाट तामेल गनपन
ु कानूनले
इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभु म् । िनदश गरेको छ भने स बि धत यि लाई सनु वु ाइको
मौका िदएर मा िनणय गनपन
ु कत य र दािय व सो
इजलास नं. ९
िनणय गन अिधकारीको हने ।
मालपोत कायालय, धनकुटाले थलगत
१
सजिमनबाट ज गा कमाउन छोडेको भ ने आधारमा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मा िवप ी आसबहादरु राईको मा एकतफ कुरा
ह रकृ ण काक , ०७२-CI-०७७४, उ ेषण / सनु ी जया राईको मोही हक समा हने गरी िमित
परमादेश, आसबहादुर राई िव. जया राई
२०६४।६।९ मा िनणय गरेको देिखँदा सो िनणय
िमिसल संल न कागज माणबाट जसको जनु
ाकृितक यायको िस ा तको आधारको पमा
ठाउँमा प ट वतन र बसोबास देिख छ सोही ठाउँमा रहेको मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ११० नं. र ११२ नं. िवपरीत
अ.बं.११० नं. र ११२ नं. को रीत पु याई याद तामेल रहेको देिखयो । यसरी िवप ी जया राईको नाउँमा
गरी िनणयबाट असर पु ने यि लाई आ नो कुरा भ न बेरीतपूवक तामेल भएको यादको आधारमा मालपोत
पाउने सनु वु ाइको मौका दान गरी ाकृितक यायको कायालय, धनकुटाले िमित २०६४।६।९ मा गरेको
िस ा तको प रपालना गरेर मा िनणय गनपन
ु ह छ । िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने नै देिखयो ।
तर ततु मु ामा सो नगरी घर ठेगाना प ा नलागेको अतः ज गाधनी आसबहादरु राईको मोही हक लगत
भनी थान नखल
ु ेको सावजिनक पानी ट् याङ् क मा क ा स ब धमा परेको िनवेदन स ब धमा मोही जया
बेप े याद तामेली भएका आधारमा जया राईको राईलाई बझ
ु ी कानूनबमोिजमको ि या परू ा गरी पनु ः
नाउँको याद तामेल भएको मानी ज गा कमाउन छोडेको िनणय गनु गराउनु भनी िवप ी मालपोत कायालय,
भ ने थलगत सजिमनको आधारमा यथ जया धनकुटाको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने
राईलाई आ नो कुरा भ ने मौका निदई ज गाधनीको ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सला
एकतफ भनाईलाई आधार मानी ाकृितक यायको मनािसब नै देिखने ।
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तसथ उपयु त य एवम् िववेिचत आधार गरी िनि त े फल ज गा उ लेख गरी िलखत पा रत
माणबाट िववादको िक.नं. १०३ को ज गाको जया गरी हक छाडी िदएपिछ िनज ज गाधनीसँग बाँक
राईको मोही हक समा त हनेगरी मालपोत कायालय, रहेको स पूण ज गामा स बि धत (सािबक) धनीको नै
धनकुटाबाट िमित २०६४।६।९ मा गरेको िनणय हक वािम व रह छ भनी अदालतले अनमु ान गनपन
ु
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मोही हक लगत ह छ । यस िकिसमको अनमु ानको ख डन गन चाहने
क ा स ब धमा परेको ज गाधनीको िनवेदनमा प ले नै माण पु याउनपु न ह छ । यसरी ख डन
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी पनु ः िनणय गनु हन नसके स म यस िकिसमको पा रत िलखतमा
गराउनु भनी मालपोत कायालय धनकुटाको नाउँमा उि लिखत े फल नै वा तिवक े फल हो र सोमा
परमादेशको आदेश जारी हने ठहर गरेको पनु रावेदन ख रद गरी िलनेको हकभोग रहने भनी अदालतले
अदालत, धनकुटाको िमित २०७२।३।१३ को आदेश अनमु ान गनपन
ु ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यस आधारमा यी यथ ितवादीको
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
िक.नं.७५ को ज गा िक ाकाट गरी कायम िक.नं.
क यटु रः च ा ितम सेना
८१ िब गरी िनज ज गाधनीको नाउँमा बाँक रहेको
इित संवत् २०७४ साल काि क २३ गते रोज ५ शभु म् । िक.नं. ८० को े फलमा अ यथा मािणत नभएस म
२
ज गाधनीकै हक वा वािम व रहने ह छ । यसरी
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी े फल स याउँदा यी पनु रावेदक वादीको िक.नं.८१
ड बरबहादरु शाही, ०७१-CI-०८१४, नापी को हक भोगको ज गासमेत िक.नं.८० को ज गामा
न साबमोिजम े फल स याई पाऊँ, िटकाल मी घस
ु ेको भ ने पिन न सा ायल र थलगत सजिमन
ब ाचाय िव. मालपोत कायालय, कलंक समेत
मचु ु कासमेतबाट देिखन आएन । तसथ, उ िक.नं.
ज गाको े फल फरक परेको स ब धमा ८० को ज गाको े फल उ लेख हँदा िु ट भएको भनी
मालपोत कायालयले ायल चेकसमेत आव यक िु ट स याई े फल संशोधन गरेको कुरालाई अ यथा
छानिबन गरी गराई स याउन स ने कानूनी अि तयारी भ न िम ने पिन नदेिखने ।
रहेको भए तापिन यसरी स याइने ज गाको हक वा
िक.नं.७५ को मूल ज गालाई िक ाकाट
वािम वका स ब धमा िववाद नभएको अव था गरी कायम िक.नं.८१ ज गाको समूल िक ा नै तहतह
हनपु न ।
िब हँदै यी पनु रावेदक वादीले ख रद गरी िलएकोमा
आ नो ज गाको हक वा वािम व ा िववाद छै न । उ िक ा ज गा ख रद ग रिलएको
ग रएको पा रत िलखतमा उ लेख भएभ दा बढी िलखतमा उ लेख भएको े फल नपगु ेको भनी
े फल ज गामा आ नो हक भएको भनी दाबी िलनेले यी पनु रावेदक वादीले िजिकर िलन सके को पिन
नै उ कुराको माण ारा पिु गन स नु पन ह छ । देिखएन । तसथ, िक.नं. ८१ को ज गाको े फलभ दा
यसरी पिु गन नसके को अव थामा पा रत िलखतमा बढी े फल कायम हनपु दछ भ ने पनु रावेदक वादीको
उि लिखत े फलमा मा उ यि को हक रहने दाबी र सोहीअनस
ु ारको िनजको कानून यवसायीको
भनी माण ऐन, २०३१ को ७(ग) बमोिजम अदालतले बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अनमु ान गनपन
अतः ग रएको त यगत िववेचना, माण
ु ह छ । यसैगरी अ यथा मािणत
नभएस म कुनै िसङ् गो िक ा ज गालाई िक ाकाट र कानून एवम् यस अदालतको आदेशअनस
ु ार भई
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आएको न सासमेतबाट यी पनु रावेदक वादीको िक.नं. वयम्ले अदालतमा बकप गदा मतृ कको मृ यु कसरी
८१ को ज गामा कुनै िववाद नै नदेिखएको र िनजले भयो भ ने भ न सिकँ दैन । ितवादीह ले मडु ेली
आफूले ख रद गरेको ज गाभ दा बढी ज गा ा गन धारबाट सइु लेक बजारस म समातेर लगेका हन् भ ने
नस ने हँदा मालपोत कायालय, काठमाड बाट िमित सनु क
े ा ह । जाहेरी सनु ेका आधारमा िदएको हँ भनी
२०६८।३।२३ को िनणय सदर गन गरी पनु रावेदन प लेखाई िदएको पाइ छ । यी अव थाह बाट
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१।३१ मा भएको मतृ कलाई मान ितवादीह को मनसाय रहेको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
कही ँकतैबाट थािपत हन सके को देिखँदैन । तसथ
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
उपयु ानस
ु ारको उि लिखत त यह बाट फौजदारी
क यटु रः च ा ितम सेना
अपराध हने आपरािधक त वह म येकै मह वपूण त व
इित संवत् २०७४ साल माघ १९ गते रोज ६ शभु म् ।
मनसायको अभाव रहेको पिु भइरहेको र ितवादीले
गरेको कामबाट मािनस मन स छ भ ने प रणामको
इजलास नं. १०
ानको िव मानता रहेको नदेिखएको हँदा मतृ कको
मृ यु कत यबाट नभई भिवत य परी मरेको देिखन
१
आउने ।
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. ी
अतः िववेिचत आधार माण दलबहादरु
आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-१२१७, कत य साउदसमेतका ितवादीह ले यान मान इिवलाग
यान, नेपाल सरकार िव. दलबहादुर साउदसमेत
िलई यान मान काय गरेको भ ने नदेिखँदा
मतृ क आफै ँ नसामा चरु भई हँिसया िझक
ितवादीह दलबहादरु साउद र रंगी साउदलाई
िहकाउन खो नेसमेतका उद ड काय गद िहँडेको, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द एवम्
िनजलाई िनय णमा िलई प रवारका िज मेवार ितवादी ितवादी रैभान साउदलाई ऐ.नं. को १७(३)
यि लाई बझ
ु ाउने उ े यले हात बाँधी एक ठाउँबाट नं. अनस
ु ार १(एक) वष ३ तीन मिहना सजाय हने गरी
अक ठाउँमा लैजाने ममा पहाडी भू-भागमा लड् न,ु िमित २०६८।१।१४ मा बैतडी िज ला अदालतबाट
सामा य पमा खत चोट पनु वा घि एको पाइनल
ु ाई भएको फै सला निमलेको हँदा सु फै सला के ही उ टी
असामा य मा नपु न हँदनै । जाहेरवालालगायत गरी िनज ितवादी दलबहादरु साउद, रंगी साउद र
मौकामा बिु झएका मािनसह ले ितवादीह ले मतृ क ितवादी रैभान साउदले यानस ब धी महलको ५
ड बरबहादरु साउदलाई यान मान उ े यले कुटिपट नं. कसरु मा ऐ.को दफा ६(४) अनस
ु ार जनही कै द २
गरी मारी फालेका हन् भनी िकटानीसाथ उ लेख गरेको (दईु ) वष कै द र ५००।- (पाँच सय) पैयाँ ज रवाना र
देिखँदैन । मतृ कले अ यिधक र सी सेवन गरी उद ड ितवादी ेमबहादरु साउदको हकमा सु फै सला सदर
म चाएकै कारण ितवादीह ले िनजको हात बाँधी हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको
िनजलाई बझ
ु ी िलन िनजका आफ त तथा हरीस म िमित २०६८।१०।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
पु याउन याएकोमा मतृ कको िज मा िलन इ कार हने ।
गरेको कुरा मतृ ककै भितजालगायतका मािनसह
इजलास अिधकृत: न दिकशोर साद यादव
उपि थत भई अदालतमा बकप ग रिदएको पाइ छ । क यटु र: उ रमान राई
यसैगरी हरीमा कागज गन रँगी साउद र जाहेरवाला इित संवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
फै सला तथा कानूनी यव थासमेतबाट सक
ु ु बासी
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. ी सम या समाधान आयोगबाट िनवेदकह समेतलाई
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०७५७, उ ेषण, िवतरण ग रएका ज गाह राि य वन े को ज गा हो
मदनराज िव समेत िव. िज ला वन कायालय, भनी मा नु पन देिखन आउने ।
क चनपुर
तसथ उि लिखत त य एवम् कानूनी
रट िनवेदक मदनराज िव समेत उपर यव थाको िववेचनासमेतका आधारमा िज ला वन
मणीराज भ समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार कायालयबाट भएको २०६८।१०।६ को िनणयउपर
भई चलेको स.फौ.नं.४ को िबनाइजाजत वन पैदावार वन ऐन, २०४९ को दफा ६५(३) अनस
ु ार पनु रावेदन
हटायो भ ने मु ामा यी रट िनवेदक मदनराज ला ने यव था हँदाहँदै वैकि पक उपचारको बाटो
िव सिहतका २५ जना ितवादीह लाई कसरु अवल बन गनपनमा
सो गरेको देिखएन । यसका साथै
ु
गरेकोमा सािबत भएकाले ७ मिहना कै द सजाय एउटै िवषयमा पटकपटक मु ा चली िनणयसमेत
हने ठहरी िमित २०६६।९।२२ मा फै सला भएको भइसके को अव थामा रट े ािधकारमा वेश गरेको
देिख छ । उ फै सलाले लागेको कै द रट िनवेदकह
देिखँदा रट िनवेदकह को मागबमोिजमको आदेश
मदनराज िव र झगबहादरु डगौराले आफूह ले भु ान जारी गनु परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
ग रसके को भनी िनवेदनमा उ लेख गरेको पाइयो । यस इजलास अिधकृतः न दिकशोर साद यादव
अव थामा उ फै सलालाई िनवेदकह ले वीकार क यटु र: उ रमान राई
गरी बसेको मा नु पन ।
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
वन ऐन, २०४९ को दफा १६ अ ययन
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०७७०, िनषेधा ा,
गनु सा दिभक देिखन आयो । ऐ. ऐनको दफा १६
ज गुलाल डगौरा िव. िज ला वन कायालय,
को उपदफा (१) मा “राि य वनिभ को ज गा कसैले
क चनपुरसमेत भएको मु ामा पिन
पिन दता गन वा गराउन हँदैन” तथा उपदफा २ मा
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
“उपदफा (१) मा लेिखएको ज गा दता गराएको भए
३
तापिन सो दताको नाताले य तो ज गा दाबी गन मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान
पाइने छै न र य तो दता वत: बदर हनेछ” भनी िसंह राउत, ०६६-WO-०९३४, उ षे ण, रनबहादुर
उ लेख भएको पाइ छ । उ कानूनी यव थाको थापा मगर िव. नरे बहादुर अिधकारीसमेत
प र े यमा हेदा कानूनले नै प पमा सरकारी वा
हक बेहकको िवषयमा मालपोत कायालयलाई
सावजिनक ज गा यि को नाममा दता गन गराउन िनणय गन अिधकार मालपोत ऐन, २०३४ ले दान
िनषेध गरेको अव थामा आ नो अिधकार े नाघी गरेको देिखँदैन । हक बेहकको िवषय उपि थत भएपिछ
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगले िनणय गरी यसको िन य ल गन दवु ै थरीलाई आ नो हक
ज गाधनी माण पज
कायम गराई याउनु भनी सनु ाउनु पनमा सो नगरी
ु ा िवतरण गरेकै आधार मा ले उ
ज गाह मा िनवेदकह को हक िसजना ह छ भ ने
यथ िवप ी नरे बहादरु अिधकारीको नाउँमा
जनाउँदैन । साथै य तो ज गाधनी दता माण पज
ु ाको िववािदत िक.नं. ७०४ र ७०६ को ज गा दता ग रिदने
कानूनी हैिसयत रहेको भ ने िनवेदकको दाबीसँग भनी प पठाउने संखवु ासभा िज ला अदालतको
सहमत हने अव था देिखँदैन । तसथ उि लिखत िमित २०६५।३।११ को प तथा सोही प को
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आधारमा उ ज गा यथ िवप ी नरे बहादरु कुनै कागजातबाट देिखँदनै । तसथ य तो प रि थितमा
अिधकारीको नाउँमा दता ग रिदने मालपोत कायालय, िनवेदक क पनीसमेतले य ता दािय वबाट उ मिु
खाँदवारी, संखवु ासभाको िमित २०६६।१०।१३ को पाउनु पन अव था नदेिखने ।
िनणय कानूनस मत देिखएन । तसथ संखवु ासभा
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी
िज ला अदालतको िमित २०६५।०३।११ को कालोसूचीमा रा न िसफा रस गरेको अव थामा कजा
प तथा मालपोत कायालय, संखवु ासभाको िमित सूचना के ले अिनवाय पमा कालोसूचीमा समावेश
२०६६।१०।१३ को िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गनपन
ु कानूनी यव था भएको हँदा सोहीअनस
ु ार
हने ठहछ । अब उि लिखत िववािदत िक.नं. ७०४ र भएको हो भनी कजा के को सु िलिखत जवाफ रहेको
७०६ का ज गाको स ब धमा दवु ै प लाई हक कायम देिख छ । यसबाट पिन कालो सूचीमा रा नेलगायतका
गराई याउन सनु ाउनु भनी मालपोत कायालय, काय कानूनस मत नै रहेको बिु झने ।
संखवु ासभाको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
यसअिघ कालो सूचीमा समावेश गन
हने ।
ि या अगािड बढाइनेस ब धी सूचनाका स ब धमा
इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
यी रट िनवेदकह ले िदएको ०७० सालको मु ा
ु ी
क यटु र: उ रमान राई
नं.०७०-W०-१२५३ को उ ेषण परमादेश मु ामा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् । िनवेदन माग दाबीबमोिजम लोबल आईएमई बक
४
िलिमटेडको िमित २०७१।२।५ को सूचना उ ेषणको
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादरु आदेश ारा बदर गरी रहनु परेन । िनवेदन खारेज
के .सी., ०७२-CI-१३५३, उ ेषण, िवराजबाबु हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
म ल िव. लोबल आईएमई बक िल., पानीपोखरी, िमित २०७१।९।११ मा आदेश भएबाट यी िनवेदक
काठमाड समेत
क पनीसमेतले ाकृितक यायको िस ा तको
िनवेदक क पनीसमेतको लेखाई बेहोराबाट िवपरीत भयो भनी यसरी दाबी गनु आफै ँ मा तकसङ् गत
पिन वाइ ट भे चरमा यी िनवेदक क पनीसमेतले िमित नदेिखने ।
२०६५।१२।१६ मा .१,५०,००००।- ऋण िलएको
अत: िनवेदन मागबमोिजमको अव था
र उ ऋण तोिकएको यादिभ ितन नसके कोसमेत नरहेको तथा िनवेदकह लाई कालोसूचीमा रा ने गरी
प रहेको पाइ छ । वाइ ट भे चरमा यसरी काम गरेको िनणय, प र सो आधारमा कजा सूचना के
गरी रहेको देिखएको स दभमा ऋणको दािय व कुनै िलिमटेडले िमित २०७१।११।३ मा कालो सूचीमा
ए लो क पनीको मा नभई सामूिहक पमा नै बेहोनु रा ने गरी गरेको िनणय कानून ितकूलको नदेिखँदा
पन अव था ह छ । यिद कुनै फरक दािय व बेहोनु पन िनवेदन मागबमोिजमको उ ेषणको आदेश जारी गन
बेहोरा उ लेख भई कुनै स झौता रहे भएको छ भने निम ने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
सोही स झौतामाफत नै गनपन
ु ह छ । तर न त य तो २०७२।८।२ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
कुनै िकिसमको स झौता िनवेदन क पनीह र िवप ी हने ।
क पनीसँग भएको देिखयो । न त य तै कारको दािय व इजलास अिधकृत: न दिकशोर साद यादव
बेहोनु पन अ य कुनै स झौता भएको िमिसल संल न क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
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पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७२।२।२६
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादुर को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
के .सी., ०७२-CI-१३६५, उ ेषण / परमादेश, इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
शिशकला पा डे िव. अिजवन िनसा मुसलमानसमेत
क यटु र: उ रमान राई
िनवेिदका र िनजका पित परशरु ाम पा डेबीच इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
चलेको अंश मु ामा िक.नं.१७८५ को ज.िव.०-०७१/२ ज गामा बनेको प क तीन तले घरमा दो ो
इजलास नं. ११
तलाको पूवतफको िसँढीसँग सटेको १ कोठा मा
अंशबापत िनवेिदकाले िलने गरी िमलाप भएको
१
तथा उ िनवेिदकाको हक हन आएको, उपयु
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
उि लिखत ज गा िनवेिदकाको पित परशरु ाम पा डेले खितवडा, ०६८-CI-०२२८, ०६८-CI-०२२९,
िवप ी अिजवनु मस
ु लमानलाई िब गरेकोमा सोउपर करार सत कबल
ु अनस
ु ारको दािय व पूरा गराई
०६७-CP-०४९० को हक कायम िलखत दता बदर रकम िदलाई पाऊँ, राजे कुमार ि वेदीसमेत िव.
नामसारी मु ा दायर भएकोमा उ कोठामा हक िज ला िवकास सिमितको कायालय, प देही,
कायम हने र दता नामसारीको दाबी नपु ने ठहरी िज ला िवकास सिमितको कायालय, प देही िव.
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०६८।८।१५ राजे कुमार ि वेदीसमेत
गते फै सला भएकोमा सो सु फै सला के ही उ टी भई
ितवादीह ले २०६१ मङ् िसर मसा तस म
१
िक.नं.१७८५ को ०-०-७ /२ मा बनेको प क तीनतले रकम बझ
ु ाउने भनी कबिु लयतनामामा उ लेख गरेकोले
घरको पूवतफको िसँढीसँग सटेको १ कोठामा स म यी सोही मसा तमा नै मु ा गनपन
ु कायकारण िसजना
िनवेिदकाको हक कायम भई सो कोठास म दता बदर हने हँदा सोही िमितबाट हद याद सु ह छ भनी
भई िनवेिदकाको नाममा नामसारी हने ठहरी पनु रावेदन िजिकर गरेको पाइए पिन सो मङ् िसर मसा तिभ
अदालत, बटु वलबाट िमित २०७०।२।२९ गते फै सला नबझ
ु ाएको अव थामा के ही समय िदई प ाचार गनपन
ु
भएको िमिसल संल न फै सलाको ितिलिपबाट समेत नै ह छ । यसरी प ाचार ग रएकै अव थामा ठेकेदार
देिखन आउँछ । साथै उ फै सला अि तम भई बसेको राजे कुमार ि वेदीले रकम बझ
ु ाउने भनी आफै ँ
अव थासमेत देिखने ।
ठे का अविधभरको समय माग गरेको देिख छ । ठे का
यथ िवप ी मालपोत कायालय, अविध २०६२ अषाढ मसा तस म रकम बझ
ु ाउने
प देहीले उि लिखत फै सलालाई नै आधारमानी गरी दवु ै प का बीचमा सहमित भएको अव थामा र
िनवेिदकालाई ज गाधनी माण पज
ु ा िदएको पाइ छ ठे का अविध बाँक नै रहेको अव थामा सोअगावै मु ा
भने अक तफ यी िनवेिदकाले मालपोत कायालय, गनपन
ु कारण िसजना भइसके को भनी भ न िम दैन ।
प देहीको िनणयउपर पनु रावेदन गरेकोसमेत मु ा गनअिघ
ु रकम बझ
ु ाउने सूचना र के ही समय िदनु
िमिसलबाट नदेिखने ।
वाभािवक नै ह छ । यसरी िदएको समयको सीमा
तसथ, िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण समा त भएपिछ वा स ब धी काय गन अविध समा त
परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता भएपिछ मा मु ा गनपन
ु कारण उ प न भएको मा नु
नदेिखएको हँदा रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको नै यायोिचत हन जा छ । तसथ िफराद हद यादिभ
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दायर नभएकोले खारेज हनपु दछ भ ने ितवादीको ितपूित भराई िलन पाउने नै देिखएकोले नपाउने भ ने
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदक ितवादीले ब द हड् ताल भई
िमित २०६१।०९।२६ को राजप मा
ठे काअनस
ु ार कर शु क उठाउन नपाएको भने पिन उ लेख भएअनस
ु ार नेपाल सरकारले ला ने कर
कित िदन किहले ब द हड् ताल भयो भ ने माणसिहत शु कको दररेटमा प रवतन गरे पिन िज ला िवकास
यिकन भ न सके को पिन पाइँदैन । यसैगरी ते ो प ले सिमित र ठे केदार राजे कुमार ि वेदीका बीचमा
िदएको िनषेधा ा िनवेदनमा अ त रम आदेश जारी भए करारको पमा पिहले नै कबिु लयतनामा भइसके को
पिन पिछ सो िनवेदन नै खारेज भइसके को पाइ छ । देिखँदा सोअनस
ु ारको दररेट िनजको हकमा लागू हने
ठे कामा उि लिखत सामानह सडी गली जाने हँदैन । यसरी कर शु कको दररेटमा प रवतन हँदा
कृितको पिन देिखँदैन । यसैले ब द भएकै आधारमा करको दर घटेको मा छै न । के ही व तहु मा ठे कामा
कवाड सामानको ढुवानी हन नसक कर शु क उठ् न बोल कबोल गरेकोभ दा बढेको पिन पाइ छ । वीकृत
सके न भ ने नहने ।
टे डर दरभाउ प अनस
ु ार काम गन गरी पिहले नै
७५ िदन काबबु ािहरको प रि थितका कारण ठे का वीकृत भई सोअनस
ु ार कबिु लयतनामासमेत
ठे काअनस
ु ारको कर शु क उठाउन नपाएकोले सो गरी कामकाजसमेत गद आएको अव थामा पिछ
अविधको रकम बझ
ु ाउनपु न कुल रकममा िमनाहा हनु नेपाल सरकारले दररेटमा गरेको प रवतनअनस
ु ार कर
पदछ भनी ठेकेदारले िज ला िवकास सिमितमा िनवेदन शु क उठाएको भनी बझ
ु ाउनपु न रकम सो प रवतन
पेस गरेको भए पिन सो िमनाहा िदनपु न स ब धमा ग रएअनस
ु ारको कर शु कको दरको अनपु ातमा
कबिु लयतनामामा के ही उ लेख नभएको अव थामा िमनाहा ग रपाउँ भनी भ न िम ने नदेिखने ।
िज ला िवकास सिमितले नै विववेकमा आव यक
ठे केदारलाई प रवितत दरअनस
ु ार मा कर
िनणय िलन स ने र सो िनणय नै अि तम हने ह छ । शु क उठाउने गरी िज ला िवकास सिमितबाट कुनै
यसमा िज ला िवकास सिमितले रकम िदलाई पाउँ भनी िनदशन भएको वा पिहला भएको कबिु लयतनामा र
ततु मु ा नै दायर ग रसके कोले उ रकम िमनाहा सोअनस
ु ार तयार भएको प ाप मा संशोधन वा हेरफे र
िदन इ कार गरेको भ ने ट हन जा छ । यसैले ब द भएको वा पनु ः कुनै करारीय कृितको कागज गरे
हड् ताल च का जाम ज ता कारणबाट कर शु क उठ् न गराएको देिखँदनै । ब िज ला िवकास सिमितको
नसके कोले ितनु बझ
ु ाउनपु न रकम िमनाहा पाउँ भ ने िमित २०६१।१२।२४ को च.नं. ३३४८ को प ले
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन पूववत् पमा कर असल
ु ी गनका लािग जानकारी
नसिकने ।
गराइ छ भनी प ाचार गरेको पाइ छ । िनज पनु रावेदक
२०६१ मङ् िसर मसा तिभ मा दो ो / ितवादी राजे कुमार ि वेदीले पिन आफूले नेपाल
िक ताबापतको रकम दािखला नगरेमा सोको १० सरकारले िनधारण गरेको नयाँ दररेटअनस
ु ार मा कर
ितशत हजाना ितपूितसमेत असल
ु उपर गन शु क उठाएको भनी िबल भरपाईज ता माण पेस गरी
भ नेसमेत उ लेख गरी कबिु लयतनामा ग रिदएको त काल भ न नसके कोले िनजले कम दरमा कर शु क
अव थामा सो समयिभ रकम दािखला नगरी उठाएको भनेर भ न िम ने पिन देिखँदैन । तसथ यी
करारको उ लङ् घन गन प बाट अक प िज ला पनु रावेदक / ितवादीको संशोिधत दरअनस
ु ार बझ
ु ाउनु
िवकास सिमितले उ वािषक १० ितशतका दरले पन रकम िनधारण हनपु न हो भनी िलएको ितउ र र
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पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार संशोिधत दरअनस
ु ार फरक दररेटमा संशोधन भई पन आएको फरक रकमबाहेक
पन आएको रकमस म ितनु नपनस म सु फै सला अ य दो ो िक ताबापत ितवादीले दािखला गन बाँक
सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला सो हदस म रहेको स पूण रकम र सोको वािषक १० ितशतका
िमलेको देिखन नआउने ।
दरले हन आउने रकमसमेत हजाना ितपूितबापत
ितवादीह ले ब द, हड् ताल, अदालतको पाउने ठह याई भएको फै सला सदर हने ठह याई
अ त रम आदेश, तोिकएको नयाँ दररेट आिदका कारण पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६६।१०।२६
प रि थितमा आधारभूत प रवतन भएकोले करारको मा भएको फै सला उ िमित २०६१।९।२६ देिख
दािय व बेहोनु नपन भनी िजिकर िलए पिन िनजले पिछको सतनामामा उ लेख भएको करको दररेटमा
उ लेख गरेका उ अव थाह ऐ. दफा ७९(२) ले संशोधन भई पन आएको फरकस म बझ
ु ाउनु नपन
प रि थितमा आधारभूत प रवतन भएको मािनने भनी ठह याएको हदस ममा िमलेको नदेिखँदा सो हदस म
तोिकिदएको अव थाह िभ समेिटने देिखँदनै न् । के ही उ टी भई पनु रावेदक / वादी िज ला िवकास
यसैगरी ऐ. (३) ले करारको प रपालना गन किठनाई सिमितले पनु रावेदक / ितवादीम येका राजे कुमार
भएको, यून मनु ाफा हने वा नो सान हने, हड् ताल ि वेदीबाट वादी िज ला िवकास सिमितको पनु रावेदन
वा तालाब दी भएको अव था आिदलाई प रि थितमा िजिकरअनस
ु ार ितवादी राजे कुमार ि वेदीले
आधारभूत प रवतन भएको नमािनने गरी प ट कानूनी बझ
ु ाउन बाँक रहेको .३६,५७,५००।- मा िनजले
यव था गरेकोले ितवादीह को उ प रि थितमा राखेको धरौटी .४,६७,५००।- क ा गरी बाँक
प रवतन भएकोले करारीय दािय व पूरा गनु नपन हन आउने .३१,९०,०००।- र सोको वािषक १०
भ ने िजिकरसँग सहमत हन सिकँ दैन । तसथ िज ला ितशतका दरले हने रकमसमेत हजाना ितपूितबापत
िवकास सिमितले ितवादी राजे कुमार ि वेदीबाट भराई असल
ु उपर गरी िलन पाउने र िनज राजे कुमार
ितपूितसिहतको करार स झौताअनस
ु ारको दो ो ि वेदीबाट असल
ु उपर हन नसके को अव थामा मा
िक ताको स पूण रकम भराई िलन पाउने ।
जमानी िदने यि ह अथात् अ य पनु रावेदक /
अतः िववेिचत आधार, माण र कारणह बाट ितवादीह बाट भराई िलन पाउने ।
पनु रावेदक / वादी िज ला िवकास सिमितले पनु रावेदक इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
/ ितवादी राजे कुमार ि वेदीबाट ठे काको क यटु र: िसजन रे मी
कबिु लयतनामाबमोिजमको दो ो िक ताबापतको इित संवत् २०७४ साल काि क १४ गते रोज ३ शभु म् ।
दािखला गन बाँक .३६,५७,५००।- मा िनज
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०२२७, ०२३०,
राजे कुमार ि वेदीले टे डर पेस गदा राखेको धरौटी
प ाप बमोिजम रकम िमनाहा गरी िहसाब
.४,६७,५००।- सोही धरौटीबाट क ा हने गरी
िमलान गराई बढी हने रकम िफता गराई
बाँक हन आउने .३१,९०,०००।- र सोको वािषक
हजाना ितपूित िदलाई रो का जेथा फुकुवा
१० ितशतका दरले हन आउने रकमसमेत हजाना
गराई पाऊँ, राजे कुमार ि वेदी िव. िज ला
ितपूितबापत पाउने देिखएकोले सु
प देही
िवकास सिमितको कायालय, प देही िव.
िज ला अदालतबाट िमित २०६५।५।८ मा ितवादी
राजे कुमार ि वेदी भएको मु ामा पिन
राजे कुमार ि वेदीले िमित २०६१।९।२६ देिख
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
पिछको हकमा सतनामाअनस
ु ार उ लेख भएको करको
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२
अिधकार ा अिधकारीसम कुटिपट गरेपिछ
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी सिहछाप गरी िदएको भनाई वत: खि डत भएको
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१२६५, ०७३- छ । यी ितवादीलाई मौकामा अनस
ु धान अिधकारीले
CR-००९१, कत य यान, ितथमान िज बा िव. भय ास देखाई, कुटिपट गरी बयान गराएको कुरा
नेपाल सरकार, सरीता भ ने साइँलीमाया बल िव. कही ँकतैबाट खु न आएको देिखँदैन । यी ितवादीले
नेपाल सरकार
मतृ कसँग िववाद रहेकोमा कुटिपट गरी योिनमा दईु पटक
ितवादीह ितथमान िज बा र सरीता भ ने लाठी घस
ु ारी िभ बािहर गरेको कायबाट मतृ कको
साइँलीमाया बलले यी ितवादी ितथमान िज बा र मृ यु भएको सङ् किलत माणबाट पिु हन आएको
मतृ क होइसाङमाया मो ानबीच अवैध स ब धका देिखँदा अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान
कारण गभ रहन गई उ गभ यरु टे गदा लागेको मेरो वे छा िव को भएको हँदा अिभयोग दाबीबाट
खच मागेको कुरामा िववाद भई कुटिपट गदा मतृ क सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक सरीता भ ने साइँलीमाया
होइसाङमाया मो ानको मृ यु भएको त य मतृ कको बलको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
लास जाँच मचु ु का, जाहेरवाला धनीमाया मो ानको
िकटानी जाहेरी दरखा त, .ना.िन.
िकटानी जाहेरी, मतृ क होइसाङमाया मो ानको शव िललाबहादरु ख ीसमेतको ितवेदन, घटना थल
परी ण ितवेदन तथा यी ितवादीह ितथमान कृित मचु ु का, मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु का
िज बा र सरीता भ ने साइँलीमाया बलको मौकामा र शव परी ण ितवेदनसमेतबाट यी ितवादीह ले
अनस
ु धान अिधकारीसम आरोिपत कसरु मा सािबत कसरु मा सािबत भई अिधकार ा अिधकारीसम
भई गरेको बयानबाट समेतबाट मतृ कको मृ यु भएको गरेको बयान मौकामा बिु झएका मािनसह को
त य पिु हन आएको देिखँदा यी ितवादीह ितथमान कागजसमेतबाट यी ितवादीह को कसरु को पिु
िज बा र सरीता भ ने साइँलीमाया बलले मल
ु क
ु ऐन, खि बर भएको अव था देिख छ । ितवादीह को
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको इ कारी बयान य एवम् वत माणबाट पिु
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखन हन सके को देिखँदनै । यसरी अदालतमा आई समेत
आउने ।
ितवादी साइँलीमाया बलले कसरु गरेकोमा सािबत
ितवादी ितथमान िज बाले मतृ कलाई रही बयान गरेबाट अिधकार ा अिधकारीसम
मानमा घेरा िदने, ग डा छे ने वा भा न उ कन नपाउने कुटिपट गरेपिछ सिहछाप गरी िदएको भनाई वत:
गरी यान मान कायमा संयोग पारेको त य नभई खि डत भएको अव था देिख छ । जाहेरवाला
ितवादी आफै ँले मतृ कलाई गभ फालेको पैसा मागेको धनीमाया मो ानले आ नो जाहेरी दरखा त
रसमा मतृ कको क चटमा मडु ् क ले हार गरी मख
बेहोरालाई अदालतमा उपि थत भई बकप गरी
ु
थुनी मतृ कको घाँटी िथची कत य गरी मारेको त य मािणत ग रिदएको पाइ छ । फौजदारी कसरु मा
पिु हन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको अपराध मािणत हन आपरािधक काय भएको हनपु न
१७(२) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादीको र सो आपरािधक काय मनसायपूवक घटना घटाएको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
हनपु न ह छ । ितवादीह ले मतृ कसँग िववाद
अदालतमा आई समेत ितवादी साइँलीमाया रहेकोमा कुटिपट गरी योिनमा लाठी घस
ु ारेको काय
बलले कसरु गरेकोमा सािबत रही बयान गरेबाट सङ् किलत माणबाट पिु हन आएको देिखँदा िनज
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ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१ नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरेको ठह याई
इजलास नं. १२
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने ठहरी सु भ परु िज ला
१
अदालतबाट िमित २०७१।०२।१८ मा भएको फै सला मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित तेजबहादुर के .सी., ०६९-CI-००३०, परमादेश,
२०७२।०३।०८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा ल मी मघैया धोवी िव. सकु तला मघैयासमेत
अ यथा गनपन
िववािदत ज गाको स ब धमा हक बेहकतफ
ु अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणबाट यी िज ला अदालतमा जानु भनी यी िनवेदकसमेतलाई
पनु रावेदक / ितवादी ितथमान िज बाले मतृ क िनणय सनु ाएको देिख छ । यी िनवेदक पिन सो ज गाको
होइसाङमाया मो ानलाई कुटिपट गरी भइु मँ ा लडाई हकदार भए सािधकार िनकायसम ि यामा गई
मख
ु थुनी घाँटी िथची मारेको त य पिु हन आएको कानूनबमोिजम आ नो हक कायमतफ नालेस उजरु
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. गन स ने अव था रहेकै छ । पनु रावेदकतफका कानून
िवपरीतको कसरु अपराध गरेको ठह याई पनु रावेदन यवसायीले बहसको ममा अ य यि ह को
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।०३।०८ मा भएको िववािदत ज गाको स ब धमा हक बेहकतफ नालेस
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
परी काठमाड िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको
वारदात हँदाको बखत यी ितवादीको भ ने कुरा इजलाससम य गनभएको
छ । साथै
ु
उमेर ३० वषको देिख छ । यी ितवादी सामा य िववािदत ज गाको स ब धमा ियनै िनवेदक ल मी
लेखपढ पिन नभएक िनर र मिहला भएको अव था मघैया धोवी वादी र ितवादी वीर धोवीसमेत भएको
देिख छ । यी दैिनक याला मजदरु ी गरी आ नो िलखत बदरसमेतका लगाउ मु ाह काठमाड
जीवन गज
ु ारा गरेको पाइ छ । यी ितवादीको िज ला अदालतमा दता भई कारबाहीयु अव थामा
सामा य चेतना तर र आिथक अव था कमजोर रहेको भ ने काठमाड िज ला अदालतको िमित
रहेको देिख छ । यी ितवादीको मतृ कलाई मानपु ूव २०७२।५।१८ को प समेतबाट देिख छ । यसरी
रसइवी झै-झगडा के ही पिन देिखँदनै । ितवादीले िववािदत िवषयमा काठमाड िज ला अदालतबाट
आफूले गरेको कसरु वीकार गरी अनस
ु धानमा िन पण भई नसके को अव था देिखन आयो । य तो
सहयोग पु याएको पाइ छ । यसरी हेदा वारदात हँदाको अव थामा हक कायम भई नआएस म पनु ः अ य
प रि थित र प रवेशसमेतलाई िवचार गदा पनु रावेदक यि का नाममा दता कारबाही हेन नस ने भ ने
/ ितवादी सरीता भ ने साइँलीमाया बललाई अिभयोग मालपोत कायालय, कलंक को िनणयलाई अ यथा
दाबीबमोिजम ठहर भएको सजाय गदा चक पन जाने भ न निम ने ।
देिखएकोले यी पनु रावेदक / ितवादी सरीता भ ने
तसथ, िनवेदकको हक बेहकको
साइँलीमाया बललाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. सािधकार िनकायबाट भई आएपिछ सोहीअनु प
बमोिजम १५(प ) वष मा कै द सजाय हने ।
कारबाही हन स ने नै देिखयो । तेरो मेरोको उठी
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
यसैको हो भ ने यिकन भई हक कायम भई नआएस म
इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् । मालपोत कायालयले िनवेदनउपर त काल िनणय
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गनपन
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ु ि थित रहे भएको देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
गनपन
ु अव था नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् ।
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित
३
२०६८।९।६ मा गरेको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
हने ।
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-११००, िनषेधा ा /
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
परमादेश, नारायण साद भ डारी िव. सीता े
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
नगर िवकास ऐनको दफा १२ मा सिु नयोिजत
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् ।
पमा नगर िवकास गन ममा िविभ न आय वगका
२
यि ह को िनिम ज गा िवकास काय म स चालन
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी गन पाउने यव था गरेको पाइ छ । सोही ऐनको
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-०४४६, िनषेधा ा, दफा १२ को देहाय २ मा िनदिशत ज गा िवकास
पुजन राईसमेत िव. नामसािलङ् ग सामुदाियक िवकास लागू गन ममा बाटो िनमाण गदा य तो ज गाको
के , इलामसमेत
मख
ु मा कुनै यि को ज गा पन रहेछ र य तो ज गा
जल ोत ऐन, २०४९ को दफा ७(२) सो यि ले छाड् न नमानी बाटो खल
ु ाउने अ कुनै
अनस
ु ार तोिकएको सिमित, िनकायसम िनवेदकह ले उपाय नभएमा य तो ज गा चिलत कानूनबमोिजम
कानूनी उपचारको लािग जान स ने र सो सिमितबाट ा त गरी सिमितलाई उपल ध गराई िदनपु न छ, भ ने
िववादको िन पण हने वैकि पक अव था एकातफ कानूनी यव था भएको देिखयो । उ यव थाबाट
िव मान रहेको नै देिख छ । अक तफ िवप ीह को बाटो िनमाणको ममा ज गा ा त गन पिन स बि धत
िलिखत जवाफमा २०७२ वैशाखमा पानी ट् याङ् क यि लाई मआ
ु जा िदनु पन अिनवाय गरेको देिखने ।
िनमाण स प न ग रसके को भ ने िजिकर िलई सोको
नेपाल प भएका ICCPR तथा UDHR
पिु को लािग ट् याङ् क िनमाण भइसके को फोटोसमेत ज ता मानव अिधकारसँग स बि धत अ तराि य
िमिसल सामेल रहेको अव था देिखयो । िस ा ततः संगठनह ले र अ त रम संिवधान, २०६३ समेतले
स प न भइसके को कायको लािग िनषेधा ाको आदेश यि को सा पि क हकलाई मौिलक हकको पमा
जारी गन निम ने ।
संर ण गरेको अव था साथै नाग रक अिधकार ऐन,
तसथ, जल ोत ऐनले खानेपानी उपभोगलाई २०१२ को दफा ६(६) मा स पि आजन गन, भोग
नै पिहलो ाथिमकता म तोिकएको र जल िव तु ्लाई गन, बेचिबखन गन वत तास ब धी अिधकार
चौथो ममा ाथिमकता पाउने अव था र िनवेदकको
याभूित गरेको पाइ छ । यसैगरी सोही ऐनको
हक वािम वको पानीको महु ान नदेिखएको तथा दफा ९ मा चिलत कानूनको अि तयारी िबना कुनै
पानी ट् याङ् क िनमाण काय स प नसमेत भइसके को यि को स पि अपहरण गन छै न भ ने र दफा १०
आधारमा रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन ले कुनै पिन नाग रकको बास थानमा जबरज ती वेश
अदालत, इलामबाट िमित २०७२।३।१० मा भएको गन नपाउने भ ने कानूनी यव था गरेको पाइने ।
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िववेिचत आधार र कारणह बाट हरेक बझ
ु ाई अ यलाई बझ
ु ाउने ममा गाउँलेह ले समाती
यि को आवास र स पि अनित य हने, य तो .९१,०००।– सिहत हरीमा िज मा लगाई िदएको
स पि को उपभोगमा बाधा यवधान गन निम ने भ ने िमिसल संल न कागजबाट देिख छ । सोभ दा
कसैको स पि रा यले ा त गदा उिचत ितपूित अगािड नै गाउँ िवकास सिमित बहअरी िपडरीको िमित
िदनपु न ज ता यव था गरेको पाइ छ । यसैले २०६९।०५।१३ को प साथ भ ा बझ
ु ेको झु ा भरपाई
कुनै पिन यि को स पि कानूनको ि याबेगर बनाई िज.िव.स. मा पेस गरेको देिख छ । सो भ ा
ा त गन स ने देिखएन । तसथः िनवेदकलगायत बझ
ु ेको भरपाईमा भएको सिहछाप र छानिबन ग रपाउँ
िवप ीह समेतलाई सडकको सिु वधा उपल ध हने भनी िज ला िवकास सिमितमा उजरु गनह ले िदएको
कुरालाई म यनजर गरी G.L.D.P. काय मअनस
ु ार उजरु ीमा परेको सिहछाप एकआपसमा मेल नखाने
भवन िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ लागू गदा भ ने के ीय हरी िविध िव ान योगशालाको िमित
िनवेदकको घर पखालमा ित हने अव था आइपरेमा २०७०।२।२८ को परी ण ितवेदन रहेको देिखएबाट
सो घरको यथोिचत मू याङ् कन गराई िनयमानस
ु ारको झु ा भरपाई बनाएको त य पिु हने ।
ितपूित उपल ध नगराएस म िनवेदकको घर पखाल
पनु रावेदकले िवतरण गनपन
रकम
ु
भ काउने वा घरमा कुनै पिन िकिसमको ित पु याउने िलई िवतरण गद नगरी न कली भरपाई तयार पारी
काय नगनु नगराउनु भनी िनषेधा ाको आदेश जारी आिधका रक िनकायमा फरफारकको लािग रकम
गन उपयु हने नै देिखन आउने ।
िवतरण गरेको भरपाई पेस गनको
ु उ े य नै उ
अतः यसमा िनदिशत ज गा िवकास काय म रकम आफूले िलने खाने मनसायसिहत बदिनयतले
(GLDP) काय मअ तगत सडक िव तार गन गरेको भ ने ट देिख छ । वा तिवक पीिडतले
ममा िनवेदकको िक.नं. ४०८ को ज गामा रहेको उजरु नगरेको भए वा खोजिबन नगरेको भए िनज
घर िनयमानस
ु ारको मआ
ु जा िदएरबाहेक नभ काउनु ितवादीले रकम हािन नो सानी गन प अव था
भनी िवप ीह का नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी छ जब वा तिवक पीिडत यि ले भ ा नपाएको भनी
हने ठहरी परमादेशको आदेश जारी नहने ठहछ भ ने उजरु गरे त प ात् मा कसरु मा प रने डर भयबाट
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।०५।०२ हतारहतारमा रकम बाँड्ने काय गन लगाएको र
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गाउँलेह ले रकम बाँड्दाबाँड्दक
ै ो अव थामा बाँक
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
रकमसमेत हरी िज मा लगाएको भ ने त य देिखएको
क यटु र: च शेर राना
अव था छ । ाचार मु ामा बदिनयत त वको पिु
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् । अिनवाय मािन छ । यी पनु रावेदक ितवादीले सो
४
एकल मिहलाको सामािजक भ ाको रकम िलने खाने
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी मनसाय राखी न कली भरपाई पेस गनु नै बदिनयत
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CR-००७२, ाचार, िलएको प देिखने ।
िव दा साद साह िव. नेपाल सरकार
ितवादीले झु ा िबल भरपाई बनाई
ितवादी िव दा साद यादवले ािविधक आिधका रक िनकाय िज.िव.स. पसामा पठाएको
सहायकसमेतलाई रकम िवतरण गन िमित काय ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को
२०६९।६।४ मा पठाएकोमा १७ जनालाई िदई उपदफा (ङ) “झु ा िबल, भरपाई बनाई भु ानी िलने,
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िदने वा िबलको दोहोरो भु ानी िलने िदने” िव को ितवादीम येका िव दा साद साहलाई रकम
कसरु गरेको देिखन आयो । उि लिखत त यबाट िहनािमना र हािन नो सानी हन नपाएको अव थामा
पनु रावेदकतफका कानून यवसायीले प को बदिनयत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ३
िथएन भनी ततु गनु भएको बहस िजिकरसँग सहमत स म आकिषत हन नस ने अव था देिखएन । तथािप
हन नसिकने ।
यी ितवादीले आ नो िज माको एकल मिहला
िमिसल संल न कागजातबाट १६ भ ाबापतको रकम सरोकारवाला यि ह लाई
जनाको भ ा बझ
ु ाइसके पिछ बाँक ३० जनालाई नबझ
ु ाई बदिनयत राखी न कली भरपाई पेस गरेको
बझ
ु ाउनु पन रकम .९१,०००।- सिहत िज ला देिखएको र पिछ उपयु बमोिजम दाबीको रकम
शासन कायालयमा दािखल भएको भ ने देिखन हाल ितवादीको िज मामा रहेको अव था नहँदा यी
आएको ततु अव थामा दाबीको िबगो रकम हाल ितवादीको कसरु मा ाचार िनवारण ऐन, २०५९
यी ितवादीको साथमा रहेको भ ने कुरा देिखन को दफा ८ (३) आकिषत हने देिखएकोले यी ितवादी
आएन । तर रकम िवतरण गनभु दा अिघ नै न कली िव दा साद साहलाई सोही दफाबमोिजम ६ मिहना
भरपाई बनाई पेस गरेको भ नेस म अव था देिखन कै द हने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड ले िमित
आयो । दाबीको रकम िहनािमना हािन नो सानी र २०७२।१२।०३ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
दु पयोग हन पाएको अव था देिखँदैन । यसरी हाल सदर हने ।
िहनािमना र हािन नो सानी हन नपाएको अव था इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
देिखएबाट ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
र ३ स म आकिषत हन स ने अव था नदेिखने ।
इित संवत् २०७५ साल भा १३ गते रोज ४ शभु म् ।
यायकताले कानूनको समु चा यव था र
५
मु ाको त य माण हेरी सजायसँग तालमेल सम वय मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
गरी समु चा ऐनको कुन दफा कसरु मा Fit, यु ह छ ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०१८५, कत य
भनी िन य ल गरी दाबीभ दा कम सजाय हने उपयु
यान, वघेल िसंह ठाकुर िव. नेपाल सरकार
कानूनको दफा योग गरी सजाय िनधारण गन स ने
वघेल िसंह ठाकुरले मौकामा तथा अदालतसम
नै देिखने ।
समेतमा बयान गदा मतृ क िव दे वरी शमासँगको
ितवादीले आ नो िज माको एकल मिहला झगडामा मेरो साथमा रहेको च कु िनजको शरीरमा
भ ाबापतको रकम सरोकारवाला यि ह लाई ला न गई िनजको मृ यु भएको हो भनी अिभयोग
नबझ
ु ाई बदिनयत राखी न कली भरपाई पेस गरेको दाबीको कसरु मा सािबती रही बयान गरेको देिख छ ।
पिु भएको देिखँदा र पिछ उपयु बमोिजम दाबीको मौकामा कागज गनह म येका िभमसेन िसंह र क चन
रकम हाल ितवादीको िज मामा रहेको अव था नहँदा शमाले मतृ क र िनजको प रवारसँगको रसइवीका
यी ितवादीको उ काय आफूलाई गैरकानूनी लाभ कारण यी ितवादी वघेल िसंह ठाकुरले मतृ क िव दे री
हने बदिनयतले गरेकको देिखँदा ाचार िनवारण ऐन, शमालाई मान उ े यले च कुले हार गरेको र सोही
२०५९ को दफा ८(३) िव को कसरु हने ।
चोटका कारण उपचारको ममा िनजको मृ यु भएको
अतः िववेिचत आधार कारण कानून र यस हो भनी कागज ग रिदएको र सोही कागजलाई समथन
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेत आधारबाट गरी अदालतमा उपि थत भई बकप समेत गरेको
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अव थामा यी ितवादीले मतृ कलाई धा रलो हितयार कसरु अपराध गरेको पिु हन आयो । य तो अव थामा
च कुले हार गरेकोमा सोही चोटको कारण मतृ कको सोही कसरु मा िनज ितवादीलाई ऐ. को १३(१) नं.
मृ यु भएको त य पिु भएको देिखने ।
बमोिजम कै द सजाय गन गरेको सु बाँके िज ला
ितवादी र मतृ कको प रवारबीच लेनदेनको अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
िवषयमा रसइवी रहेको भ ने त य वयम् अदालत, नेपालग जको फै सला िमलेकै देिखँदा
ितवादीसमेत वीकार गरेको अव था छ । साथै यी अ यथा ग ररहनु पन नदेिखने ।
ितवादी आ नो साथमा च कु िलई मतृ कसँग िववाद
अतः िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
गन िनजको घरमा आएको र िववादको ममा मतृ कको वघेल िसंह ठाकुरले मतृ क िव दे री शमालाई च कुले
छातीमा सोही च कु हार गरी ग भीर घाइते बनाई हार गरेकोमा सोही घाउ चोटबाट िनज िव दे री शमाको
भागी गएको अव था छ । यान िलने मनसायले मृ यु भएको त य पिु हन आएकोले िनज ितवादी
च कुले हार गरेको होइन भनी िनज ितवादीले वघेल िसंह ठाकुरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
िजिकर िलएको भए तापिन सो कुरा पिु गराउने गरी ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. को कसरु
िनज ितवादीले सा ी एवम् अ य कुनै माण पेस गन अपराधमा ऐ. को १३(१) नं. बमोिजम सजाय हने भनी
सके का पिन छै नन् । यसका अित र च कुले कसैलाई सु बाँके िज ला अदालतले िमित २०७१।९।२९ मा
हार गदा मािनस मन स छ भ ने कुरा सामा य समझ गरेको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
भएको मािनसलाई थाहा हने िवषय हो । यस कार नेपालग जबाट िमित २०७२।८।२७ मा भएको फै सला
आफूह बीच रसइवी भएको वयम् ितवादीले िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वीकार गरेको र वारदात थलमा च कु ज तो धा रलो इजलास अिधकृतः क याण खड् का
हितयार िलई गई मतृ कसँग वादिववाद गरी मतृ कलाई इित संवत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभु म् ।
सोही च कुले हार गरेकोमा सोही घाउ चोटका कारण
मतृ कको मृ यु भएको भ ने त य िमिसल संल न
इजलास नं. १३
कागजातबाट पिु भइरहेको प र े यमा ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
१
ितवादी वघेल िसंह ठाकुरउपर िकटानी मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
जाहेरी परी सो जाहेरीलाई समथन गरी जाहेरवालाले अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०८५६, उ ेषण,
अदालतसम बकप गरेको, घटना थलबाट वीरे कुमार यादव िव. वन तथा भू-संर ण म ालय,
ितवादीले मतृ कलाई हार गरेको च कु फे ला िसंहदरबार, काठमाड समेत
पारेको, ितवादी वघेल िसंह ठाकुरले मौकामा तथा
कुनै पिन सावजिनक िनकायमा कुनै पिन
अदालतसम समेतमा अिभयोग दाबीको कसरु मा कारको अिनयिमत काय हनु हँदैन । यिद कुनै
सािबती रही बयान गरेको, मौकामा कागज गन िभमसेन सावजिनक िनकायमा अिनयिमत तबरबाट काम
िसंह र क चन शमाले मौकाको कागजलाई समथन कारबाही भएको छ भने यसलाई िनय ण गनु र
गरी अदालतमा बकप ग रिदएकोसमेतको अव थामा सावजिनक जवाफदेिहता बहन गराउन िनयमनकारी
ितवादी वघेल िसंह ठाकुरले अिभयोग दाबीबमोिजम भूिमका िनवाह गनु नेपाल सरकारको स बि धत
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. को म ालयको कत य ब दछ । मातहतका िनकायमा
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कायरत पदािधकारीह बाट भएका अिनयिमत काम िमित २०७३।१०।१२ मा समा त भइसके को
कारबाही वा ि याकलाप ितको जवाफदेिहतासमेत देिख छ । प रणामतः अब िवभागीय कारबाहीको
स बि धत िवभागीय म ीमा रहेको ह छ । स दभ र योजन नै बाँक रहेको देिखँदैन । तसथ रट
कानून ितकूल, अिनयिमत तबरबाट काम कारबाही िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हने अव था
भएको जानकारी ा त हन आएको अव थामा नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
वा तिवक स य त य यिकन गन अ ययन, छानिबन इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
गराउनु िनयमनकारी िनकाय भएको नाताले स बि धत क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
म ालयलाई कुनै कानूनी बाधा देिखँदैन । स य त य इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभु म् ।
यिकन गन छानिबन ग रने कुरालाई टाचारको
२
कसरु मा आरोपप नै दायर गरेको वा सजाय नै ठहर मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
गरेकोज तो अथमा हेनु यिु सङ् गत नदेिखने ।
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-१०१६, परमादेश,
िनस देहः नेपालको संिवधान एवम् चिलत िवमलादेवी दाहाल लुइटेलसमेत िव. समाज क याण
कानूनबमोिजम ाचारस ब धी कसरु को स ब धमा प रषद्, के .का. लैनचौर, काठमाड समेत
अनस
िनवेदकह ले समाज क याण प रषदबाट
ु धान गरी आरोपप स बि धत अदालतमा
्
दायर गन अिधकार अि तयार दु पयोग अनस
ितयोिगता मक
ु धान २०७३।१।१६ मा खु ला
आयोगमा रहेको देिख छ । तर यसको ता पय नेपाल परी ाबाट थायी पदपूित गन दरखा त आ ान
सरकार वा नेपाल सरकारका स ब म ालय, िवभाग हँदा िनजह को यो यता पु ने पदह मा दरखा त
वा अ य स ब िनकायह ले मातहतका पदािधकारी फाराम िलई जाँदा दरखा त बझ
ु ी निलएको हँदा
वा कमचारीह बाट भएका अिनयिमत कायका कािशत सूचनाबमोिजम यो यता पु ने पदमा दरखा त
स ब धमा कुनै छानिबन नै गन पाउँदैन भ ने स झनु फाराम बझ
ु ी परी ामा सामेल गराउन परमादेश जारी
मनािसब हँदैन । अिनयिमतता हन निदने र सावजिनक ग रपाउँ भनी िनवेदन माग गरेको देिखयो । यस
िनकायको यव थापनमा सशु ासन कायम गराउने अदालतबाट िमित २०७३।२।१७ मा जारी भएको
िज मेवारी नेपाल सरकारका म ालयह समेतमा अ त रम आदेशबमोिजम िनवेदकको दरखा त िलने,
रहेकै देिख छ । यस प र े यमा िवभागीय म ीको परी ामा सामेल गराउने तथा परी ाको नितजासमेत
िनणयअनस
ु ार छानिबन सिमित गठन गरी स य त य कािशत गन काय भइसके को भनी िनवेदक तथा
यिकन गन भनी भएका काम कारबाही र िनणयलाई िवप ीतफका िव ान् अिधव ाह ले बहसका
गैरकानूनी मा न निम ने ।
ममा आज इजलाससम उ लेख गनभएको
छ।
ु
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हने हो िनवेदकह म येका िवमला देवी दाहाल लइु टँ ेल र राधा
वा होइन भ ने नका स दभमा िवचार गदा थमतः पोखरेल परी ामा समावेश भएको बेहोरा खु ने परी ा
िववािदत छानिबनस ब धी काम कारबाहीलाई वेश प को फोटोकपी न कल आजै इजलाससम
बेरीतको अथवा गैरकानूनी भनी मा न िम ने अव था पेस हन आएको छ । अतः िनवेदकह परी ामा सामेल
देिखँदैन । यसका अित र िमित २०७१।१०।१२ भएको स दभमा ततु रट िनवेदनको योजन नै
को िनणयानस
ु ार २(दईु ) वषका लािग महा ब धक बाँक रहेको नदेिखँदा अब यसमा कुनै कारको रट
पदमा िनयु भएका रट िनवेदकको पदाविध नै आदेश जारी ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
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हने ।
अदालत, इलामको फै सलालाई अ यथा भ न
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
नसिकने ।
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
अतः िववेिचत आधार माणह बाट
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभु म् । ितवादीम येका िव णु तामाङले अिभयोग दाबीबाट
३
सफाइ पाउने ठहर गरी सु झापा िज ला अदालतबाट
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी िमित २०७१।५।२३ मा भएको फै सला सदर गन गरेको
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१८१६, लागु पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७२।०४।१९
औषध गाँजा, नेपाल सरकार िव. िव णु तामाङ
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अनस
ितवादी इजलास अिधकृत: ड लरु ाम चौधरी
ु धान अिधकारीसम
िव णु तामाङले सािबती बयान गरेको देिखए तापिन क यटु र: अजनु पो ेल
अदालतमा िनज ितवादी पूण पमा इ कार भई इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
बयान गरेको देिख छ । अदालतमा बयान गन गाडीधनी
ितवादी के शव िगरीले आफूले गाडी चालकको पमा
इजलास नं. १४
कृ णे भ ने कटकबहादरु िस देललाई राखेको हो र
िनजमाफत नै मैले उ गाडी शंकर गु ङलाई भाडामा
१
िदएको िथएँ भनी बयान गरेको पाइ छ । अदालतमै मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बयान गन ितवादी कृ णे भ ने कटकबहादरु िस देलले सपना धान म ल, ०६५-WO-०३२६, उ ेषण
समेत उ गाडी शंकर गु ङ र िवखबहादरु गु ङले / परमादेश, झलक साद यौपाने िव. इलाका हरी
काँकडिभ ास म िलएर आएका हन् भनी बयान कायालय, बरेङडाडा, बागलुङसमेत
ग रिदएको अव था छ । उ गाँजासिहतको गाडी
त काल चिलत हरी िनयमावली, २०४९
बेवा रसे अव थामा फे ला परेको देिख छ । त काल को िनयम ८८(झ) मा िबदा वीकृत नगराई िडउटीबाट
कोही पिन चालक प ाउ पन सके को अव था छै न । अनपु ि थत हन नपाउने यव था रहेको छ । य तो
यी ितवादीका सा ी या सो तामाङले बकप गदा अव थामा पिन यी िनवेदकसँग पटकपटक स पक
यी ितवादीको इ कारी बयानलाई पिु हने गरी बकप
थापना गन खोिजएको कुरा िनजको कारबाहीस ब धी
गरेको पाइ छ । बरामदी मचु ु कामा काम तामेल गन फाइलबाट देिख छ । साथै यी िनवेदकलाई कारबाही
.ह. गंगा साद खरेलले बकप गदा यी ितवादीलाई गनभु दा अगािड िमित २०६१।१।२ गतेमा
गढाउ गरी बकप गन सके को पिन देिखँदैन । यसरी कानूनबमोिजमका ितिनिधह को रोहबरमा िनजको
यी ितवादीउपरको अिभयोग दाबी वादी प ले घर ारमा िनजलाई २४ घ टािभ िनज कायरत
शङ् कारिहत तवरबाट पिु गन नसके को अव थामा कायालयमा उपि थत हन भनी अ.बं.११० नं.
शङ् काको भरमा ितवादी िव णु तामाङले नै गाडी बमोिजमको रीत पु याई याद टाँस भएको देिखएकाले
चलाई याएका होलान् भनी मा न िम ने अव था पिन िनवेदकले आफूलाई सनु वु ाइको मौका निदइएको
नदेिखँदा यी ितवादी िव णु तामाङले अिभयोग भ ने िनवेदन दाबी कानूनस मत नदेिखने ।
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी सु झापा िज ला
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
अदालतले गरेको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन ८८(झ)को कानूनी यव था हेदा नोकरीबाट हटाउने,
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बरखा त गन आधारका पमा “..मनािसब कारण (६) बमोिजम िमित २०६१।२।५ मा भएको िनणय र
नभई वा िबदा निलई िबदा बसेमा वा गैरहािजर भएमा..” सो िनणयलाई सदर गन गरेको िमित २०६५।३।२६
भनी उ लेख भएको पाइ छ र य तो कसरु गरेमा ऐ. को पनु रावेदक य िनणयसमेत कानूनस मत नै भएको
िनयमावलीको िनयम ८४(६) मा “भिव यमा सरकारी देिखँदा िनवेदन मागअनस
ु ारको आदेश जारी हने
नोकरीको िनि त अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट अव था देिखएन । तसथ रट िनवेदन खारेज हने ।
हटाउने” भ ने कानूनी यव था रहेको र सोबमोिजमको इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
कारबाही गन अिधकार कानूनबमोिजमको अिधकारी क यटु र: प ा आचाय
हरी उपरी कलाई भएको अव था देिखँदा सो इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् ।
कारबाहीलाई अ यथा भ न निम ने ।
२
कानूनिवपरीत आफू कायरत रहेको मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
कायालयमा िनयिमत पमा उपि थत नभई गैरहािजर ी सपना धान म ल, ०६७-WO-०२३०,
रहेको हरी कमचारीलाई कारबाही गनभु दा अगािड उ ेषण, भुलाल चौधरी िव. पूवा चल े ीय िसंचाई
सफाइको मौका िदनु पन भ ने हरी िनयमावली, िनदशनालय, िवराटनगरसमेत
२०४९ को िनयम ८९(२) बमोिजमको कानूनी
िनजामती कमचारी रा कै एक नैितक र
यव थाअनस
ु ार िनजको घर ारमा कानूनबमोिजमका िज मेवार आदश नाग रक हो । उसले कायालयको
ितिनिधह को रोहबरमा याद टाँस भएको अव था समयबाहेकको िनजी जीवनमा पिन उि कै िश ाचार
र सो याद सूचनाबमोिजमको समयमा कायालयमा र नैितकताअनु पको आचरण र यवहार गनपन
ु
उपि थत नभई, यसलाई बेवा ता गरी बसेको ह छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ प र छे द ७ मा
देिखँदा हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ समेत िनजामती कमचारीले कसैलाई पिन यातना िदन
को देहाय २(ख) ले िदएको अिधकार योग गरी नहने, दु यवहार र िहंसास ब धी काय गन नहने गरी
िनवेदकलाई िमित २०६१।२।५ देिख लागू हने गरी िविभ न आचरणका िनयमह तोके को छ । यसरी
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ को देहाय कानूनले तोके का र कितपय नतोके का सदाचारयु
(६) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको िनि त यवहारसमेत गनु कमचारीको दािय व हने ।
अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने े ीय हरी
सधै ँस य र इमा दा रताका साथ अनशु ािसत
कायालयका हरी उपरी कको िमित २०६१।२।५ भई देश र जनताको सेवा गन सपथ िलएका एक
िनणय र सो िनणयलाई सदर गन गरेको पि चम े ीय िज मेवार िनजामती कमचारीका पमा रहेका यी
हरी कायालय, पोखराका हरी नायब महिनरी कको िनवेदक भल
ु ाल चौधरीले यि गत रसइवीका
िमित २०६५।३।२६ को पनु रावेदक य िनणयसमेत कारण यी पीिडत जीवन थापालाई आ नो घरको
कानूनस मत नै भएको देिखन आउने ।
क पाउ डिभ बोलाई मनसाय े रत र ू रतापूवक
अतः उपयु आधार कारणसमेतबाट हरी िनजले दैिनक पमा काम गरी खाने मु य कम ीयका
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (झ) को
पमा रहेको एउटा हातलाई धा रलो हितयार (क ी)
कसरु मा ऐ.को िनयम ९३ को देहाय २(ख) ले िदएको ले पूण पमा िछनाई अक हातको ४० ितशत मा
अिधकार योग गरी, ऐ.को िनयम ९३ को देहाय (क) काम ला ने गरी काट् ने, िछनाउने गरेको अपराध
बमोिजमको अिधकारीबाट ऐ.को िनयम ८४ को देहाय सामा य िकिसमको अपराध नभई नैितक पतन देिखने
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फौजदारी अपराध नै मा नु पन ।
०५३२, ०७०-CR-०५९०, ०७०-CR-०७१२,
िनवेदक ितवादी भएको कुटिपट अङ् गभङ् ग ०७०-CR-०७१३, ०७०-CR-०९०३, कत य
मु ामा सव च अदालतसमेतबाट भएको अि तम यान र जातीय िवभेद, िड लीबहादुर ख ी िव.
फै सलाले समेत िनजलाई फौजदारी अपराधमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. मदन शाहीसमेत,
कसरु दार ठह याई चार वष कै द र .२,५००।– जीवन शाही िव. नेपाल सरकार, िव दकला शाही िव.
ज रवाना भएको अव थामा यी िनवेदक भल
ु ाल नेपाल सरकार, कृ णबहादुर ख ी िव. नेपाल सरकार,
चौधरीको उ काय िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को तुलबहादुर च द िव. नेपाल सरकार
दफा ५६ को ख ड (क) को प रिधिभ को िवषय नै
तीनैजना ितवादीह िव दकला शाही,
देिखयो । यस अव थामा ऐ.ऐनको दफा ६१(२) जीवन शाही र कृ णबहादरु ख ीले अदालतमा
(क) अनस
ु ार भएको िनणयलाई अ यथा भ न पिन बयान गदा िववादको ज रया िव दकलाको भितजी
िमलेन । साथै िनजामती सेवाज तो ग रमामय सेवामा राजकुमारी शाहीलाई सेते दमाईको छोरा स तबहादरु ले
बहाल रहन अयो य ठह याई सेवाबाट बखा त गन भगाई लगेको िवषय भएको, राजकुमारीलाई फकाई
गरी भएको पूवा चल े ीय िसँचाई िनदशनालय, याउन आफूह वारदात थलमा गएको, यहाँ
िवराटनगरको िमित २०६०।१।३१ को िनणयलाई जाँदा कृ णबहादरु ले झोलामा खक
ु ु री च कुसमेतका
पनु रावेदक य तहबाट हेरी, जाँची सदर गरेको हितयार िलई गएको, वारदात थल सेते दमाईको घरमा
शासक य अदालतको िमित २०६७।१।३० को राित नौ बजेितर पगु ेपिछ होह ला र दोहोरो झडप
फै सलामा कानूनी िु ट रहे भएको नदेिखने ।
भएको कुरालाई वीकार गरी बयान गरेको देिख छ ।
उपयु आधार कारणसमेतबाट पूवा चल राजकुमारीलाई खो दा िनज अथारामा भएको र यहाँ
े ीय िसँचाई िनदशनालय, िवराटनगरबाट िनवेदक उ लन खो दा सेते दमाईले रोके कोले िनजलाई छातीमा
भल
ु ाल चौधरीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ हार गरेपिछ सेतेको जेठो छोरा नरबहादरु ले ढुङ्गाले
को दफा ५६ को ख ड (क) बमोिजम कसरु गरेको हानेकोले िनजलाई पिन खक
ु ु री हार गरेको भ ने िनज
अिभयोगमा ऐ.ऐनको दफा ६१ को उपदफा (२)(क) ितवादीह को भनाई छ । अनस
ु धानमा बयान गदा
बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य सेते दमाईलाई ितवादीम येको जीवन शाहीले छुरा
ठह रने गरी सेवाबाट बखा त गन गरी भएको िमित हार गरेको भ ने कुरा जीवन शाहीले बयानमा उ लेख
२०६०।१।३१ को िनणयलाई सदर गरेको शासक य गरेको र अ य ितवादीह िव दकला र कृ णबहादरु
अदालतको िमित २०६७।१।३० को फै सला ख ीले पिन िनजले नै छुरी हार ग यो भनेका छन् ।
कानूनसङ् गत नै देिखँदा बदर ग ररहनु परेन । रट अदालतमा आई बयान गदा भने िव दकलाले आफूले
िनवेदन खारेज हने ।
सेते दमाईलाई हाने ँ मछक भनेक हँदा िनजले योग
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
गरेको हितयारबाट सेते दमैको मृ यु भएको हनपु छ
क यटु र: प ा आचाय
भनी कृ णबहादरु ख ीले बयान गरेको देिख छ ।
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् । िव दकलाले सेते दमैको कठालोमा समातेर छुरीले
३
छातीमा हानेको घरमािथ डाँडाबाट देखेको हँ भ ने
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी अक सहअिभयु िड लीबहादरु ख ीको बयानबाट
सपना धान म ल, ०७०-CR-०४६३, ०७०-CR- देिख छ भने जीवन शाहीले अदालतमा बयान गदा सेते
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दमाईको मृ यु हामीम येकै अ य साथीह को चोटबाट िववाह गरी भगाई लगेको भ ने छ । यी ितवादीह यो
भएको हो । रातको समय हँदा कसको चोटबाट भएको अ तरजातीय िववाह तोड् ने र राजकुमारीलाई िफता
यिकन भ न सि न (स.ज.१०) भनी र िव दकला याउने भनी मतस लाह गरी वारदात थलमा गएका
शाहीले अदालतमा बयान गदा मैले जीवन र कृ णले छन् । जातपातको आधारमा भेदभाव गन कुरालाई
सेतेलाई ब सीङले हानेको देखेको हँ (स.ज.११) भनी संिवधानले बिजत गरेको छ । उमेर पगु ेका यि ले
र हातको मठु ीमा छुरी हन स छ (स.ज.१२) भनी वे छापूवक गरेको िववाह तोड् ने भ ने सोच नै खोटी
बयान गरेको पाइ छ । यसरी रातको समयमा भएको र भेदभावपूण ह छ । य तो ि थितमा दिलतको
वारदातमा भएको कुटिपट र छुरा हारको कारण सेते छोरासँग आ नो नातेदारले ेम िववाह गरेको िवषयमा
दमाईको मृ यु भएको सो वारदात यी ितवादीह समेत ेष राखी राितको समयमा दल
ु ाहा प को घरमा गई
य पमा संल न भए पिन यो यसको चोटबाट िनज हलह जत गरी ह यासमेतमा उ ने यी ितवादीह को
सेते दमाइको मृ यु भएको यिकन नहँदा यी ितवादी यवहारलाई भेदभावपूण मा दै जातीय भेदभाव तथा
िव दकला शाही, जीवन शाही र कृ णबहादरु ख ीलाई छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) बमोिजम सजाय ७(१)ख बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा
गरेको सु र पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िनणय ९(१) बमोिजम पीिडत प लाई यी ितवादीह बाट
िमलेकै देिखने ।
ितपूितसमेत भराउने गरेको पनु रावेदन अदालत,
अदालतमा बयान गदा सवु ास के .सी.ले सख
ु तको फै सलालाई अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
आफूलाई िव दकलाले आँगनको िडलमा ब नु भनेको,
जाहेरीमा नाम उ लेख हनबु ाहेक यी
िड लीबहादरु ख ीलाई मािथ का लामा ब न भनेको, ितवादीह ेमबहादरु शाही, तल
ु बहादरु च द, मदन
घरिभ कृ ण, जीवन शाही र िव दकला गए भनी शाही र गणेशबहादरु िसंहको समेत वारदातमा संल नता
उ लेख गरेको पाइ छ भने, िड लीबहादरु ले बयान िथयो भ ने कुरा कही ँकतैबाट खु न सके को छै न । वादी
गदा पिन सवु ास के .सी. र आफू घरबािहर अिल मािथ प ले मणबाट कसरु पिु गन सके को अव थासमेत
डाँडामा ब य भनेको पाइ छ । वारदातमा मु य भूिमका छै न । य तो अव थामा पनु रावेदन अदालत, सख
ु तले
खे ने िव दकला, कृ णबहादरु ख ी र जीवन शाहीले यानस ब धीको महलअ तगतको अिभयोग मागदाबी
पिन बयान गदा यी ितवादीह वारदात थलमा पु न नस ने ठहर गरी भएको फै सलालाई अ यथा
गएको भने पिन घरिभ गएको वा मतृ कलाई हार गनपन
ु देिखँदनै । तर वारदात थलमै उपि थत नभएको
गरेको भनी बयान गरेको पाइँदनै । यस ि थितमा भनी यानस ब धीको अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िनजह वारदात थलमा गई बािहरी घेरामा बसेको पाउने ठहर ग रसके पिछ घटना वारदातमा उपि थत
देिखँदा िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको नै नभएका यी ितवादीह लाई जातीय भेदभाव तथा
१७(२) नं. बमोिजम सजाय गरी िनजह बालक छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)
देिखँदा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा को ख बमोिजम जनही १ (एक) वष कै दको सजाय गरी
११(३) बमोिजम हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, सोही ऐनको दफा ९ (१) बमोिजम पीिडत प लाई
सख
ितपूितसमेत भराई पाउने ठहर गरी भएको पनु रावदेन
ु तको फै सला िमलेकै देिखने ।
वारदातको ज रया नै ठकुरी जातक अदालत, सख
ु तको फै सलालाई यायोिचत मा न
राजकुमारी शाहीलाई दमाई जातको स तबहादरु ले सिकएन । तसथ उ फै सला सो हदस म उ टी भई
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यी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने । ज गा दता ग रपाउँ भनी फिण र न ब ाचायले
अत: ितवादी िव दकला शाही, जीवन िनवेदन िदएकोमा रिवर न ब ाचायले सािबक मौजा
शाही र कृ णबहादरु ख ीको हकमा मल
ु क
ु ऐन, बालाजु हा.नं.९३० मा उि लिखत चाउटार २।।Sयानस ब धीको १३(३) र सवु ास के .सी. र २।४४-६।१० को रैकरमा प रणत भएको आ नो
िड लीबहादरु ख ीको हकमा यानस ब धीको पा रवा रक गठु ीको ज गा भई इ साद जैसीले
१७(२) बमोिजम सजाय हने साथै यी पाँचैजना जोताहा मोही भई कमाइ आएको ज गा हँदा आ नो
ितवादीह लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसरु नाममा दता ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा मोहीको
र सजाय ऐन,२०६८ को दफा ३(१) र ४(११) को एकाघरको प नी चेतकुमारी अिधकारीले फिण र न
कसरु मा सोही ऐनको दफा ७(१) (ख) बमोिजम कै द र ब ाचायको नाउँमा नामसारी भएमा म जरु हने भई
दफा ९(१) बमोिजम ितपूित भरी पाउने ठह याएको िनवेदन िदएको भए तापिन िनवेदक फिण र न
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०७०।१।२४ ब ाचाय र हकदाबी गन िनवेदक रिवर न ब ाचायको
को फै सला सो हदस म िमलेको र ितवादी ेमबहादरु िनवेदन परी छु ाछु ै मौजा देखाई हा.नं. समेत फरक
शाही, तल
ु बहादरु च द, मदन शाही र गणेशबहादरु देिखएको छ । य तो अव थामा िनवेदक फिण र न
िसंहले यानस ब धीको १७(२) को अिभयोग ब ाचायको नाउँमा उ ज गा हा.नं.३८३ बाट
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको फै सला सो िभडाई दता गन आदेश गरेको देिखयो । के कसरी
हदस म सदर हने तर वारदात थलमा नै उपि थत उ ज गा उपयु बमोिजम िभड् न गयो भ नेबारे प
नरहेको यि ह लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत देिखँदनै । उ ज गामा तेरो मेरो हक बेहकस ब धी
(कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ अ तगत सजाय गरेको
न उठेको देिख छ । य तोमा हक बेहकको
निमलेकोले सोतफको इ साफ के ही उ टी भई िनज उठेपिछ माणको मू याङ् कन गरी सोको िनणय गन
चारैजनाले सो ऐनको अिभयोग दाबीबाट सफाइ अिधकार कानूनले मालपोत कायालयलाई दान गरेको
पाउने ।
देिखँदनै । य तो
उठेपिछ अदालतबाट िनणय
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
गराई याउनु भनी सनु ाउनु पनमा सो नगरी िववािदत
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभु म् । िक.नं.२९ को ज गा फिण र न ब ाचायको नाउँमा
दता गन गरेको िनणयलाई कानूनस मत मा न िम ने
इजलास नं. १५
नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत िववािदत िक.नं.२९
१
को ३-५-०-० को ज गामा दवु ै प ले आ-आ नो
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी लगतिभ को हँदा दता ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा
पु षो म भ डारी, ०६८-CI-१०५१ र ०६८-CI- पेस भएका माणको मू याङ् कन गरी िनणय गनपन
ु
११७४, छुट ज गा दता, र नब ब ाचायसमेत िव. हँदा य तो हकबेहकको न खडा भएकोमा स म
रिवर न ब ाचाय र चेतकुमारी अिधकारी िव. रिवर न अदालतबाट हककायम गराई याउनु भनी मालपोत
ब ाचाय
कायालयबाट िनणय गनपनमा
फिण र न ब ाचायको
ु
काठमाड िज ला साङ् गला गाउँ िवकास नाउँमा दता ग रिदने गरी मालपोत कायालय,
सिमित वडा नं.६ (ग) िक.नं.२९ को ३-५-०-० को काठमाड बाट िमित २०६७।८।२३ मा भएको िनणय
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बदर गरी दवु ै प लाई अदालतबाट आ नो हक कायम िक.नं.१८३२, िक.नं.१७३०, िक.नं.९४९ र
गराई याउनु भनी मालपोत कायालयले सनु ाउनु पन िक.नं.११६७ का ज गाह ितवादी पिव थापा र
भएकोले दवु ै प लाई ता रख तोक मालपोत कायालय, मानबहादरु थापाको िनजी आजन ठहरी भएको सु
िड लीबजार, काठमाड पठाइिदने ठह याएको बागलङ
ु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा गरी उ िक.नं. का ज गाह सगोलको ठह याई
सदर हने ।
उ ज गाबाट समेत वादीले ३ भागको १ भाग अंश
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट िमित
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् । २०६९।३।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
२
हने ।
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
पु षो म भ डारी, ०६९-CI-०७८४, अंश, पिव इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
थापासमेत िव. तुलबहादुर थापा
३
वादी तथा ितवादीह एकासगोलका मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
अंिशयार भएकोमा िववाद देिखँदैन । ितवादी पिव पु षो म भ डारी, ०६९-CI-१२४४, अब डा
थापाका पित लालबहादरु थापा २०१४ सालमा स पि ब डा ग रपाउँ, रामजस अिहर यादव िव.
र ितवादी मानबहादरु थापा २०१८ सालमा ल मीच यादवसमेत
भारतीय फौजमा भना भई १५ वष सेवा गरी पे सन
वादीह ले साँवा .३,२३,०००।– र
िनि कएकोमा पिन िववाद देिखँदैन । िनजह
सोको याजसमेत गरी .५,८१,११७।४१ को
सेवा िनवृ भई आएको लामो समयपिछ िववािदत दाबी िलएकोमा वंशराजसँग ४ लाख पैयाँ िमित
िक.नं.१८३० र िक.नं.१८३२ िमित २०४६।२।१६ २०६०।१२।२ मा बझ
ु ी िलई भरपाई ग रिदएको
मा र िक.नं.१७७० र िक.नं.९४९ िमित २०४०।९।२४ र ४ लाख पैयाँबाहेक अ
पैयाँ िलए िदएको
मा यी ितवादी पिव थापाका पितले ख रद गरेको र भ ने त य थािपत हने कागज माण िमिसलबाट
िक.नं.११६७ को ज गा ितवादी मानबहादरु थापाले देिखएन । सो पैयाँ बझ
ु ी ग रिदएको भरपाईमा वादी
िमित २०३५।११।१४ मा ख रद गरेको देिख छ । यी रामदास, ितवादीह रामजस र मरु ाती रोहबरमा
वादी तथा ितवादीह लामो समयस म एकासगोलमा रहेको र वादीम येका ल मीच रोहबरमा बसी
बसी पैतक
ृ स पि बाट बढे बढाएको नै मा नपु न । सिहछाप ग रिदएको देिखएन । य तो ि थितमा
ितवादी पिव थापाका पित र ितवादी मानबहादरु ल मीच बाहेकका अ यले सो रकम बझ
ु ी सोबाट
थापाले ख रद गरेको ज गा आफूले यो यित पैसा आ-आ नो भाग िह सा बझ
ु ेको त य थािपत हन
वआजन गरी ख रद गरेको भनी मािणत गन सके को आउने ।
पिन देिखँदनै । के वल भारतीय फौजमा भना भई पे सन
लेनदेन मु ाका ितवादी वंशराज अिहरले
िनि कएको भनी पे सन प ाको माण रा दैमा िनजी बयान गदा लेनदेन मु ाको फै सलाअनस
ु ारको साँवा
आजनको ठहराउन िम ने नदेिखने ।
याज यी रामजस अिहरलाई बझ
ु ाएको र अ य
तसथ,
उि लिखत
िक.नं.१८३०, यि लाई देिखन भनी बयान गरेको देिख छ । उ
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रकम बझ
ु ेको भरपाईमा यी पनु रावेदक रामजस अिहर, रहेको, दवु ै नाकबाट रातो तरल पदाथ िनि कएको,
मरु ाती अिहर र वादीम येका रामदास अिहर यादवले िज ो बािहर िन क दाँतले टोके को, घाँटीको भाग
सनाखत गरी िदएकोसमेतबाट यी वादी ल मीच
सिु नएको, घाँटी तथा शरीरभ र फोका उठी सिु नएको
यादव उ समयमा यहाँ उपि थत भई द तखतसमेत दािहने खु ाको गोलाईह मा छाला खइु िलएको भ ने
नगरेका र िनजका भाइ सरु शे च ले बझ
ु ेको भ ने िमित २०६५।१।१८ को लास जाँच कृित मचु ु का
व तिु न ठ माण यी ितवादीले पेस गन सके को र Cause of death is not ascertained injuries
नदेिखने ।
to highly decomposed body भ ने शव परी ण
अतः उि लिखत आधारबाट िमित ितवेदनबाट देिखने ।
२०६०।१२।२ मा वंशराजबाट बझ
ारि भक जाहेरीमा वारदातको िदन बेलक
ु ेको रकम वादी
ु ा९
ल मीच ले बझ
ु ेको नदेिखएकोले, िनजको भागमा पन बजे िदशा ब न चौरीितर जा छु भनी िन के को र राित
आउने रकम िनजले पाउने देिखयो । िनजले सो रकम फक नआएको भनी उ लेख भएको छ । अक िकटानी
कसबाट पाउने हो भ ने स ब धमा लेनदेनको िलखत, जाहेरीमा ितवादीले आ नो घरमा खान बोलाई िलई
पनु रावेदक रामजसको नाउँमा भएको, पैयाँ बझ
ु ाउने गएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । पिछ लो िकटानी
वंशराजले पिन रामजसलाई नै बझ
ु ाएको भनी बयान जाहेरीमा यी ितवादीह संिजवकुमार म डल र फे कु
गरेकोले ल मीच ले नपाएस म िनजै िज मा रहेको म डलको नाम उ लेख गरी धा रलो ह रयारले घोची
मा नु पन हँदा वादी ल मीच ले िमित २०६०।१२।२ कोपी मारेको भनी उ लेख गरेकोमा लास कृित
को भरपाईम येको .१,००,०००।– (एकलाख मचु ु काबाट सो जाहेरीको बेहोरा पिु भएको छै न । शव
पैयाँ) पनु रावेदक ितवादी रामजस अिहरबाट भराई परी ण ितवेदनमा मतृ क मनोजकुमार पा डेको लास
िलन पाउने ठह याएको िमित २०६७।७।१४ को सडी िडक पोज भइसके कोले मृ यक
ु ो कारण थाहा हन
सु प देही िज ला अदालतको फै सला निमलेको नसके को भनी उ लेख भएको छ । अिभयोजन प ले
देिखँदा के ही उ टी हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, मतृ कको मृ यु कत यकै कारण भएको हो भ ने दाबी
बटु वलबाट िमित २०६८।१२।१५ मा भएको फै सला गरे पिन यो यस रीतले कत य गरी मारेको भ ने पिु
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हने माण अनस
ु धानबाट व तिु न त रकाले खु न
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
सके को छै न । व तिु थित मचु ु का तथा घटना थल
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् । मचु ु काका मािनसले ितवादीउपर मतृ कलाई मारेको
हो भ नेतफ संकेत गरी कागज तथा बकप गरे
इजलास नं. १६
पिन िनजह वारदातको य दश नरहेको कुरा
िनजह कै भनाई तथा अदालतमा गरेको बकप बाट
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी पिु हने ।
तेजबहादरु के .सी., ०७१-CR-००३१, कत य
फौजदारी अपराधमा के वल शङ् का र
यान, नेपाल सरकार िव. संिजवकुमार म डलसमेत अनमु ानकै भरमा कसरु दार कायम गरी सजाय गद जाने
िज ला धनषु ा वसिव ी गा.िव.स. वडा नं.२ हो भने फौजदारी यायको मम नै परािजत हन पु दछ ।
र ३ को पैनीमा मतृ क मनोज कुमार पा डेको लास कसैले यानज तो जघ य कसरु गन यसको मनसाय,
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योजना, प रि थित, आवेशको अव था र सोको
कायको यिु सङ् गत साम ज यता आव यक पछ ।
इजलास नं. १७
ततु मु ामा ितवादीह ले मनोजकुमार पा डेलाई
मानु पनस मको िव सनीय कारण अनस
ु धानबाट मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
खु न सके को छै न । जाहेरीमा ितवादीम येका टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-०२५३, उ ेषण
संिजवकुमार म डलको बिहनी तथा ितवादी फे कु / परमादेश, मोहन महजन िव. म अदालत,
म डलको छोरीसँग मतृ कको ेम स ब ध रहेको कारण काठमाड समेत
ितवादीह ले मतृ कलाई मारेका हन् भ ने कारण
म ऐन, २०४८ को दफा २५ बमोिजम
खल
ु ाए पिन यसलाई ग भीर पमा िलई अनस
ु धान भएको म कायालयको आदेशको जानकारी
भएको देिखँदैन । मतृ कको ेिमका भिनएक नीतु पाएको िमितले ३५ िदनिभ पनु रावेदन गन स ने
कुमारीलाई अनस
ु धानको ममा बिु झएकोसमेत यव था म ऐनको दफा २६ ले गरेको देिख छ ।
िमिसलबाट नदेिखने । मतृ क ितवादीकै कत यबाट म कायालयबाट ेिषत िनणयको बेहोराको जनाउ
मरेको भ न सिकने आधार खल
ु ाउने य दश को प रट िनवेदकले ा गरेपिछ र सोमा पनु : िनणय
अभाव रहेको र ितवादीम येका संिजव म डल भ ने काया वयन गन नस ने प ाचारसमेत रट िनवेदकले
संिजवकुमार म डल मौकामा कसरु मा सािबत रहेको ग रसके पिछ न कल सारेको िमितलाई मा फै सलाको
देिखए पिन अदालतमा पूण इ कार रहेको र िनजको जानकारी ा त गरेको िमित कायम गरी पनु रावेदन दता
सािबती बयान जाहेरी बेहोरालगायत अनस
ु धानको गन हद याद कायम गरी दायर गरेको पनु रावेदन प
ममा सङ् किलत माण र अदालतबाट बिु झएका हद यादिभ को देिखन नआउने ।
माण कागजातबाट समिथत भएको नदेिखँदा
िनवेदकले म कायालयको िनणय बेहोराको
वत
माणले समिथत नगरेको मौकाको प बझ
ु ेको भरपाई र सो िनणय काया वयन गन नस ने
सािबतीका आधारमा कसरु दार कायम गन यायोिचत भनी प को जवाफसमेत पठाएबाट म कायालयको
देिखँदैन । अका ितवादी फे कु म डल अनस
ु धानको िनणयको जानकारी िमित २०७२।५।८ मा नै पाएको
ममा र अदालतमा समेत कसरु मा इ कार रहेको देिख छ । यसरी िमित २०७२।५।८ मा नै िनणयको
र िनजको वारदातमा संल नता रहेको भ ने अ य जानकारी ा भइसके को हँदा ऐ. िमित २०७२।५।८
माणसमेत िमिसलबाट नदेिखने ।
बाट पनु रावेदन गन हद याद सु भएको देिख छ । िमित
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट २०७२।५।८ मा नै फै सलाको जानकारी यी िनवेदकले
ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको सु
ा ग रसके को देिखँदा अब फै सलाको न कल सान
धनषु ा िज ला अदालतको िमित २०६७।१।२९ काय गरी पनु रावेदनको िमित कायम हन नस ने । म
को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, ऐन, २०४८ वयम्ले पनु रावेदनको हद याद िकटान
जनकपरु को िमित २०६८।७।६ को फै सला िमलेकै गरेकोमा िमित २०७२।७।९ मा मा िनणय सारेको
देिखँदा सदर हने ।
िमित कायम गरी ३५ िदनको पनु रावेदनको हद याद
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
नघाई िमित २०७२।८।७ मा मा पनु रावेदन गरेको
क यटु र: अजनु पो ेल
हँदा हद यादको अभावमा पनु रावेदन खारेज हने ठहर
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभु म् । गरी म अदालत, काठमाड बाट िमित २०७३।३।१०
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मा भएको फै सला कानूनस मत देिखन आएकोले िवधाियकाले ट उ लेख नगरे पिन ऐनले लागु
िनवेदन मागदाबीअनस
ु ार आदेश जारी गन िमलेन । रट औषधलाई िनषेिधत गनपन
ु मनसाय र उ े य, यसले
िनवेदन खारेज हने ।
समाजमा पान ितवादीह को ि याकलाप, स पक,
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
लागु औषध राखेको थान, लक
ु ाएको अव थासमेतका
क यटु र: प ा आचाय
कृित कायलाई िवचार गनपन
ु हन आउँछ । लागु
इित संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभु म् । औषधस ब धी अपराध र अ य फौजदारी अपराधलाई
एउटै कृित एवम् पमा िवचार नगरी अपराध हँदाको
इजलास नं. १८
अव था कसरु दारको भूिमका संल नता र यसले
समाजमा पान असरसमेतलाई समि गत पमा
१
मू याङ् कन ग रनपु न ।
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ितवादीले कसरु बाट ब न सेवनको लािग
बमकुमार े , ०७२-CR-०५२९, लागु औषध खैरो राखेको भने पिन यसको यिु यु माण पेस गन
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. आिशष कोइराला
सके को पिन पाइँदनै । वादी प का सा ीले बकप गदा
ततु मु ामा लागु औषधको प रमाण ितवादी आिशष कोइराला खैरो हेरोइन िब िवतरण
५.८५ ाम देिख छ । सो मा ालाई यून मानी सु गन मािनस हन् भनी लेखाएको देिख छ । बयानमा लागु
र पनु रावेदन अदालतबाट ितवादीलाई सेवनतफको औषध सेवन गदथे, पिछ छोडेको भनी लेखाएकोमा
कसरु मा कायम गरेको देिख छ । सेवन योजनलाई िनजले सेवन गरी सधु ारको लािग उपचार गराएको भनी
ख रद गन र िब िवतरण गनको लािग ख रद हने खल
ु ाएको अव था पिन देिखँदैन । ितवादीबाट बरामद
अव था छुट्याउन लागु औषधको प रमाण र यसको भएको लागु औषधको प रमाण लक
ु ाएको अव था,
मू य, सो लागु औषधको कृित एवम् यसले पान प रि थित र िनजले सेवन गन गरेको भ ने कही ँकतैबाट
असरलाई िव ेषण गरी हे रनपु न ।
पिु नभइरहेको स दभमा ितवादीले अिभयोग
सेवन योजनको लािग राखेको भनी दाबीअनस
ु ारकै कसरु योजनको लािग लागु औषध
ितवादीले बयानमा िजिकर िलएपिन आफू ब ने सु ने योग गरेको देिखन आयो । यस कार लागु औषधको
कोठामा राखेको अव था पिन देिखँदनै । सो लागु कृित र बरामदी हँदाको अव था र प रमाणसमेतलाई
औषध ख रद गरी गाडीमा राखेको र सोको प रमाण म यनजर गदा िब िवतरणतफ िववेचना नगरी
५.८५ ाम रहेको अव था हेदा सेवनको लािग मा सेवनतफ कसरु दार ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको
राखेको होला भनी सहजै अनमु ान गन निम ने । ख रद, फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
स चय, सेवन, ओसारपसार र िब िवतरण काय एक
अत: िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
अकामा अ तरस बि धत िवषय हन् । लागु औषधको आिशष कोइरालालाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
कृित हेदा ग भीर र बढी असरदार कृितको २०३३ को दफा १४(१) (ङ) अनस
ु ार सेवनतफको
देिख छ । यसको प रमाण ५.८५ ाम देिखएको र कसरु ठहर गरी १(एक) वष कै द गन गरी भएको सु
के कित प रमाणलाई सेवनको कसरु मा मा ने र के फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
कित प रमाणलाई िब िवतरणको कसरु मा ने भनी िमित २०६९।८।२६ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
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उ टी भई ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, मतृ कको टाउकोमा बाँसको लाठीले हार गदा सोको
२०३३ को दफा १४(१) (छ) को कसरु मा सोही ऐनको चोटबाट उपचारको ममा यी मतृ कको मृ यु भएको
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५(पाँच) वष कै द र देिखएको अव थामा ितवादीले गरेको कसरु ज य
.५,०००।– (पाँच हजार) ज रवाना हने ।
कायलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. को
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
दायरािभ पछ भ नु यायसङ् गत देिखन नआउने ।
क यटु र: अजनु पो ेल
ततु मु ामा वारदातको कृित, अव था र
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभु म् । घटनाको सम प रि थितलाई हेदा, यी ितवादीको
२
मतृ कसँग कोषको रकम िहनािमना गरेको िवषयमा
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी वादिववाद हँदा त काल उठेको रस था न नसक
बमकुमार े , ०७३-CR-००५९ र ०७२-CR- साधारण बाँसको लाठीले टाउकोमा एक पटक मा
०७७३, कत य यान, नेपाल सरकार िव. नवाफ हार गरेको र सोही चोटको कारण यानस ब धीको
स रफ र मोह मद नवाफ स रफ िव. नेपाल सरकार
१० नं. अनु पको यादिभ मतृ कको मृ यु भएको
सम िमिसल संल न माण कागजको त य िमिसल माणबाट देिखन आएको हँदा ितवादीले
अ ययन गदा यी ितवादीले यान िलनेस मको गरेको उ आपरािधक कायलाई आवेश े रत ह या
इिवलाग वा मनसायबाट अिभ े रत भई चोट हार (provocational Homicide) मा न मनािसब हने ।
गरेको भ ने कुरा िमिसल संल न माणह बाट
मतृ क र ितवादीह बीच कुनै पूव
देिखँदैन । वादी प ले जाहेरवालासमेतका यि लाई रसइवीलाग रहेको देिखँदैन । ितवादीले मतृ कलाई
अदालतमा उपि थत गराई बकप गराउँदासमेत मानस मको कुनै पूव सोचाइ, योजना एवम् तयारी रहेको
यी ितवादीले यान िलनेस मको इिवलाग वा देिखँदनै । मा मतृ कको िज मामा रहेको मि जदको
मनसायसिहत चोट हार गरेको भ ने पिु गराउन कोषको .२४,०००।- रकमको दािखला स ब धमा
सके को देिखँदैन । अनमु ान, आशङ् का र स भावनाज ता धके ला धके ली भई एकाएक उठे को रसको कारण
मनोगत आधारमा कुनै पिन आपरािधक कायमा ितवादीले मतृ कको टाउकोमा बाँसको लाठीले हार
मनसाय त वको िव मानता छ नै भनी िन कष िनका नु गदा मतृ कको टाउकोमा चोट ला न गई उपचारको
यायोिचत नहने । ितवादीको कुनै आपरािधक
ममा मतृ कको मृ यु भएको अव थाले वारदातको
कायमा संल न रहेको देिखए कसरु दार कायम गन पृ भूिम अव था र प रि थित मनसाययु ह याको
मनसाय त वको िव मानता माणह बाट नै देिखनु अपराध नभई आवेश े रत ह याको कृितको अपराध
पछ तर ततु मु ाको वारदातमा ितवादीको मान भएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
मनसायस मको आपरािधक मनसाय रहेको त य वादी बमोिजम आवेश े रत ह याको कसरु को दायरािभ पन
प बाट वत र व तिु न माणह बाट पिु गराउन आउने ।
सके को पिन पाइँदनै । मानको लािग कुनै पूवयोजना
अतः िववेिचत आधार माणबाट तथा
बनाएको नदेिखई मि जदको कोषको रकमको दािखला मतृ क र ितवादीह बीच कुनै पूव रसइवीलाग
स ब धमा यी मतृ क र ितवादीबीच वादिववाद भई नरहेको र मतृ कलाई मान कुनै पूवसोचाई, योजना
धके ला धके ली भएकोमा सोही ममा यी ितवादीले एवम् तयारी नरहेको अव थामा मतृ कको िज मामा
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रहेको मि जदको कोषको .२४,०००।- रकमको िमिसलसाथै पेस भएको फोटाबाट समेत देिखएको
दािखला स ब धमा धके ला धके ली भई एकाएक र पीिडतको गु ताङ् ग कोत रएको अव थामा रहेको
उठेको रसको कारण ितवादीले मतृ कको टाउकोमा भ ने ितवेदनबाट देिखँदा िनज ितवादी जाहेरवाली
बाँसको लाठीले हार गदा उपचारको ममा मतृ कको बिु तवाङ-१ लाई जबरज ती करणीको वारदातमा
मृ यु भएको देिखँदा ितवादी का छो भ ने मोह मद संल न रहेको िमिसल संल न माणह बाट पिु हन
नवाफ स रफलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय आएको देिखँदा जाहेरवालीको योिनमा िलङ् ग वेश
हने ठह याएको सु उदयपरु िज ला अदालतको िमित गरेको िचिक सकको जाँच ितवेदनबाट नदेिखएको
२०७१।६।६ को फै सला मनसाय त वको अभावमा तथा करणी भएको भए क याजालीमा घाउ हनपु नमा
के ही उ टी गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको सो नभई करणीको काय स प न भइसके को अव था
१४ नं. बमोिजमको १०(दश) वष कै द सजाय हने देिखँदनै भ ने आधारमा मा िनज ितवादीले
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित आरोिपत कसरु मा सफाइ पाउन नस ने । ितवादीले
२०७२।२।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । करणी गन उ े यले पीिडतलाई जबरज ती िनजको
इजलास अिधकृत: िदपे ितवारी
इ छाबेगर करणी गन मनसायबाट पकडी लडाई
क यटु र: प ा आचाय
करणी गन खोजेको देिखए तापिन करणीको कायस म
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभु म् । भइसके को अव था देिखँदनै । जबरज ती करणीज तो
३
मु ामा करणी गनु र करणी गन खो नु फरक िवषय
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी रहेको ह छ । कुनै उ े यले कुनै कसरु गनु र उ कसरु
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१७९२, जबरज ती गन खोजेकोमा कायस प न भइनसके को अव थामा
करणी, नेपाल सरकार िव. दीघ साद शेरचन
कानूनले बे लाबे लै कसरु कायम हने यव था गरेको
पीिडतको वा य परी ण गन िचिक सकले देिख छ । कुनैपिन फौजदारी कसरु मा कसरु अनस
ु ारको
अदालतमा आई बकप गदा िटसट याितएको, सजाय तोिकनु यायोिचत हन जा छ । तर बे लै कसरु
माटोको दाग लागेको, दायाँ हातको पाखरु ाको िभ प
भएकोमा कसरु ले पूणता पाई नस नेको अव थामा पूण
४x३ से.मी को िनलडाम रहेको, पछािड िपठ् यक
ँु ो कसरु कायम गरी सजाय गनु यायोिचत नहने ।
दायाँ भागमा ०.५ से.मी. को कोत रएको ज तो घाउ
उि लिखत वारदातको कृित, घटना थल
रहेको, गु ाङ् गमा सानो कोत रएको घाउ रहेको र मचु ु का तथा जाहेरवाली बिु तवाङ-१ वा य परी ण
क याजालीमा ताजा घाउह नरहेको भनी बकप
ितवेदन, व य परी ण गन डा टरको बकप का
गरेको देिखएबाट ितवादी दीघ साद शेरचनले साथै िमिसल संल न अ य माणह को मू याङ् कन
जाहेरवाली बिु तवाङ-१ लाई करणी गन मनसायले गरी हेदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको दफा
बाटोमा प टाई लछारपछार पारी करणी गन खोजेको ३(५) र दफा ५ आकिषत हने देिखयो । उ दफा
र दवु ैजना एकआपसमा लड् दा शरीरमा घाउचोट, अनस
ु ारले “जबरज ती करणी गन उ ोग गरेको करणी
माटोसमेत लागेको देिखएको र ितवादीको नाकमा गन भने पाएको रहेनछ भने जबरज ती करणी गनलाई
जाहेरवालीको नङले कोता रएको घाउ िथयो हने सजायको आधा सजाय ह छ” भनी यव था गरेको
भनेको कुरा त कालै फोटो िखची माणको पमा देिख छ भने ऐ.महलको दफा ३(५) ले “२० वष वा
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सोभ दा बढी उमेरक मिहलालाई जबरज ती करणी कारबाही अगािड बढाई पाउँ भनी िनवेदन गन आएका
गरेको भए ५ वषदेिख ७ वषस म” कै द सजायको बखत तामेलीबाट जगाई कारबाही गन गरी िमित
यव था गरेको देिख छ । ततु वारदातमा ितवादी २०७२/४/२९ को आदेशले यी रट िनवेिदकाले
दीघ साद शेरचनले यी जाहेरवाली बिु तवाङ-१ लाई फै सला काया वयनका लािग िदएको िनवेदन तामेलीमा
जबरज ती करणी गन नपाएको र जबरज ती करणीको रहेको अव था पाउने ।
उ ोगस म गरेको देिखन आएको र जाहेरवालीको
िनवेदनमा िमित २०७३।४।५ को आदेशले
उमेर २० वषभ दा मािथको देिखएको अव थामा आ नो संिवधान द हक तथा अिधकारमा ितकूल
ितवादीलाई जबरज ती करणीको उ ोगमा २ वष ६
पमा आघात परेको भनी िजिकर िलएको छ । तर
मिहना कै द गन गरी सु बागलङ
ु िज ला अदालतबाट सो आदेश बदर गनका लािग यी रट िनवेिदकाले
भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, उ आदेश भएको िमितले क रब दईु वषको समय
बागलङ
अविध यितत गरी ततु रट िनवेदन िलई िमित
ु को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र २०७५।४।४ मा मा यस अदालतमा वेश गरेको
माणसमेतबाट ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती देिख छ । उ आदेशका कारण गु न गएको भनी
करणी उ ोगको कसरु गरेको ठह याई सु बागलङ
ु दाबी गरेको आ नो कानूनी तथा संवैधािनक हक
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।३।१६ मा भएको चलन गनतफ समयमा नै आ नो हक ित सचेत
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, रहेको अव था पिन देिखएन । आ नो अिधकारबारे
बागलङ
ु बाट िमित २०७२।७।१८ मा भएको फै सला चासो नराखी सु ने यि लाई अदालतले म त गन
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नस ने । पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७३।४।५
इजलास अिधकृतः गीता े
मा भएको आदेशउपर समेत िबनाआधार कारण
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभु म् । िवल ब गरी यस अदालतको असाधारण अिधकार े
वेश गरेको अव थासमेतबाट िनवेदन मागअनस
ु ारको
एकल इजलास
आदेश जारी गनपन
ु अव था नहँदा िलिखत जवाफ
मा न परेन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
१
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई, ०७५-WO- क यटु र: प ा आचाय
००१३, उ ेषण / परमादेश, जमुना पोखरेल िव. इित संवत् २०७५ साल साउन ९ गते रोज ४ शभु म् ।
भोलानाथ अयालसमेत
२
रट िनवेिदकाको तफबाट िबगो भ रभराउको मा. या. ी सपना धान म ल, ०७४-WOकाम कारबाही चिलरहेको समयमा यी रट िनवेिदकाले ०६६५, उ ेषण / परमादेश, हेममिण सुवेदीसमेत
िमित २०७१/१०/१० को तारेख गज
ु ारी बसेको भ ने िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
आधारमा भ परु िज ला अदालतका तहिसलदारबाट िसंहदरबारसमेत
मल
त कालीन धान यायाधीशले रा पितलाई
ु क
ु ऐन, द डसजायको ४८ नं. बमोिजम कानूनका
यादिभ िनवेिदका वादीले तामेलीबाट जगाई संिवधानबमोिजम शपथ िदलाउनअ
ु िघ आफूले
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अवकाशस ब धी प याय प रषद् सिचवालयबाट यायाधीश गोपाल पराजल
ु ीबाट रा पितले हण
ा गरेको भनी शपथ िदलाउनको लािग किठनाई गनभएको
शपथलाई अ यथा भ न निम ने ।
ु
रहेको भनी जानकारी िदएको पिन देिख न । रा पितले
Factum Valet को आधारमा कुनै
संिवधानबमोिजम शपथ हण गनु संवैधािनक कत य पदािधकारीबाट कुनै काम कारबाही नहनु पन हो तर
भएको र जसबाट शपथ हण गनपन
ु हो अथात् भएमा मा यता पाउने भ ने देिखन आयो । तर यसको
धान यायाधीशले आ नो पदािधकार वा संवैधािनक अथ फे री िववािदत काम गदा वा काय हँदाहँदैको
हैिसयतबारे कुनै संवैधािनक सम या भएको जानकारी अव थामा गैरकानूनी देिखएको पिन वैधािनक हने भ ने
िनजबाट वा अ य कतैबाट त काल नपाएको अव थामा होइन । धान यायाधीशको पदबाट अवकाश िमित
शपथस ब धी कायको बारेमा अनाव यक प रक पना २०७४ ावण २१ गते कायम गरी याय प रषदक
् ो
गन कुरा पिन आउँदैन । यसैले कानूनको वाभािवक सिचवको िनणय िमित २०७४।११।३० मा भई सोही
ि याअनु प शपथ हणको काय म आयोजना भई िदन प बझ
ु ाएको र सोही िदनमै अपरा ४ बजे
त काल अवकासको प पाइसके को भ ने नदेिखएको रा पितको शपथको काय म तय भई शपथ स प न
तथा रा पितलाई अ यथा जानकारी पिन नभएको हँदास म अवकाश प ा गरी अवकाश हण गरी
अव थामा शपथ हण गरेको तथा शपथ िदलाएको सके को भएको नदेिखएको अव थामा स प न शपथ
कुरालाई गैरकानूनी भ न निम ने ।
हणको कायलाई अवैध भ न नसिकने ।
एकाितर अवकासको िमित २०७४।०४।२१
अतः सम मा कुनै यायाधीश वा
कायम गरेको अक ितर २०७४।११।३० मा मा पदमा धान यायाधीश उमेर हदका कारणले अवकाश
नरहेको जानकारी िदएको आधारमा मा अवकाश हने भएमा याय प रषद्ले िनज अवकाश हनभु दा
िमित सन हो िक भ नलाई य तो तक गन पिन िम ने क तीमा साठी िदनअगावै सोको जानकारी स बि धत
देिखँदैन । २०७४।४।२१ पिछ पिन गोपाल पराजल
ु ीले यायाधीश र िनकायलाई गराउनु पन र यसरी
यायपािलकाको नेतृ व कायम राखेको कारणले उ
जानकारी निदएको भए पिन कुनै यायाधीश अवकाश
िमितप ात् पिन कितपय ग भीर र मह वपूण िनणयह
हने उमेर पगु ेपिछ य तो पदबाट अवकाश हने भ ने
(चाहे यो याियक िनणय होस् वा शासिनक कानूनी यव था याय प रषद् ऐन, २०७३ को दफा
िनणयह नै हन्) िलई नै रहनु भएको पाइ छ । य तै ३१ को उपदफा (१) र (९) मा रहेको छ । यायाधीशको
कायह अ तगत त कालीन धान यायाधीशले वैयि क अिभलेख रा ने आिधका रक िनकाय याय
रा पितको शपथ गराउने िज मेवारी पिन बहन गनु प रषद् सिचवालयले आ नो अिभलेखका आधारमा
भएको देिखने ।
याय प रषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा
गरी सिकएको र भइसके को काम वैध हने (७) बमोिजम त कालीन धान यायाधीश ी
स ब धमा Factum Valet को िस ा तको उ लेख गोपाल पराजल
ु ीको उमेर िमित २०७४।४।२१ मा
गनु सा दिभक देिखयो । जनु काय नहनु पन हो तर पैस ी वष परू ा भइसके को भ ने च.नं.२२३, िमित
भइसके पिछ मा यता पाउँछ अथात् what ought २०७४।११।३० को प बाट स बि धत सरोकारवाला
not to be done become valid when done िनकायह मा जानकारी गराएको भ ने रट िनवेदन
उपयु िस ा तको आधारमा पिन त कालीन धान संल न प बाट देिखन आएको छ । सोही िदन िनज
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, पस
ु -१
गोपाल पराजल
ु ीले धान यायाधीशको हैिसयतले स माननीय रा पितको सपथ हणको काय स प न
स माननीय रा पितलाई पद तथा गोपनीयताको भइसके को अव थामा सो सपथलाई संिवधानिवपरीत
सपथ खवु ाएको र स माननीय रा पितबाट भनी िलइएको िनवेदन िजिकर िनराधार एवम् तकहीन
सपथ हण भएको अव था देिख छ । सो सपथ रहेको देिखँदा ततु रट िनवेदन थम ि (prima
हणअिघ नै त कालीन धान यायाधीश पदमा facie) मै वीकारयो य देिखन आएन । यस ि थितमा
नरहेको भ ने जानकारी िनज धान यायाधीश ी िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाउनु पन अव थाको
गोपाल पराजल
ु ी वा रा पित कायालयलगायतका िव मानता रहेको नदेिखँदा िवप ीह बाट िलिखत
स बि धत सरोकारवाला िनकायह लाई भइसके को जवाफ मगाउनु परेन, ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
भ ने िनवेदनमा प तः दाबी िलई खल
ु ाउन सके को इजलास अिधकृतः िशव साद आचाय
देिखँदैन । यसबाट धान यायाधीश ी गोपाल इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
पराजल
ु ी पदमा नरहेको भ ने जानकारी ा गनअगावै
ु
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