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इजलास नं. १८
इजलास नं. ७
८
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इजलास नं. ९
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- सद य
- सद य
- सद य
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- सद य
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य सिचव

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, वैशाख - २
सङ् मणको जोिखम यूनीकरण गरी बालबािलकाको
सव म िहत सिु नि त गन अ याव यक देिखएकोले
िदशा तरलगायत थनु ाको िवक पस ब धी िव मान
कानूनी यव थाको काया वयन गन । बालबािलकाको
वा य जोिखमको आँकलन गरी बालसधु ार
गहृ मा रहेका बालबािलकाका अिभभावकले आ ना
बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत उपि थत
गराउन म जरु गरी िनवेदन िदएमा आव यक ि या
वा आदेश गरी य ता बालबािलकालाई अिभभावक
वा संर कको िज मा लगाउने यव था िमलाउने....."
भनी िनणय भएको देिखने ।
यसै प रि थितमा बाल सधु ार गहृ मा रहेका
प रवितत नाम काठमाड २६ लैनचौर १ (ङ) को
बाबु चाउरे कामीले द.नं.३३०४६ माफत खोजेका
बखत उपि थत गराउने सतमा िज मा लगाई पाउन
काठमाड िज ला अदालतसम िनवेदन िदएको
देिख छ । तर प रवितत नाम काठमाड २६ लैनचौर
१ (ङ) लाई कसरु ज य कायको कृित, कसरु को
ग भीरता र िनजलाई हन स ने सधु ारा मक कै द
सजायको मा ासमेतका आधारमा अिभभावकको
िज मा िदई छोड् न िम ने देिखएन भनी काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।२० मा आदेश
भएको देिखयो । साथै सो आदेश बे रतको नदेिखएकोले
प रवतन गनु परेन भनी उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७७/०२/१५ मा आदेश भएको देिखने ।
उ आदेशउपर पन आएको ततु रट
िनवेदनको स दभमा िवचार गदा हाल कोरोना भाइरस
(COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम
प रि थित िसजना भई देश ब दाब दी (Lockdown)
को अव थामा रहेको छ । ब दाब दीको उ े य
सङ् मणको जोिखमलाई यून गन येक नाग रकको
समूहको तथा बृहत् नेपाली र नेपालको िहतको
सरु ाको िनिम शारी रक सामािजक दरु ी रा नु
रहेको देिख छ । य तो महामारीको सङ् मणको
जोिखमबाट सधु ार गृहमा रहेको बालबािलकालाई पिन

संयु इजलास
१
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या.
ी सपना धान म ल, ०७६-WH-०३६९,
ब दी य ीकरण, प रवितत नाम काठमाड २६
लैनचौर १ (ङ) िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
प रवितत नाम काठमाड २६ लैनचौर १ (ङ)
उपर मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा २१९
को उपदफा (१) र (२) तथा दफा २२० को उपदफा
(१) र (२) बमोिजमको कसरु मा सोही संिहताको दफा
२१९ को उपदफा (३) को देहाय (क) बमोिजमको
सजाय तथा दफा २२० को उपदफा (२)(घ) बमोिजम
थप सजायमा बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम सजाय हन
मागदाबी िलई काठमाड िज ला अदालतसम
अिभयोगप दायर भएको देिख छ । यी िब याइँकता
काठमाड २६ लैनचौर १(ङ) लाई मु ा पपु को लािग
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)
(ख) बमोिजम बाल सधु ार गहृ , भ परु , सानोिठमी
रा न पठाउने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०७६।०६।२९ मा भएको आदेशानस
ु ार
बालसधु ार गहृ , सानोिठमी, भ परु मा रहेको देिखने ।
त कालीन अव थामा िव यापी पमा
नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी
फै िलन गई नेपालमा समेत यस कोरोना भाइरस
(COVID-19) को कोप फै िलई यसको सङ् मणबाट
िसजना हन स ने महामारीको अव थाबाट ब न
पूवतयारी व प अपनाउनपु न सावधानीका स ब धमा
यस अदालतको फुल कोटबाट िमित २०७६/१२/७
मा "...नेपालका महा यायािधव ाको कायालय
तथा बाल सधु ार गहृ को अनरु ोध र महामारीको यस
िवपदज
् य प रि थितमा बाल सधु ार गहृ मा रहेको
अ यिधक िभडभाड कम गन र बालबािलकाह मा रोग
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जोगाउनु पन देिख छ । नेपालको संिवधानको धारा
३९(९) ले जोिखममा रहेको बालबािलकाको रा यबाट
िवशेष संर ण र सिु वधा पाउने हक याभूत गनपन
ु
दािय व िदइएको छ । यसैगरी बालबािलकास ब धी
ऐन, २०७५ को दफा १६(२) मा जीवन जोिखममा
भएका बालबािलकालाई त काल सहयोग गनु सबैको
दािय व हने छ भनी कानूनी यव था रहेको देिखने ।
महामारीको कारणले यि को वैकि पक
उपचारको हक पिन अव भई ब दी य ीकरणको
रटअ तगत आएको िनवेदनको स दभमा िवचार
गदा वैकि पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको
आजको ब दाब दीको प रणाम यायको पहँचमा समेत
अवरोधको ि थित िसजना भएको छ । ब दाब दीको
अव थामा कुनै पिन मौिलक हक िनलि बत नभई
उपचारको हकसमेत जीव त रहेको अव था
छ । उपचारको हक जीव त रहने तर ब दाब दीको
कारणले यायको पहँच अव हँदा बाँ न पाउने
यि का अ तरिनिहत मानव अिधकारकै हनन हने
ि थित आउँदछ । यसथ कोिभड-१९ को स ासबाट
बृहत् जनताको िहत, जीवन र वा यको संर ण गन
आव यक सतकता अपनाउनु पदछ । यो जवाफदेिहता
रा यको हरेक अङ् ग र िनकायमा रहेको छ । यो
जवाफदेिहताबाट अदालत अलग रहन स दैन ।
यसैले सधु ार गहृ मा जोिखमयु अव थामा रहेका
बालबािलकाको हकमा ततु ब दी य ीकरणको
िनवेदनमा उपयु आदेश गनपन
ु नै देिखने ।
सधु ार गहृ मा रहेका बालबािलकाले पिन
संिवधानको धारा १६ ारा द जीवनको अिधकार
तथा वा य संर णको अिधकार रा दछन् जसको
संर ण गनपन
ु दािय व रा यमा रहेको छ । हाल
पिन िनवेदक रहेको सधु ार गहृ को मताभ दा बढी
बालबािलका रहेको कारण सामािजक शारी रक दरु ी
राखी सरु ि त यव थापनको अव था नरहेकोले
वा य र जीवनको जोिखमको संर ण हन नस ने
अव थामा काठमाड िज ला अदालतबाट भएको

िमित २०७६।१२।२० को िनणय तथा उ च अदालत
पाटनबाट भएको िमित २०७७/०२/१५ गतेको आदेश
COVID-19 को समय सा दिभक र यायोिचत
नदेिखने ।
कुनै पिन यि जो थनु ा, सधु ारगृह वा
कारागारमा रहेका छन् । ियनलाई सजाय भो न
पठाउनक
ु ो अथ जीवन नै जोिखममा रा न वा मन
पठाइएको नभई आफूले गरेको ग तीमा कसरु को
मा ाअनु प ग ती अनभु ूत गन सजायस म भो न
पठाइएको हो । बालबािलकालाई सधु ारगहृ मा रा नको
अथ सधु ारका िनि त उपायह अवल बन गन पिन
हो । कै दको सजाय भनेको अि तम िवक प हो । कानूनले
कै द सजायबाहेक अ य िवक पह पिन िदएको छ ।
िनणयकताले महामारीको िवषम प रि थितले स ास
छाएको अव थामा सङ् मणको रोकथाम र जोिखम
यूनीकरणमा कानूनबमोिजमको उपयु िवक प
खो नु पदछ भनी यसअिघ यस स मािनत अदालतबाट
०७६-WH-०३२९ को मु ामा २०७७/०१/१४ गते
रट जारीसमेत भइसके को देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारण, नोबल
कोरोना भाइरस ( COVID-19) का कारण िसिजत
वतमान प रि थित तथा यस अदालतको िमित
२०७६/१२/०७ को िनणयसमेतबाट काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०७६।१२।२० को िनणय
तथा उ च अदालत पाटनको िमित २०७७/०२/१५
को आदेश यायस मत नदेिखँदा उ ेषणको आदेशले
बदर ग रिदइएको छ । य तो िवषम प रि थितको
प रवितत स दभमा जहाँ महामारीको कारणले
यि को वैकि पक उपचारको हक पिन अव
भएको अव था रहेको हँदा सधु ार गहृ मा जोिखमपूण
अव थामा रहेको बालबािलकाको वा य र जीवन
संर णको लािग बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
को दफा ३६(५) को यव थाअनस
ु ार प रवितत नाम
काठमाड २६ लैनचौर १(ङ) लाई खोजेको बखत
उपि थत गराउन म जरु गरेमा थगनको िनिम
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आव यक ि या पु याई अिभभावकको िज मा
लगाउन यी िनवेदकको स ब धमा कानूनबमोिजमको
उपयु िवक पह खोजी पनु ः िनणय गनु भनी
काठमाड िज ला अदालतको नाममा यो परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ । उ आदेशअनस
ु ार िनवेदकका
हकमा अिभभावकको िज मा लगाउने स ब धमा पनु ः
िनणय गनसमेत काठमाड िज ला अदालतको नाममा
संि आदेश जारी भइसके को हँदा के ही गनु परेन ।
ब दी य ीकरणको हकमा समेत के ही बो नु नपन ।
इजलास अिधकृत: जय ती अव थी भ
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७७ साल जेठ ३२ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै
कृितको ०७६-WH-०३७०,
ब दी य ीकरण,
प रवितत
नाम
कमलपोखरी ६९(ग) िव. काठमाड िज ला
अदालतसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
आदेश भएको छ ।
२
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७५-CI-१२३१, उ ेषण / परमादेश,
चेतबहादुर थापा िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
यसैगरी िनवेदकका नाउँको याद तामेल गन
संखवु ासभा िज ला अदालतका िवप ी तामेलदारको
िलिखत जवाफ हेदा "िनज तामेलदारसमेतले
यादवाला यि को वतनमा गई यादवाला मािनस र
िनजका एकासगोलका उमेर पगु ेको जहान प रवारसमेत
फे ला नपरेकाले स बि धत वडाका २ जना मािनससमेत
सा ी राखी स बि धत गा.िव.स. का त कालीन
उपा य समेतलाई रोहवरमा राखी िनजको घरदैलामा
टाँस गरेको हँ" भनी उ लेख गरेको देिखयो । जसबाट
िनवेदकलाई कानूनले तोके को रीत पु याई सूचना याद
जारी गरी सनु वु ाइको मौका िदएको हो भ न निम ने ।
िनवेदकले दाबी गरेबमोिजमको ाकृितक
यायको िस ा तमा साधारणतः "आ नो मु ामा
आफैँ यायाधीश हन नहने िनणय गन यायाधीशले

दवु ै प को कुरा सु नपु न तथा मु ाको पपु
प पात िवना र सदभावनाले
ग रएको हनपु न" भ ने
्
िव यापी मा यता रहेको देिख छ । ततु मु ामा
आरोप लागेका यि यी िनवेदकको नाउँमा तामेल
भएको सूचना यादबाट यी िनवेदकले आ नो आरोपको
स ब धमा कुनै सूचना र जानकारी ा गरेको भ ने
कही ँकतैबाट पिु हन नसके बाट िनजको नाउँमा तामेल
भएको उ यादलाई रीतपूवक तामेल भएको हो भनी
मा न सिकने अव था देिखएन । यसरी िनवेदकलाई
बे रतपूवक तामेल गरेको यादको आधारमा भएको
काठमाड िज ला अदालतको फै सला "िनणय गन
यायाधीशले दवु ै प को कुरा सु नपु न" भ ने उपयु
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत रहेको देिखने ।
िनवेदकको बसोबास रहेको वा तिवक
ठे गानाभ दा अ य को वतनमा िवप ी काठमाड
िज ला अदालतबाट जारी भएको याद सूचनाबाट रट
िनवेदकले उ मु ामा सनु वु ाइको मौका ा गरेको
भ न निम ने भनी सव च अदालत बल
ु ेिटन वष १९,
अङ् क २४, पृ १ मा अिधव ा िवजयकुमार ब यात
िव. इ िव म पराजल
ु ीसमेत भएको ब दी य ीकरण
मु ामा कािशत निजर ततु मु ामा पिन आकिषत
हने ।
उपयु आधार र कारणबाट िनवेदकलाई
सनु वु ाइको अवसरबाट वि चत गरी ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत सु काठमाड िज ला अदालतबाट
िनवेदकको नाउँमा जारी भएको िमित २०५८।९।२१
को याद बे रतको हँदा सो याद र काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६२।१।२७ को फै सला तथा
उ च अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७४।१०।१७
को फै सलासमेत उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ ।
अब िनवेदकलाई अदालतमा उपि थत गराई ितवाद
गन मौका िदई िनजको बयान गराई थनु छे कस ब धी
िनणय गरी अ कानूनबमोिजम गनु भनी सु
काठमाड िज ला अदालतको नाउँमा यो आदेश जारी
ग रिदएको छ । उ बमोिजम आदेश जारी भएकोले
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िनवेदकलाई अदालतमा उपि थत गराई बयान गन
लगाई थनु छे कस ब धी काय गरी अ कानूनबमोिजम
गनु भनी सु काठमाड िज ला अदालतको नाउँमा
प लेखी पठाउनू ।
इजलास अिधकृ त : ाने इटेनी
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७६ साल पौष २९ गते रोज ३ शभु म् ।

मितयार भएको भ ने पिु गन कुनै कागज माण रहेको
देिखँदनै । मौकामा बिु झएका र अदालतमा बकप गन
सा ीह को भनाइ बेहोरा तथा सह ितवादीह को
बयान बेहोराबाट यी ितवादीह ले यान मान कायमा
मु य अिभयु ह सँग मत स लाह िमलाएको भ ने पिु
हँदैन । यी ितवादीह ले घटना हँदा आफूह मु बईमा
रहेको भनी िजिकर िलएका छन् । िनज ितवादीह को
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मािणत हने अ य
कुनै आधार माण िमिसलमा संल न रहेकोसमेत
देिखँदनै । यसरी यी िववेिचत आधारमा हेदा यी
ितवादीह
ततु वारदातमा संल न िथए भ ने कुरा
पिु हन नसक यी ितवादीह को आरोिपत कसरु
शंकारिहत तवरले पिु हन आएको देिखँदैन । के वल
शंकाको भरमा मा यी ितवादीह लाई कसरु दार
कायम गरी सजाय गनु यायसङ् गत हँदैन । सो हँदा
ितवादीह ले आरोिपत कसरु मा सफाइ पाउने गरी
भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको
फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
अतः ितवादीह को घटना वारदातमा
उपि थित शंकारिहत तवरले पिु हन नसक
ितवादीह क लु भ ने सिफ ि न मस
ु लमान
र मोहमद खिलद मस
ु लमानले आरोिपत कसरु मा
सफाइ पाउने गरी भएको सु फै सला सदर गरेको
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको िमित
२०७५।६।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : महे साद पौड् याल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-०४७१, जालसाजी,
भीमद े िव. लोकमान े ठ
पनु रावेदक ितवादी भीमद ले यी यथ
वादी ठाकुर साद े ठलाई आ नो बाबु नाता रहेको
भ ने देखाई िनजसमेत उपर बाँके िज ला अदालतमा

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-CR-१८०२, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. सिफ ि न मुसलमानसमेत
मौकामा कागज गन तथा अदालतमा
बकप गन सा ीह ले यी ितवादीह को घटनामा
उपि थितका स ब धमा िदएको भनाइमा एक पता
रहेको देिखँदैन । अदालतमा बकप गन अयसा
खातनु लगायतका सा ीह ले यी ितवादीह वारदात
हँदा के वल कराइरहेका िथए भनी लेखाएको भ ने
पनु रावेदन िजिकर रहेको देिख छ । यी ितवादी कराउँदा
य अ य के कसरी वारदात घटाउन सहयोग
पगु ेको हो भनी वादी नेपाल सरकारले अिभयोगप
तथा पनु रावेदन प मा खल
ु ाउन सके को देिखँदैन ।
मतृ क तथा िनजका प रवारसँग पवू रसइवी रहे भएको
भ नेसमेत पिु हन सके को छै न । यी ितवादीह ले
आफूह घटना हँदा घटना थलमा नभई मु बईमा
रहेको भनी िजिकर िलएका तथा सह ितवादीह ले
समेत घटना हँदा यी ितवादीह घटना थलमा
उपि थत रहेका िथएनन् भनी लेखाइिदएका छन् ।
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम हनका लािग यी
ितवादीह ले मु य अिभयु ह सँग यान मान
कायमा मत स लाह िमलाएको मािणत भएको हनपु न
ह छ । यी ितवादीह ले अ य ितवादीह को लािग
वारदात घटाउन सहयोग गरेको वा घटना वारदातमा
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संवत् २०६२ सालको दे.नं.१२०३ को अंश मु ा
दायर गरेको देिख छ । यथ वादीले उ अंश मु ामा
ितवाद गदा, यी पनु रावेदक ितवादीलाई छोरा
नाताको होइन भनी नातामा िववाद देखाएका कारण उ
अंश मु ामा िमित २०६३।०४।२० मा माण पेस गन,
िमित २०६३।०६।३० मा नातातफ अ.बं.८० नं.को
बयान गराउने र DNA परी ण गराउने भ नेसमेतका
आदेश भएप चात् यी पनु रावेदक ितवादीले "सािबक
िज ला बिदया गा.िव.स. मनाउ वडा नं.५ हाल बाँके
िज ला बागे वरी गा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने गोिपमान
े ठको छोरा ठाकुर साद े ठ मेरो सहोदर बाबु नाता
पन भएकोले नाता मािणत ग रपाऊँ" भनी िमित
२०६३।१०।२८ मा गा.िव.स.को कायालय, मानपरु
टपरा बिदयामा िनवेदन िदई सोही िनवेदनका आधारमा
उ कायालयबाट िमित २०६३।१०।२९ मा सरजिमन
बु ने काय गरी सोही िमित २०६३।१०।२९मा मानपरु
गाउँ िवकास सिमितको कायालयबाट यी यथ वादी
ठाकुर साद े ठ र पनु रावेदक ितवादी िभमद
े ठ बाबु छोरा नाताका यि हन् भनी नाता मािणत
माणप ा त गरेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले उ नाता मािणत
माणप ा त गनअिघ
भएको उ सरजिमनका
ु
कायसमेतलाई जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भनी ियनै
यथ वादीले ियनै पनु रावेदक ितवादीउपर दायर
गरेको यसै लगाउमा रहेको ०७२-CR-०४७ को
जालसाजी मु ामा सु बिदया िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।०१।२० मा भएको फै सला उ टी गरी
दाबी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
िमित २०६९।८।२६ मा भएको फै सला सदर हने
ठहरी आज यसै इजलासबाट फै सला भएको हँदा
सोही मु ामा िलइएको बदुँ ा माणसमेतको आधारमा
ततु मु ामा समेत वादी दाबी नपु ने ठहराई सु
बिदया िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी
दाबी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले यी पनु रावेदक

ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवं यस अदालतबाट
िमित २०७२।६।६ मा भएको आदेशमा िलइएका
आधारसमेतसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ यसै लगाउमा रहेको ०७२-CR०४७२ को जालसाजी मु ामा िववेिचत आधार
माणह समेतबाट ततु मु ामा सु बिदया
िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने भनी
िमित २०६७।०१।२० मा भएको फै सला उ टी हने
ठहराई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
२०६९।०८।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल चै १ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०४७२,
जालसाजी, भीमद
े िव. लोकमान
े भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-०६५९, ०७२-CR१५९७, कत य यान, ह रकृ ण दानी िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. ह रकृ ण दानी
ितवादीले अदालतमा उपि थत भई
बयान गदा अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
वइ छाको होइन हरीमा मलाई कुटिपट गरेर य तो
लेखाएको हो घटनाको बारेमा मलाई के ही थाहा छै न
सहीछाप मेरै हो भनी आरोिपत कसरु मा इ कार
रही बयान गरे तापिन हरीमा भएको बयान आ नो
वे छापूवक भएको होइन मलाई कुटिपट गरेर य तो
लेखाएको हो भ ने िजिकर िलई बयान गदमा िनजको
य तो इ कारी बयान मा का आधारमा िनद ष मा न
निम ने ।
आफूलाई डर ास देखाई वा कुटिपट गरी
बयान गराएको कारणले हरीमा कसरु वीकार गनु
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परेको कुराको िजिकर िलनेले सो कुरा व तिु न पमा
मािणतसमेत गराउन स नपु छ । तर ितवादीले
आफूलाई बयान गन बा य पा रएको, कुटिपट गरेको
ज ता कारणले आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको
भ ने कुराको माण पेस गन नसके को ि थितमा िनजले
अनस
ु धानको ममा य गरेको भनाइलाई वे छाको
होइन भ न निम ने भई अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको वीकारोि लाई िनजका िव
माणमा िलन
िम ने नै देिखने ।
ितवादी र मतृ किबच पूव रसइवी भएको
कुरा िमिसल संल न माणबाट देिखएको छै न ।
यसैगरी मतृ कलाई मान पन मनसायले साथ लागी
ितवादी गएको पिन देिखँदैन । यसरी मार भ ने
िनयतले नभई यौन स पकका िवषयमा भएको सामा य
िववादमा त काल उठेको रसमा जोिखमी हितयारको
योग नगरी हातले धके ली िदएको कारण मतृ कको
मृ यु हन गएको कुरा िमिसल संल न प रि थितज य
माणबाट भएको देिख छ । ितवादीले मतृ कलाई मान
नै मनसायले जोिखमी हितयार योग नगरी सामा य
िववादमा त काल उठेको रसले धके ली िदएको कारण
मतृ कको मृ यु हन गएबाट य तो कृितको कसरु मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं.
आकिषत हने नभई सोही महलको १४ नं. आकिषत
हने हँदा िनज ितवादीलाई यानस ब धीको महलको
१४ नं. को कसरु मा सोहीबमोिजम १० (दस) वष कै द
हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२।३।१ भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काितक १६ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७०-CR-०५६९, ०७०CR-१०७३, ०७२-RC-०१६५, कत य यान,
हकुमबहादुर िव िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार

िव. हकुमबहादुर िव समेत, नेपाल सरकार िव. गोपाल
िव
ितवादीम येका गोपाल िव र मतृ कका
िबचमा रहेको पूववत् िववाद रही आएको देिखएको
र ितवादीको घरमा गएक मृतकले गोपाल िव सँग
आफूलाई ीमती तु याउने िवषयमा कुरा हँदाका
अव थामा ितवादी हकुमबहादरु िव ले य तालाई त
मारे पिन ह छ भ नेस मको अिभ यि िदएको भ ने
देिखएको छ भने ितवादी ितलु िव ले उ कसरु मा के
कुन काय गरेको हो भ ने यिकन हन सके को नदेिखएको
अव थामा ितवादीम येका गोपाल िव लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द ठहराएको देिखएकोले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं.मा भएको कानूनी
यव थातफ हेदा, "-------कसैले अ को यान मन
गै कुरा गदा उसै बखत वा ऐनका यादिभ यान
मरेमा सो यान मानलाई र मु य भई बचन िदनेलाई
र वारदात भइरहेका ठाउँमा गई अकाको िजउमा
हात हाली मानालाई संयोग पा रिदने िनयतले प
समाती रा नेसमेतलाई देहायमा लेिखएबमोिजम
सजाय गनपछ--"
भ ने उ लेख भई सोही नं.को
ु
देहाय ३ मा "लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ
यान मन गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले
मा सो काम गरी यान मारेमा सोही एक जना र
धेरै जनाको हल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको
चोटले मरेको भ ने माणबाट देिखन ठहन आएमा
सोही मािनस मु य यानमारा ठहछ । य तालाई
सव वसिहत ज मकै द गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई
र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भ ने कुरा
सो हातहितयार छाड् ने कसैउपर कुनै माणबाट
देिखने ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द गनपछ"
ु
भ ने उ लेख भएको देिखएकोले मतृ कलाई यी सबै
ितवादीह ले हातहितयार छाडेको भ नेसमेत देिखन
नआई मु य पमा िववादको िवषय नै िनज ितवादी
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गोपाल िव सँग रहेको र िनजैको घरमा गएक िनज
मृतकको शरीरमा लागेको लागेको चोटपीडाबाट मृ यु
भएको भ ने देिखन आएबाट ितवादी गोपाल िव ले
छाडेको चोटपीडाबाट िनजको मृ यु भएको देिखन
आएकोले िनजको हकमा उ १३(३) नं. को अव था
आकिषत हने नै देिखन आउने ।
ितवादी हकुमबहादरु िव ले उ वारदातमा
मृतकलाई मानु भनी मु य भई बचनसमेत िदएको
नदेिखएको र िनजले मतृ कमािथ हातहितयार
छाडेकोसमेत नदेिखएको एवं हितयार इ यािद िलई
वारदात थलमा रहेकोसमेत नदेिखएको अव था हँदा
िनजलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय
ठहर गरेको स दभमा उ १७ नं. मा भएको कानूनी
यव थातफ हेदा, " यान मानालाई मतलबमा भने
पसेको तर मु य भई बचन पिन निदने, हातहितयार
पिन नछोड् ने, िजउमा पिन नछुने देहायका
अव थाका अ मतलबीह लाई यान मरेको
रहेछ भने देहायबमोिजम र यान मरेको रहेनछ
भने देहायमा लेिखएको सजायको आधा सजाय
गनपछ"
भ ने उ लेख गरी सोही नं.को देहाय १ मा
ु
" यान मानालाई भनी हितयार िवष मागेमा जानी
जानी हातहितयार गोली बा द िवष िदने वा यान
माना िनिम वारदात ग ररहेका ठाउँमा हितयार
साथमा िलई महजदु रहनेलाई दश वष कै द गनपछ"
ु
भ ने उ लेख भएको र सोही देहाय २ मा "मािथ १
दफामा लेिखएबाहेक घेरा िदने, बाटो, ग डा छे ने
वा भा न उ कन नपाउनेसमेत गै काम गरी मान
संयोग पा रिदनेलाई पाँच वष कै द गनपछ"
भ ने
ु
उ लेख भएको सोही देहाय ३ मा "अ िकिसमसँग
मत स लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा गई अ
कुरा के ही नगरी हेरी रहनेलाई र लेिखएदेिख बाहेक
अ िकिसमका मतलबीलाई छ मिहनादेिख तीन
वषस म कै द गनपछ"
ु भ ने उ लेख भएको देिखएको
हँदा मतृ कलाई यी ितवादीले कुटिपट नगरे तापिन
य तालाई मारे पिन ह छ भ ने वा य योग गरेको

देिखएबाट िनजले मतृ कलाई मानमा बचन िदएको
भ ने अथ गन िम ने नदेिखएको र मतलबीको पमा
वारदातमा संल न भई मतस लाहमा पसेकोस म
देिखएबाट िनजको हकमा सोही १७(३) नं. को अव था
आकिषत हने ।
ितवादी ितलु िव को हकमा िनज ितवादीले
मतृ कलाई मान कायमा िनज कुनै हातहितयारसिहत
घटना थलमा मौजदु रहेको भ नेसमेत नदेिखएको र
मतृ कलाई मानपनस
मको िनजको कुनै पूव रसइवी
ु
रहेको भ नेसमेत कही ँकतैबाट खु न नआएको हँदा
शंकारिहत तवरले आरोिपत कसरु पिु हने सबदु
माणको अभावमा िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु बाट सफाइ पाउने अव था िव मान रहेको
देिखने ।
यसरी मािथ िववेचना ग रएको आधार तथा
माण मू याङ् कनबाट ितवादी गोपाल िव लाई
मल
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
ु क
ु
नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने र अका
ितवादी हकुमबहादरु िव को हकमा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष
कै द सजाय हने तथा ितवादी ितलु िव को हकमा
सबदु माणको अभावमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठहराएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७०।३।१७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल काितक २७ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७१-CI-०६२२, िलखत दता
बदर दता कायम, बथीदेवी था िव. अिभनारायण
चौधरी
हजरु बबु ा अकलक
ु ो काजि या आफूले
गरेको भ ने वादी दाबीलाई ितवादीले अ यथा
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भ न नसके को र ितवादी िततरादेवीले घर यवहार
गनका लािग दाबीको ज गा िब गरेको भ ने िजिकर
व तिु न माण पेस गरी पिु गन सके को िमिसल
संल न कागजातबाट पाइँदैन । दाबीको ज गा के ,
क तो ोतबाट ा त भएको हो सो कुरा ितवादीले
देखाउन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा के वल
ितवादीको मौिखक भनाइलाई मा आधार मानी
दाबीको ज गा ितवादी िततरादेवीको िनजी आजनको
भई अ य सगोलका अंिशयारको हक नला ने भनी भ न
यायोिचत हने नदेिखने ।
वादी र ितवादी िततरादेवी एकासगोलका
अंिशयार भई दाबीको ज गा वादीसमेतलाई
अंशभाग ला ने कृितको देिखएको, य तो स पि
राजीनामाबाट हक ह ता तरण गदा मल
ु क
ु ऐन,
लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजम वादीको सहमित
वा म जरु ी िलएको नदेिखँदासमेत दाबीको राजीनामा
िलखत यथावत् कायम रहन नस ने भएकोले
दाबीबमोिजम िलखत बदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला अ यथा नदेिखँदा
िलखत बदर हनपु न होइन भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
वादी दाबी दाबी पु न नस ने ठह याई सु मोरङ
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।५।२० मा भएको
फै सला उ टी गरी दाबीको िक.नं.९०१ को ज गाबाट
४ भागको १ भाग िलखत दता बदर गरी वादीको
नाममा दतासमेत हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०७०।१०।८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७१-CR-०८५७, वैदेिशक

रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. काश प त
िभषा आएपिछ पासपोट बनाइिदने भनी
जाहेरवालालाई ितवादीले भनेको भनी जाहेरवालाले
आ नो बकप को बेहोरामा लेखाइिदएको देिखएबाट
जाहेरवालाले राहदानी बनाएको अव थासमेत
नदेिखएको र नेपाली नाग रकले िवदेश यानाडा
जानको लािग आफूसँग भएको राहदानीमा उि लिखत
यि गत िववरणसमेत खल
ु ाएर मा िभषाको लािग
आवेदन गन सिकने ह छ । तर िनज जाहेरवालाले
आफूसँग राहदानी रहेको छ भनी खल
ु ाउनसमेत
सके को देिखन आएन । िवदेश जानको लािग चािहने
यूनतम कागजातको पमा राहदानी नै नभएका िनज
जाहेरवालाले पेस गरेको उ िलखतका आधारमा
मा िनज ितवादी र जाहेरवालाका िबचमा वैदेिशक
रोजगारीमा पठाउनको लािग नै सो िलखत भई
सोहीअनस
ु ार उ लेनदेनको कारोबार भए गरेको
रहेछ भनी के वल अनमु ान र आशंकाका आधारमा
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु दार
ठहर गन कानून तथा यायका ि ले िम ने नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
फौजदारी मु ामा दाबी मािणत गन भार वादीमा
िनिहत हनेमा ततु मु ामा ितवादीले अनस
ु धानकै
ममा जाहेरवालाबाट पेस भएको उ िलखतका
स ब धमा िलखतको बेहोरा ित इ कार रही वैदेिशक
रोजगारको िनिम आफूले सो कागज ग रिदएको नभई
अ यथा हो भनी िजिकर िलइरहेको अव था िव मान
देिखएको हँदा सामा यतः वैदेिशक रोजगारमा वा अ य
कुनै उ े यले भए पिन िवदेश जान चाहने यि का
साथमा िनजको आ नो राहदानी रहेको छ, छै न ? भ ने
स ब धमा सामा य अनस
ु धानसमेत नगरी के वल
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने छु भनी उ लेख ग रएको
िलखतका आधारमा मा वैदेिशक रोजगारस ब धी
फौजदारी कसरु गरेको भनी अिभयोग दायर गदमा सोही
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी सजाय गनु
कानून तथा यायको ममिवपरीत हन जाने ।
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वादी प बाट वैदेिशक रोजगारमा जानका
लािग जाहेरवालाको साथमा रहनपु न राहदानी
ज तो अप रहाय कागजातसमेत नरहेको अव थामा
ितवादीउपरको अिभयोग िनिववाद तवरबाट पिु
भएको भनी ितवादीलाई कसरु दार कायम गरी
सजाय गन िम ने अव था नदेिखएको हँदा ततु
मु ामा ितवादीउपरको अिभयोग मागदाबी शंकारिहत
तवरले पिु हन नसके कोले ितवादीउपरको
अिभयोग दाबीबाट िनजले सफाइ पाउने भनी सु
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड बाट िमित
२०७१।०७।१० मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
तसथ,
ततु मु ामा ितवादीउपरको
अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरले पिु हन नसके को
हँदा ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
भनी सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७१।७।१० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल काितक २७ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७१-CR-११८२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. कृ ण पौडेलसमेत
ितवादीह को मृतकसमेतसँग मानस मको
कुनै पूव रसइवी रहेको भ नेसमेत नदेिखएको र
िनजह लाई मानकै लािग भनी ितवादीह ले
पूवयोजना बनाई उ थानमा आई बसी मृतकसमेतलाई
ला ने गरी ताके र उ ढुङ्गा खसालेको भ नेसमेत
देिखन नआएको अव थामा मतृ कसमेतलाई मान पूव
कुनै योजना वा मान मनसायपूवक ितवादीह ले सो
ढुङ्गा खसालेको नदेिखएको हँदा िनज ितवादीह ले
अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरेको भनी

मा न िम ने अव था देिखन नआउने ।
मृतक राजु तामाङसमेतका ५ / ६ जना
के टाह तल खको छहारीमा बसेको देखी मािथबाट
ढुङ्गा खसािलिदने यी ितवादीह को मतृ कसमेतसँग
मानस मको कुनै पूव रसइवी रहेको भ नेसमेत
नदेिखएको र िनजह लाई मानकै लािग भनी पूवयोजना
बनाई ितवादीह उ थानमा पगु ेको भ ने पिन
नदेिखएको र मानकै लािग भनी िनज मृतकलाई नै
ला ने गरी ताके र उ ढुङ्गा खसालेको भ नेसमेत
देिखन नआएको अव थामा िनज ितवादीह ले
आफूह बसेको िभरबाट गु टाएको ढुङ्गाले तल
खको छहारीमा बसेका यि ह लाई ग भीर
चोटपटक ला न स नेतफ होस नपु याई हेलचे याई ं
गरी ढुङ्गा गु टाउने काय गरेका देिखन आएकोले यी
ितवादीह ले सोही यानस ब धी महलको ५ नं.
बमोिजमको कसरु गरेको देिखन आएको हँदा िनज
ितवादीह लाई सोही महलको ६(२) नं.बमोिजम
सजाय हने अव था रहेको देिखने ।
ितवादीह उपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु एवं सजाय
आकिषत हन स ने अव था नदेिखएको हँदा िनज
ितवादीह लाई यानस ब धी महलको ५ नं.
बमोिजमको कसरु मा सोही महलको ६(२) नं. ले
सजाय ठहर गनपनमा
यानस ब धी महलको १३(३)
ु
नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरेको सु नवु ाकोट
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म के ही उ टी
भई ितवादीह लाई यानस ब धी महलको ६(२)
नं.ले जनही २(दईु ) वष कै द हने भनी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।४।२७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, िनज ितवादीह उपर मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं.बमोिजम ज मकै द
हने भनी सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।०३।२७ मा भएको फै सला सो हदस म के ही
उ टी भई िनज ितवादीह लाई यानस ब धी
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महलको ६(२) नं. ले जनही २(दईु ) वष कै द हने भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०४।२७
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः- सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः- मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल काितक २७ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-WO-०१४८, उ ेषण,
वीरबहादुर आलेसमेत िव. पुनरावेदन अदालत
बुटवलसमेत
िवचाराधीन मु ामा उठे का य तो िववािदत
न जसको सही जवाफ कारणीले मा िदन स दछ,
य ता नको िन पणको लािग अ.बं. ८३ नं.
बमोिजम अनमु ित ा त यि को जवाफ पया त
नहन स छ र अ.बं. ८३ नं. बमोिजम अनमु ित ा त
यि को जवाफको आधारमा िनणयकता सही
िन कषमा नपु न पिन स छ । य तो अव थामा
कानूनस मत त रकाले कारणी िझकाउने आदेश गन
िज ला अदालत स म हँदनै भ न िम दैन, सारवान्
हकको स ब धमा औिच यपूण त रकाले िन कषमा
पु न अदालतले कायिविध कानूनमा भएको अ.बं. ८०
नं. ज ता यव थालाई आव यकताअनस
ु ार योग
गनपन
ु नै ह छ । अंश मु ामा ितउ र लगाउँदा
नातामा न उठाउने ितवादी तथा कारणी वयंले
नै अदालतमा आई बयानमाफत आ नो दाबी / भनाइ
पिु गनु नै ह छ । नाताको स ब धमा आफै ँ ले उठाएको
नको कानूनस मत पमा िन पण गन िनवेदकले
पूरा गनपन
ु यस कृ ितको दािय व िनजको कानूनी
दािय व पिन हने ।
िववािदत नमा िन कषमा पु न कारणी
िझकाउने स ब धमा भएका िज ला र पनु रावेदन
अदालतको आदेशको स मान गरी ितवादी / कारणी
वयं अदालतमा उपि थत भई बयान गरी आ नो
भनाइ / दाबी पिु गनतफ ला नपु नमा सो नगरी

य तो आदेशलाई नै चनु ौती िदई बदर गन रट
े माफत अदालतमा िनवेदन िदएकोलाई वाभािवक
र औिच यपूणसमेत मा न िम ने नदेिखने ।
यस कार िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट ततु िनवेदनमा पा पा िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।१२।१९ तथा २०७२।१।८
मा भएको आदेश एवं उ आदेशह लाई कायम
रा ने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७२।३।३ मा भएको आदेशह बाट रट िनवेदकको
कुनै संवैधािनक एवं कानूनी हकमा आघात परेको
अव था नदेिखँदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु पन अव था
देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: इशा सवु ेदी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी काशकुमार ढुंगाना, ०७६-WH-०३९३,
ब दी य ीकरण, पबहादुर भुल िव. महानगरीय
हरी प रसर टेकु, काठमाड समेत
िनवेदकउपर लगाइएको अिभयोग एवं मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ११८(१) को कानूनी
यव था हेदा, कसैले सावजिनक थान वा वेश गन
कानूनी अिधकार नभएको ठाउँमा वेश गरी कसैलाई
अभ यवहार गन वा सावजिनक थानमा मिहला,
बालबािलका वा शारी रक पमा अश यि लाई
हातपात वा हैरानी गन वा यसको उ ोग गन हदँ ैन”
भ ने उ लेख छ । संिहताको उि लिखत यव थाले
कुनै पिन यि ले अभ यवहार गन, सावजिनक
थानमा वा कानूनी अिधकार नभएको ठाउँमा वेश
गन वा सावजिनक थानमा मिहला, बालबािलका
वा शारी रक पमा अश यि लाई हातपात वा
हैरानी गन वा यसको उ ोग गनमा ितब ध लगाएको
देिख छ । यस िनवेदनको स दभमा के क तो अभ
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यवहार भयो भ ने खु न सके को नदेिखने ।
ततु िववादका स दभमा िनवेदकलाई
अभ यवहार गन नहने कसरु मा प ाउ गरी सोही
कसरु मा मु ा दता गरी अनस
ु धानको लािग भ दै
िज ला शासन कायालय, काठमाड मा पेस गरी िमित
२०७७/०३/०१ गतेबाट लागु हने गरी पटकपटक याद
थप गरी बयानलगायतको ारि भक अनस
ु धानको
लािग िहरासतमा राखी अनस
ु धान जारी रहेको भ ने
देिख छ । कुनै पिन यि लाई थनु ामा रा दा िविधपूवक,
कानूनस मत उिचत कारण व तिु न आधार उ लेख
हनपु नमा यी िनवेदकले िडउटीमा खिटएका हरी
कमचारीलाई अभ यवहार गरेको भ ने उ लेख भए
पिन के क तो अभ यवहार गरेको भ ने प सँग
खु न आएको देिखएन । जसबाट यी िनवेदकलाई
फरक िवचार र आ था राखेकै कारणबाट प ाउ गरेको
भ ने देिख छ । िनजले के क तो अभ यवहार गरे
भ ने प नै नगरी प ाउ पज
ु िदइएको अव था
िव मान छ । याद थप गदा र याद थपको आदेश
गदासमेत सोको प आधार र कारण िमिसल संल न
कागजबाट खु न सके को देिखएन । िनजलाई थनु ामा
राखी अनस
ु धान गनपन
ु अव था िलिखत जवाफबाट
समेत खल
ु ाउन सके को देिखएन । िज ला शासन
कायालय, काठमाड को ारि भक अनस
ु धानको
काय स प न गरी अनस
ु धानको लािग िहरासतमा
राखेकोमा के कुन योजनको लािग िहरासतमा राखेको
हो भ ने बेहोरा व तिु न कारण र आधारबाट खल
ु ाउन
सके को अव था नदेिखने ।
ब दी य ीकरणको आदेश मानव
अिधकारसँग स बि धत िवषयव तु हो । नेपाल िविभ न
मानव अिधकारस ब धी अ तराि य महासि धह को
प रा हो । महासि धको प रा भएको कारणबाट
नेपालले उ महासि धमा भएको यव थाह
काया वयन गनु आ नो दािय विभ नै पदछ ।
Universal Declaration On Human Rights
(UDHR) को धारा १९ मा Everyone has the

right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions
without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through
any media and regardless of frontiers भ ने
यव था रहेको देिख छ । यसैगरी International
Covenant On Civil And Political Right
(ICCPR) को धारा १९(१) ले पिन Everyone
shall have the right to hold opinions without
interference भ ने यव था रहेको छ । यसरी
अ तराि य द ताबेजले नै right to hold opinion
भ ने अिधकारको यव था रहेकोमा कुनै पिन यि ले
आफूले चाहेको िवचार र आ था रा न स छ । यिद कुनै
यि लाई िवचार र अिभ यि को वत ता निदने हो
सो काय मानव अिधकारको उ लङ् घन हन जा छ । उ
मानव अिधकारका अ तराि य महासि धमा भएका
यव थाह लाई चिलत नेपालको संिवधानको भाग
३ धारा १७ मा वत तास ब धी हकको ावधान
छ भने सोही धाराको उपधारा १ मा “काननू बमोिजम
बाहेक कुनै पिन यि लाई वैयि क वत ताबाट
वि चत ग रने छै न” भ ने उ लेख छ भने सोही
धाराको उपधारा २ (क) िवचार र अिभ यि को
वत ता, (ख) िबना हातहितयार शाि तपूवक
भेला हने वत तासमेतको यव था रहेको
पाइ छ । उि लिखत संिवधानको यव थालाई
िव लेषण गदा नाग रकको िवचार र अिभ यि लाई
चिलत कानूनले अपराध भनी प रभािषत गरेको
आपरािधक त वको िव मानता नरहेस म सोउपर
िनय ण गन प रक पना ग रएको पाइँदैन । यसैगरी
मानविहत, समाजिहत र रा िहतका लािग उ
े का मािनसह सामेल गराई शाि तपूण भेलाको
आयोजना ग र छ वा य ता उ े यका लािग
सङ् घ सं था खो दछन् भने य तो भेला हने वा
सङ् घ सं था खो ने हक नाग रकको मौिलक हक
हने कुराको याभूित ग रएको पाइ छ । िवशु
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पमा रा , समाज, जनता एवं मानवताको िहतका
खाितर अिभ य ग रने वा स ेषण ग रने िवचार र
अिभ यि तथा सङ् गिठत हने काय मा मौिलक
हकअ तगत रा य ारा संर ण ग र छ । यिद मौिलक
हक संर णको आवरणमा हातहितयार र बल योग
गरी कुनै पिन काय ग र छ भने य तो अव थामा मा
िवचार र अिभ यि को वत ता, भेला हने वत ता
र संघ सं था खो ने वत तास ब धी हकको
यापकताको हद समा हन गई कानूनी सीमाको हद
सु हन जा छ । यसबाट िवशु पमा रा , समाज,
जनता एवं मानवताको िहतका खाितर अिभ य ग रने
वा स ेषण ग रने िवचार र अिभ यि तथा संगिठत
हने काय मा मौिलक हकअ तगत रा य ारा संर ण
ग रने भएकोले िनवेदकले एम.िस.िस. स झौता रा को
िहतमा नभएकोले यसलाई लागु नगन सरकारसँग माग
गरेर शाि तपूण पमा याली गन काय सरकारबाट
हनस ने कुनै स झौताका स ब धमा य ग रएको
अस तिु का आवाजह मा देिख छ । यस कारका
शाि तपूण पमा ग रने गितिविध संवैधािनक
अिधकारको प रिधिभ अटाउने नै देिखने ।
नेपालको संिवधानले वैयि क हक,
वत ताको हक, यातना िव को हक एवं यायको
हकलगायतका मौिलक हकह लाई िविश थान दान
गरेको देिख छ । कुनै पिन यि लाई मनािसब आधार
र कारणिबना ब दी बनाउन नहने र कुनै अिभयु लाई
उसको अिभयोग मािणत नभएस म िनज िनद ष रहेको
मािनने, अिभयु लाई आफूिव को अिभयोगमा
सफाइ पेस गन उिचत मौका िदनपु नलगायतका
कुराह फौजदारी यायका चिलत मा य िस ा त
हन् । सोही कुराको मनन गरी नेपालको संिवधानको
धारा १६ ले येक यि लाई स मानपूवक बाँ न
पाउने हकको सिु नि तता दान गरेको छ । साथै
संिवधानको धारा १८ ले कानूनको ि मा सबै समान
हने, कानूनको समान संर णबाट कसैलाई वि चत
नग रने र ऐ. संिवधानको धारा २० ले कुनै पिन

यि लाई गैरकानूनी थनु ामा नरािखने र धारा २२ ले
थनु ामा रहेको यि लाई शारी रक वा मानिसक यातना
िदन नहने कुराको संवैधािनक याभूित गद नाग रकको
मौिलक हकउपरका गैरकानूनी ि याकलापका िव
संवैधािनक उपचारको हकको समेत सिु नि तता धारा
४६ ले दान गरेको छ । यसैगरी संिवधानको धारा
१३३ ले मौिलक हकको चलनका िनि त सव च
अदालतलाई असाधारण अिधकार े दान गरेको छ
भने सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
३७ मा बदिनयत, वृ भावना िलई कानूनिवपरीत
वा अिनवाय पमा पालना गनपन
ु कायिविध पालना
नगरी ब दीलाई थनु ामा राखेको देिखएमा र यथ ले
ब दीलाई थनु ाबाट छोड् नु नपन कुनै मनािसब कारण
देखाउन नसके मा वा िनजले देखाएको कारण मनािसब
नदेिखएमा ब दीलाई थनु ाबाट छोड् ने आदेश िदन
स ने भ ने कानूनी यव था रहेको देिखने ।
उि लिखत कानूनी यव थाको रोहबाट
हेदा, कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको उिचत
ि या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि क वत तामा
हनन वा अङ् कुश गनहँु दैन सो काय कानूनी रा यमा
शोभनीय काय मा न पिन सिकँ दैन । कानूनले तोके को
िविध र ि या पूरा नगरी िवनाआधार, कारण कुनै
पिन यि को वैयि क वत तामा सीिमत गन
वा वैयि क वत ता हरण गन अिधकार संिवधान
र कानूनले कसैलाई दान गरेको छै न । ततु
स दभमा यी िनवेदकउपर लागेको अिभयोग एकाितर
िनजलाई थनु ामा नै राखी अनस
ु धान गनपन
ु कृितको
देिखएको छै न भने अक ितर उिचत एवं पया आधार
र कारणिवना नै िनजको हकमा पटकपटक याद थप
गन गरी भएका िवप ीका कायह कानूनसङ् गत
देिखँदनै । िनवेदक ब दीले हरी कमचारीलाई अभ
यवहार, गाली गलौज गरेकोले अभ यवहारको
कसरु मा अनस
ु धानको ममा िनजलाई थनु ामा
राखेको भ ने िवप ी महानगरीय हरी प रसरसमेतको
िजिकर रहेको देिखए तापिन यी िनवेदकलाई जनु
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अिभयोगको स ब धमा मु ा अनस
ु धानको लािग भनी
याद थपको माग ग रएको छ यसमा प आधार र
कारण उ लेख भएको नदेिखने ।
यसै स ब धमा "यिद कुनै यि लाई
गैरकानूनी पमा वा कानूनको उिचत योगिबना
वैयि क वत ताको उपयोग गनबाट वि चत
गन गरी िनय णमा रािखएको छ भने य तो
अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी थनु ामु गरी िदनपु न" भनी ने.का.प. २०७१,
अङ् क ४, िन.नं. ९१४५ मा र “संिवधान र चिलत
कानूनबमोिजम रा य स चालनको यव थाले मा
कानूनी रा यको थापना र व नमा सहयोग
पु ने ह छ । सावजिनक अिधकार ा त िनकाय वा
पदािधकारीले आ नो अिधकारको योग गदा वा
नगदा कानूनको प रिधिभ रहेर काननू बमोिजम
गरेमा मा काननू को शासन थािपत गन म त
पु ने । कानूनले तोके को िविध र ि या पूरा नगरी
िबनाआधार र कारण यि को वैयि क वत ता
हनन गन अिधकार संिवधान र कानूनले कसैलाई
पिन दान गरेको छै न । यि को वैयि क
वत ताको अपहरण गदा संवेदनशील हनपु न ।”
भनी (ने.का.प.२०७५, अङ् क ५, िन.नं.१००२०)
यस अदालतबाट िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । ततु िस ा त यस रट िनवेदनका
स दभमा पिन आकिषत र सा दिभक देिखन आउने ।
उि लिखत संवैिधिनक एवं कानूनी यव था
र सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका
रोहबाट हेदा, िनवेदक पूणबहादरु े लाई िबनाआधार
र कारण प ाउ गन कायलाई कानूनस मत मा न
िम ने अव था देिखएन । िनजलाई िवप ीह ले
िबनाआधार र कारण के बल फरक आ था र िवचार
राखेको आधारमा वृ भावना राखी गैरकानूनी
पमा िहरासतमा राखेको देिखएको अव थामा मु ा
हेन अिधकारीले िविधस मत प ाउ गरी िहरासतमा
रािखएको भ ने िव ान् उप यायािधव ाको बहस

िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः व तिु न आधार र कारणिबना
िनवेदकलाई प ाउ गन र अनस
ु धानको ममा भनी
थनु ामा रा ने काय याियक ि कोणबाट औिच यपूण
नदेिखएको र िनवेदकलाई थनु ामा रा ने िवप ीह को
काय कानूनबमोिजमको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृत:- निबन आचाय
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार १५ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७६-WH-०३९४,
ब दी य ीकरण, बधु हाङ् ग ने वाङसमेत
िव. महानगरीय हरी प रसर टेकु,
काठमाड समेत भएको मु ामा यसैअनस
ु ार
आदेश भएको छ ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-CR-२२१३, कत य
यान, िवकास राईसमेत िव. नेपाल सरकार
घटनाको य दश समेत रहेका भलाकाजी
राई, िघरराज राईसमेतका यि ह ले मतृ क
च साद राईलाई ितवादीह ले कुटिपट, लछार
पछार र हानाहान गरेका िथए भनी अिधकार ा
अिधकारीसम लेखाएका र मौकाको भनाइलाई नै
समथन हने गरी अदालतसम बकप समेत गरेको
देिख छ । शव परी ण ितवेदनबाट मतृ क च
काश राईको मृ यक
ु ो कारण Undetermined भ ने
उ लेख भएको पाइए तापिन िमित २०७४/०१/२७
गते बेलक
ु मतृ क र ितवादीह िबच वादिववाद हँदा
मु का हानाहान र लछार पछारको घटना भएको त य
थािपत भइरहेको देिख छ । मृतकका शरीरमा चोट
भएको भ ने पिन देिखएको, कुटिपटपिछ भएको घाउ
जाँच के श फाराममा घाइतेको अव था Fatal भनी
उ लेख भएको देिखएको र सोही घटनापिछ थला परी
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ाथिमक उपचार गराउँदा गराउँदै िनज मतृ क च
काश राईको मृ यु िमित २०७४/०२/०२ मा भएको
देिखएको कारण ियनै ितवादीह को चोटका कारण
च काश राईको मृ यु भएको देिखएको अव थामा
मृतक अ यिधक र सी खाई आफै ँ लडी घाउ चोट
लागेको हो हामीले कुटिपट गरेको कारणबाट मृ यु
भएको होइन भ ने पनु रावेदन िजिकर त यसङ् गत
नदेिखने ।
िमित २०७४/०१/२७ गते बेलक
ु मादक
पदाथ सेवन गरी तास खेिलरहेको समयमा मतृ क च
काश राई र ितवादीह गौरबकुलङ
ु राई, िवकास
कुलङ
ु राई र िडकबहादरु राईिबच वादिववाद हँदा मु का
हानाहान र लछार पछारको घटना भएको देिख छ ।
मृतकका शरीरमा चोट भएको भ ने पिन देिखएको,
कुटिपटपिछ भएको घाउ जाँच के श फाराममा घाइतेको
अव था Fatal भनी उ लेख भएको देिखएको र सोही
घटनापिछ थला परी ाथिमक उपचार गराउँदा गराउँदै
िनज मतृ क च काश राईको मृ यु िमित २०७४/२/२
मा भएको देिखएको कारण च काश राईको मृ यु
ियनै ितवादीह को कत यबाट भएको देिखने ।
यसरी ितवादीह गौरबकुलङ
ु राई, िवकास
कुलङ
ु राई र िडकबहादरु राईसमेतले कुटिपट गरी च
काश राईको कत य गरी ह या गरेको स ब धमा भएको
कानूनी यव था हेदा, मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१३(३) नं. मा “लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ
यान मन गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले
मा सो काम गरी यान मारेमा सोही एकजना र
धेरैजनाको हल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको
चोटले मरेको भ ने माणबाट देिखन ठहन आएमा
सोही मािनस मु य यानमारा ठहछ । य तालाई
सव वसिहत ज मकै द गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई
र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भ ने कुरा
सो हातहितयार छाड् ने कसैउपर कुनै माणबाट
देिखने ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द गनपछ”
ु

भ ने यव था रहेको देिखने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण
तथा कारणबाट मतृ क च
काश राईको मृ यु
ितवादीह गौरबकुलङ
ु राई, िवकास कुलङ
ु राई र
िडकबहादरु राईसमेतको कत यबाट भएकोमा िववाद
नदेिखएको र मतृ कको मृ यु यसैको चोटबाट भएको
भ ने नदेिखँदा स पणू
ितवादीह गौरबकुलङ
ु
राई, िवकास कुलङ
राई
र
िडकबहाद
र
राईसमे
त
लाई
ु
ु
मल
क
ऐन,
यानस
ब
धी
महलको
१३(३) नं.
ु ु
बमोिजम ज मकै दको सजाय गन गरी सु सोलख
ु ु बु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने गरी
उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाबाट भएको िमित २०७५।९।४ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनज ितवादीह लाई
ज मकै दको सजाय गदा चक पनदेिख मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय हने
गरी उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाबाट राय य गरेकोतफ िवचार गदा,
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम ितवादीलाई ज मकै दको सजाय गदा चक
पन हो, होइन ? भ नेतफ िव लेषण गनपन
ु देिखयो ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को कानूनी यव था हेदा,
“सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै द गनपन
ु भएका
मु ामा सािबत ठहरे पिन इ साफ गन हािकमका
िच ले भिवत य हो िक भ न हनेस मको शंकाले वा
अपराध गरेको अव था िवचार गदा कसरु दारलाई
ऐनबमोिजमको सजाय िदँदा चक हने भई घटी
सजाय हनपु न िच ले देखेमा ऐनले गनपन
ु सजाय
ठहराई आ नो िच ले देखेको कारणसिहतको
खल
ु ासा राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु
ह छ । अि तम िनणय िदनेले पिन य तो देखेमा
ऐनले हने सजायमा घटाई तो न ह छ” भ ने रहेको
देिखने ।
मािथ उि लिखत िव मान कानूनी
यव थासमेतलाई म यनजर गरी हेदा
ततु
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मु ाको स दभमा त यावलोकन गदा ततु मु ाका
ितवादीले मृतकलाई मानपन
ु मनसाय र कारण
एवं आशय पिन देिखन नआएको, एकै ठाउँमा बसी
मादक पदाथ सेवन गरी तास खे ने ममा .२०।बोट रा ने सामा य िवषयमा वादिववाद भई हात
हालाहाल हँदा र सीले ल भएका ितवादीह बाट
मतृ कलाई कुटिपट गरेको देिखएको र ितवादीह को
उमेरसमेतको अव था िवचार गरी मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
ितवादीह लाई ज मकै द गदासमेत चक पन हँदा
५(पाँच) वष कै द सजाय गन गरी सािबक मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. तथा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४५
बमोिजम उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाबाट य गरेको रायसमेत मनािसब नै
देिखएकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : राजकुमार दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार २१ गते रोज १ शभु म् ।
११
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-CR-११५१, बाल यौन दुराचार, सरजु
वादी िव. नेपाल सरकार
ितवादीले वष ६ का पीिडतलाई ललाई
फकाई आ नो कोठामा लगी पीिडतको मल ारमा
अ ाकृ ितक यौन स पक गरी बालयौन दरु ाचार गरेको
भ ने त य जाहेरी दरखा त, ितवादीले मौकामा
गरेको बयान, जाहेरवाला तथा पीिडतले गरेको
बकप समेतबाट थािपत भएको देिखन आयो ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
९क र ३(१) नं.को कानूनी यव था हेदा, ऐ.९क मा
कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै िकिसमको अ ाकृ ितक
मैथुन गरे गराएमा जबरज ती करणी गरेको मानी
यसै महलको ३ नं.बमोिजम हने सजायमा थप एक
वषस म कै द गरी य तो नाबालकलाइ िनजको उमेर र

उसलाइ पु न गएको माकासमेत िवचार गरी अदालतले
अ ाकृ ितक मैथुन गनबाट मनािसब ितपूितसमेत
भराइिदनुपछ र ऐ.३(२) नं.मा दश वषभ दा मुिनको
बािलकालाइ जबरज ती करणी गरेमा दशदेिख प
वषस म कै द सजाय हने छ भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । सोअनस
ु ार यी ितवादीले जाहेरवालाको
छोरा वष ६ को पीिडतको मल ारमा अ ाकृितक
यौन स पक गरी बालयौन दरु ाचार गरेको देिखँदा यी
ितवादी सरजु वादीको हकमा उ कानूनी यव था
आकिषत हने देिखन आएकोले िनज ितवादीलाइ
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर हने गरी उ च
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासबाट िमित
२०७५।१।२३ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सकने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
ितवादीले वष ६ को पीिडत प रवितत नाम ६५ग१३८
लाइ ललाई फकाई आ नो कोठामा लगी पीिडतको
मल ारमा अ ाकृितक यौन स पक गरी बालयौन
दरु ाचार गरेको देिखन आएकोले िनज ितवादी सरजु
वादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३(१) नं. बमोिजम दश वष कै द र ऐ.महलको ९क
नं. बमोिजम छ मिहना कै द थप गरी ज मा दश वष
छ मिहना कै द सजाय हने र ितवादीबाट पीिडतले
पितस हजार पैयाँ ितपूित पाउने गरी सु बाँके
िज ला अदालतबाट िमित २०७३।७।४ मा भएको
फै सला सदर हने ठह याइ उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासबाट िमित २०७५।१।२३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार ११ गते रोज ५ शभु म् ।
१२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-१५५४, चोरी, नेपाल
सरकार िव. िफरोज अ सारी
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ितवादीलाइ मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको
१ नं.को कसरु मा ऐ.१२ नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने अिभयोग दाबी िलएको देिख छ । ऐ.१ र १२
नं.को कानूनी यव था हेदा, ऐ.१ नं.मा आ नो हक
नपु ने अचल भइरहेकोलाई चलको िहसाब गराई वा
चल धनमालसमेत हक पु ने धनीलाई थाहा निदई वा
उसको म जुरी निलई धनीको हक मेटाई आफूले िलना
खानाका लािग जुनसुकै कुरो गरी बेइमानीका िनयतले
कसैले ल यो भने चोरी गरेको ठहछ । र ऐ.१२ नं.मा
डाँका, रहजनी, जबरज ती चोरी र नकबजनीबाहेक
अ साधारण चोरीमा कसुरदारलाई जनही सो चोरीको
ज मा िबगोबमोिजम ज रवाना र पिहला पटककोलाई
एक मिहना, दो ो पटककोलाई तीन मिहना, ते ो
पटककोलाई छ मिहना, चौथो पटककोलाई एक
वष, पाँच पटककोलाई दुई वष, छै ठ पटककोलाई
चार वष र सोभ दा बढी जितसुकै पटक भए पिन छ
वष कै दसमेत गनुपछ भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
सोअनस
ु ार यी ितवादी िफरोज अ सारीले िहमालय
िडि टलरीको फायर फाइिटङ ब सको दइु थान सके ट
धनीको म जरु ीिवना लगेको र सो फायर फाइिटङ
ब सको दइु थान सके ट मा बरामद भएको देिखँदा सो
बरामद धनमाल यी ितवादीले चोरी गरेको मा नपु न
ह छ । यसरी ितवादीले िहमालय िडि टलरीको
फायर फाइिटङ ब सको दइु थान सके ट मा चोरी
गरेको देिखएको अव थामा बरामद हन नसके को
जाहेरवालाको धनमाल यी ितवादीले नै चोरी गरेको
भ ने िमिसल माणबाट नदेिखएको हँदा उ १२
नं.को कानूनी यव थाअनस
ु ार यी ितवादीलाइ
बरामद िबगोअनस
ु ार नै सजाय हने देिखने ।
यी ितवादीलाइ लगाउको ०७२-CR०५३ नं.को नकबजनी चोरीसमेत ठहरेकोले चोरीको
दो ो पटक कसरु कायम गरी सजाय हनपु न भ ने
पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा, ितवादीले जाहेरवालाको
उ बरामद धनमाल चोरी गरी पिहलो पटक साधारण
कृ ितको चोरी गरेको देिखन आएको छ । िनज

ितवादीउपर ०७२-CR-०५३ नं.को मु ा नकबजनी
चोरीसमेत ठहर भएको भ ने देिखएको हँदा ततु
मु ाको कसरु को कृित र उ नकबजनी चोरी मु ाको
कृित नै फरक परेको देिख छ । यसरी एउटै रीतबाट
चोरी भएको नदेिखँदा ितवादीलाइ चोरीको दो ो
पटकको कसरु कायम गन िम ने देिखन नआउने ।
ितवादीले िहमालयन िडि लरीको फायर
फाइिटङ ब सको दइु थान िप लको सके ट चोरी गरी
लगेको भ ने त य जाहेरी दरखा त, खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु का, ितवादीले मौकामा गरेको बयान,
जाहेरवाला तथा व तिु थितका मािनसले अदालतमा
आइ गरेको बकप समेतबाट थािपत भएको देिखँदा
बरामद िबगोअनस
ु ार ितवादीलाइ मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको १२ नं. बमोिजम सजाय हने र नकबजनी चोरी
मु ामा कसरु ठहर भएको पटक साधारण चोरी मु ामा
पटक कायम गन निम ने भनी उ च अदालत जनकपरु ,
अ थायी इजलास वीरग जबाट िमित २०७४।३।२३
मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा ितवादीलाइ
सु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र मु ा
दोहो याइ हेन िन सा दान गन गरी यस अदालतबाट
िमित २०७५।१।२१ मा भएको आदेशमा उि लिखत
आधारह तथा िव ान् उप यायािधव ाले गनभएको
ु
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी
ितवादी िफरोज अ सारीले िहमालयन िडि लरीको
क पाउ डबाट फायर फाइिटङ ब सको दइु थान
सके ट चोरी गरेको देिखँदा िनज ितवादीलाइ मल
ु क
ु
ऐन, चोरीको महलको १ नं. र १२ नं. को कसरु मा सोही
महलको १२ नं. बमोिजम ितवादीलाई एक मिहना कै द
र बरामद िबगो बराबर दश हजार पैयाँ ज रवाना हने
र ०७२-CR-०५३ नं. नकबजनी चोरी मु ामा कसरु
ठहर भएको पटक साधारण चोरी मु ामा पटक कायम
गन निम ने भनी उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जबाट िमित २०७४।३।२३ मा भएको
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फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभु म् ।

भइरहेको भनी जवाफ पेस गरेको देिखयो । िनवेदकले
िदएको जाहेरी दरखा त िविधवत् पमा दता गरेको
र सो स ब धमा छानिबन गरेको देिखएन । यसलाई
कानूनको उिचत ि या अनशु रण गरी काम कारबाही
भएको मा न निम ने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार एवं कारणबाट
िनवेदकको मागबमोिजम िनजले िदएको जाहेरी दता
गरी कानूनबमोिजम अनस
ु धानको काम कारबाही
अगािड बढाई मु ा चलाउन सबदु माण पु ने भए
सोहीबमोिजम गनु र मु ा चलाउन निम ने भएमा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २०
बमोिजम जाहेरवालालाई सूचनासमेत िदनु भनी
यथ ह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७३।३।२९ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा माया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१०६०, मोही
नामसारी, राजमान सुनार िव. लव े
मोही हनलाई अ को ज गा आ नो वा आ नो
प रवारको मले खेती गरेको हनपु न पूवसत रहेको
देिख छ । यी वादीले िनजको बाबक
ु ो जीवनकालमा
र बाबक
ु ो मृ यपु चात् ज गाधनीलाई मोहीका
हैिसयतले कुत बझ
ु ाएको देिखने िलखत भरपाई पेस
गन सके को देिखँदनै । वष देिख कुतबाली बझ
ु ाएको
नदेिखएकोमा के वल मोही हक दाबी गन योजनको
लािग कुतबालीबापतको रकम धरौट राखेको आधारमा
ज गा जोत भोग गरेको भनी अथ गन यायोिचत नहने ।
मोही हक ज गा कमाउने यि ले कानूनले
तोके को सतह पालन गरी पूरा गरेको अव थामा मा
ा हने हक हो । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६

इजलास नं.२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७३-CI-०३८९, परमादेश,
कृ णकुमार महत िव. िचजा पा डे
नाग रकले याय ा गन हकबाट िवमख
ु
हने गरी रा यका कुनै िनकायले काम कारबाही गनु
हँदनै । पीिडत प ले याियक उपचारका लािग िनवेदन
गरेपिछ सो स ब धमा िविधस मत तवरबाट िन पण
ग रनु पदछ । मानव अिधकारको स मान र सरं ण गनु
रा यको कत य हने ।
हरी कायालय पिन रा यको एउटा
अङ् ग भएकोले अपराधको िनय ण, अनस
ु धान
र कारबाहीज ता कानूनी कत यको पालना गदा
कानून ारा िनधा रत ि या अनशु रण गनु नै
पदछ । तर ततु िववादका स दभमा हेदा िवप ी
हरी कायालयले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा ३, दफा २० लगायतका अ य कानूनी
ावधानको अनशु रण गरेको देिखन नआउने ।
िनवेदकले कत य यानस ब धी कसरु मा
कारबाही पाउँ भनी िदएको जाहेरी दरखा त सरकारी
मु ास ब धी ऐनको दफा ३(४) बमोिजम दता
गरी अनस
ु धान काय भावकारी पमा अगािड
बढाउनपु न कानूनी कत य हरीमा रहेको देिख छ ।
तर अिनल थापाले िदएको आ मह या यान शीषकमा
जाहेरी दरखा त अपराध दता िकताब १० नं. म.ु िन.
नं. १७२ मा दता भइसके को भनी िनवेदकको जाहेरी
सोही म.ु िन.नं. १७२ मा संल नस म राखी अनस
ु धान
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अनस
ु ार मोहीले कमाई आएको ज गामा मोहीस ब धी
िनजको हक िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित,
प नी, छोरा, बाब,ु धमपु आिदम ये ज गावालाले
प याएको यि लाई ा हने कानूनी यव था
देिख छ । वादीको िपताको नाउँमा उि लिखत कानूनी
ि या पूरा गरी मोही हक कायम भइसके को अव थामा
मा यस दफाबमोिजम ज गाधनीले प याएको मोहीको
हकदारको नाउँमा नामसारी हने ।
वादीका बाबु लालबहादरु सनु ारले मोही हक
कायम ग रपाउँ भनी भूिमसधु ार कायालयमा िनवेदन
िदई कारबाही चिलरहेको अव थामा िनजका बाबक
ु ो
मृ यु भएको देिखएको छ । वादीका बाबक
ु ो नाउँमा मोही
हक कायम हन स ने कानूनी आधार देिखन आएको
छै न । अ को ज गा कमाउने यि ले भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ र िनयमह , २०२१ को ि या पूरा
नगरी अ य कुनै सतमा ज गा कमाएको नाताले नापीका
बखत िफ डबक
ु मा िकसानको महलमा यी वादीका
बाबु लालबहादरु सनु वु ारको नाउँ उ लेख भएको र
सोही िफ डबक
ु को आधारमा तयार हने ज गाधनी
दता माणपज
ु ाको मोही महलमा नाम उ लेख हँदैमा
चिलत भूिमस ब धी ऐन, िनयमबमोिजमको मोही
कायम हन आव यक पन सत एवं ि या पूरा नै
नभएको अव थामा मोही कायम हन स ने अव था
देिखन नआउने ।
तसथ, वादीका व. िपता लालबहादरु
सनु ारको मोही हक कायम नै नभएको ज गामा िनजको
मृ यपु चात् यी वादीको नाउँमा भूिमस ब धी ऐन, दफा
२६(१) बमोिजम मोही नामसारी गन गरी भूिमसधु ार
कायालय, काठमाड ले गरेको फै सला उ टी गरी वादी
दाबी नपु ने ठहर गरेको िमित २०७०।०५।२५ मा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भा १ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं.३
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CI-१६०८, िनषेधा ा /
परमादेश, परमे वर यादव िव. िज ला हरी कायालय,
धनुषासमेत
रंजीत यादवको ीमती रामबाबु यादवको
छोरी रंजु यादवले िमित २०७१।६।२९ गते मिहला
िहंसा गरेकाले आव यक कारबाही ग रपाउँ भनी
िज ला हरी कायालय धनषु ामा यी पनु रावेदक
िनवेदक परमे वर यादवसमेतउपर उजरु ी िनवेदन
िदएको र सोही उजरु ीको आधारमा िनवेदकलगायतका
यि लाई िझकाउन प ाचार ग रएको हो, िनवेदनमा
लेिखएबमोिजम कुटिपट गन थनु ामा रा ने कुनै काय
यस कायालयबाट भए गरेको छै न भनी िज ला हरी
कायालय धनषु ाको िलिखत जवाफबाट देिखने ।
मिहला मािथ घरेलु िहंसा भएको भनी परेको
उजरु ीका स दभमा घरेलु िहंसा (कसरु र सजाय)
ऐन, २०६६ बमोिजम हरी कायालयबाट आव यक
जाँचबझ
ु गन स ने देिख छ । यसरी मिहलाउपर
भएको घरेलु िहंसाको स ब धमा कानून ारा िनिद
कायबाही गन स ने अिधकार हरी कायालयलाई
रहेको देिखएको र हरी कायालय धनषु ाको िलिखत
जवाफबाट कुट् ने थु ने काम गरेको छै न िझकाइएको
हो भनी उ लेख भएकोस म देिखँदा य तो कायलाई
िवनाआधार, माण अ यथा भ नपु न नदेिखँदा
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनपु न अव थाको
िव मानता नदेिखने ।
अतः मािथ िववेचना ग रएका आधार र
कारणह बाट िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा र
परमादेशको रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०७१।११।२६ मा
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भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िड लीराम साई
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-१६२५, झु ा िववरण पेस
गरी नाग रकता िनका ने उ ोग, नेपाल सरकार िव.
ेम साद का ले
गा.िव.स.मा पया दरब दी नभएको
अव थामा भइरहेको दरब दीबाट काम चलाउने
िसलिसलामा त लो तरको कमचारीलाई पिन
सानोितनो िज मेवारी िदई यसैबाट काम चलाउने
बा यतासमेत सिचवलाई पन जानु वाभािवकै
देिख छ । गा.िव.स. भ रका स पूण मािनसलाई सिचवले
िच न स ने अव था नरहने हँदा अिभभावक उपि थत
भई यो मेरो छोरा हो भनी सनाखत ग रएको अव थामा
गा.िव.स.सिचवले यसैमा भर परी िसफा रस गनु
अ यथा देिखँदैन । यसमा पिन ितवादीह ले
नाग रकता िलन नपाउँदै ितवादीम येको ेम साद
का लेकै यास र सि यतामा िनजह प ाउ परेका
र गा.िव.स. सिचवले िसफा रस गलत भयो भनी मौकै मा
.िज.अ. सम िनवेदन िदएको देिखँदा िनजको
मनसाय नै गलत रहेछ भनी भ नु यायोिचत नहने ।
ततु मु ामा गा.िव.स. मा रहेको सीिमत
जनशि बाट काम चलाउनपु न बा यतामा रहेका
ेम साद का लेले कायालय सहयोगी महफुज
आलमलाई िसफा रसस ब धी कागजातह को
रेकड हेन, िमलाउने, िभडाउनेलगायतको काममा
सहयोग िलएकोमा िनजले रा री नहेरी िदएका कारण
भूलवश नाग रकताको लािग िसफा रस गरेको भ ने
देिखयो । उ िसफा रसको लािग गलत िववरण तयार
गन महफुज आलम फरार रहेको देिख छ । िभडभाडको
समयमा कायालय सहयोगीको िव ासमा परी
ितवादीबाट भल
ु वश गलत िसफा रस हन पगु ेको भ ने

देिख छ । गाउँ िवकास सिमित कायालयमा नाग रकता
िलने उ े यले लाइनमा बसेको अव थामा गा.िव.स.
सिचव ेम साद का लेले नै प ाउ गरी हरीलाई
िज मा िदएको मैले देखेको हँ । िनजले बदिनयतसाथ
काय गरेको होइन भनी ितवादीको इ कारी बयानलाई
समथन गरी िनजको सा ी ओम काश गौतमले बकप
गरेको देिख छ । िनजले उ िसफा रस गरेबापत
कुनै िकिसमको आिथक लाभ वा अ य के ही फाइदा
िलएको भ ने पिन नदेिखएको हँदा जानीजानी भारतीय
नाग रकलाई नेपाली नाग रक भनी िसफा रस गरेको
भनी िनजलाई नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
२१ (१) र २१ (५) बमोिजमको कसरु दार कायम गरी
सजाय गनु यायोिचत हने नदेिखने ।
तसथ, िमिसल संल न उि लिखत आधार
कारणबाट ितवादी ेम साद का लेले जानी जानी
भारतीय नाग रकलाई नेपाली नाग रक भनी िसफा रस
गरेको भ ने िमिसल माणबाट नदेिखएको अव थामा
िनजलाई कसरु दार ठहर गन गरी भएको झापा िज ला
अदालतको िमित २०७१।३।११ को फै सला सो
हदस म उ टी भई ितवादी ेम साद का लेले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
अदालत इलामबाट भएको िमित २०७२।२।२४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ काितक २७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७२-CI-१७०६, िनषेधा ा,
जागोदास त मा िव. िसराहा नगरपािलकाको कायालय,
िसराहासमेत
तीन पु ताअिघदेिख पोखरीको िडलमा घर
बनाएकोले मेरो अिवि छ न हक भोग छ । सो घरबाहेक
म पनु रावेदकको अ य कही ँकतै घरबास नभएकोले
िवप ीह को नाममा घर नभ काउनु भनी िनषेधा ाको
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आदेश जारी ग रपाउँ भ ने जागोदास त माको िनवेदन
दाबी रहेको पाइयो । पोखरीको िडल सावजिनक ज गा
हो । सावजिनक ज गा सरकारको ज गा भएकोले िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी िवप ीबाट िलिखत जवाफ पेस
भएकोले सव थम पोखरीको िडलमा रहेको ज गामा
िनवेदकको हक वािम व तथा िनिववाद हक छ,
छै न ? यसतफ हेनपन
ु हन आयो । िकनिक िनषेधा ा
मु ामा िनवेदकको िनिववाद हक नभएको अव थामा
िस ा तत: िनषेधा ाको रट जारी गन िम दैन ।
िनवेदकले बनाएको घरज गामा िनजको िनिववाद हक
र वािम व हनु िनषेधा ाको लािग पिहलो र अिनवाय
सत हो । सोको अभावमा िनषेधा ा आकिषत हँदैन ।
िनवेदक वयंले दाबीको ज गामा आ नो िनिववाद हक
र वािम व छ भनी लेखाउन र देखाउनसमेत सके को
पाइँदैन । िनवेदकले घर बनाउँदैमा घर बनाएको नाताले
सो ज गामा हक अिधकार थािपत हन स ने पिन
होइन । तीन पु ताअिघदेिख सो ठाउँमा घर बनाएको
भनेर पनु रावेदकले िजिकर िलए तापिन िववािदत
घर नगरपािलकाले भ काइसके को अव थासमेत
देिख छ । िसराहा नगरपािलकाको तफबाट ततु
ग रएको िलिखत जवाफमा पोखरीको िडल थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४(१)(ख)
बमोिजम नगरपािलकाको स पि भएकोले सोही ऐनको
दफा ९६(ञ)(३) बमोिजम पोखरी िडलसिहतको ज गा
नगर िवकासको लािग कारबाही अगािड बढाएको छ
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखँदा आशंकाको अव था
र ि थितसमेत रहेको पाइँदनै । आशंकाको ि थित पार
गरी घर भ काउने कायसमेत भइसके को भ ने देिखँदा
िनषेधा ाको कुनै औिच यसमेत नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार माणह बाट
िववािदत ज गामा पनु रावेदकको िनिववाद हक
वािम व नदेिखएको र िनवेदकले जनु कायलाई
रोकाउन िनषेधा ाको माग गरेका हन् सो काय नै
भइसके कोले मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी
गन िमलेन । तसथ, िनवेदकको िनवदेन खारेज हने

ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७३।४।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िड लीराम साई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल चै ४ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CI-१९७६, िनषेधा ा,
धिनकलाल यादव िव. राजे र साह
स री िज ला मौवाहा गा.िव.स. वडा नं.
९ अ तगत रहेको सभ नापीको लक नं.१०८ को
०-३-१ ज गामा म िनवेदकलगायत सवसाधारणले
सावजिनक पमा भोगचलन गद आएकोमा िवप ीले
सो ज गामा घर बनाउने िनमाण साम ी थपु ारी घर
बनाउन स ने आंशकाको ि थित िव मान रहेकाले
कुनै कारको भौितक व पको संरचना िनमाण
नगन,ु गन नलगाउन,ु घेरबार नगन,ु गन नलगाउनु
भनी िवप ीका नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी रहेको
देिखयो । िववािदत ज गामा धेरै वष पिहलादेिख घर
बनाई बसोबास गद आएको हाल िनमाण काय गन
लागेको होइन । िववािदत ज गा दता गन छुट भएको
हो, छुट दताको ि यामा छ । मेरो नाउँ दताको िक.नं.
३३८ को ज गामा हाल नयाँ घर िनमाण गन लागेको
छु भ ने बेहोराको िवप ीको िलिखत जवाफ रहेको
देिखने ।
रट िनवेदकले िनवेदन साथ पेस गरेको
िफ डबक
ु मा ज गाधनीको महल खाली रहेको
देिख छ । पनु रावेदक िवप ीको िलिखत जवाफमा धेरै
वष पिहलादेिख िववािदत ज गामा घर बसोबास गरी
आएको र छुट दताको ि यामा रहेको भनी िजिकर
िलएबाट नै िववािदत ज गामा पनु रावेदक िवप ीको
िनिववाद हक रहेको भ ने देिखँदैन । पनु रावेदक
िवप ीको हक र वािम व मािणत हने माणको
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िमिसलमा अभाव हँदा भोगािधकारको कारणले मा
हकको िसजना हन नस ने भई िववादको लक नं.
१०८ को ज गाको व प र कृित सावजिनक
सरोकारसँग जोिडएको भ ने देिखने ।
अतः उि लिखत आधार, माण र
कारणह बाट िनवेदन मागबमोिजम स री िज ला
मौवाहा वडा नं. ९ को सबै नापीको लक नं. १०८
को ०-३-१ ज गामा कुनै कारको भौितक व पको
संरचना िनमाण नगन,ु गन नलगाउन,ु घेरबार नगन,ु गन
नलगाउनु भनी िवप ीका नाउँमा िनषेधा ाको आदेश
जारी हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७२।३।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िड लीराम साई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल चै ४ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी बमकुमार
े ठ, ०७४-WH-००२७,
ब दी य ीकरण, जुठबहादुर साक िव. धािदङ
िज ला अदालतसमेत
ततु मु ामा जठु बहादरु साक भ ने अक
यि को अि त व थािपत भएको पाइँदैन । साथै
जठु लाई जठु े भनी स बोधन गन कुरा आम भई यसले
ताि वक फरक पान पिन देिखँदैन । जाहेरीमा बाबक
ु ो
नाम देवबहादरु भनी उ लेख भए तापिन सामा यतया
स बोधन गन ममा देवे भनी स बोधन गन कुरा
आम चलनको िवषय भएको हनाले िनवेदकको
नाग रकताको माणप को बाबक
ु ो नाम, थर, वतनमा
देवे साक भ ने उ लेख हनल
ु ाई पिन सामा य पमा
बु नपु न देिखयो । ततु मु ा िमित २०६१।१।२९
मा मु तबी भई िमित २०६६।३।१० मा मु तबी जागी
फै सला भएबमोिजम जठु े नेपाली साक लाई ४ (चार)
वष कै द ठेिकएको र ठेिकएको कै दको लगत असल
ु गन
धािदङ िज ला अदालतको कै दी पज
ु बमोिजम कै दमा

रा न पठाइएको देिखँदा कानूनको उ लङ् घन भएको
भ ने िनवेदकको भनाइसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ततु रट िनवेदनमा के वल जठु भनेको ठाउँमा जठु े
भयो भ दैमा आम तवरले स बोधन गदा उ चारण
ग रने जठु लाई जठु े भयो भनी भनेकै भरमा अ य
व तिु न र भरपद एवं िव सनीय आधार र माणको
अभावमा यितस मकै िझनो आधारले िनवेदकलाई
रािखएको थनु ा नाम फरक प यो भनी गैरकानूनी भ ने
िमलेन । अतः िनवेदकले माग गरेबमोिजमको आदेश
जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखएकाले
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ७ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.४
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार े ,
०७०-CR-१३२८, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
रमेश साउदसमेत
ितवादीको ज मिमित खल
ु ेको ज म माणप
अ पतालबाट जारी भएको देिखएन । तर यी
ितवादीले आफू नाबालक रहेको िजिकर पिु ट गनको
लािग सु अदालतसम अछाम िज लाको थानीय
पि जकािधकारीको कायालयबाट दता नं. ५३ को िमित
२०६३।११।२७ मा जारी भएको ज मदता माणप
पेस गरेको देिखँदा यो ज मदता माणप मा उ लेख
भएको ज मिमितलाई नै यी ितवादी रमेश साउदको
आिधका रक उमेर मा नपु न हन आयो । िनजले पेस
गरी िमिसल संल न रहेको अछाम िज लाको थानीय
पि जकािधकारीको कायालय, भाटाकाटीया गा.िव.स.
१ रो तबाट िमित २०६३।११।२७ मा जारी ज मदता
माणप हेदा िनजको ज मिमित २०५२।९।१०
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उ लेख भएको पाइ छ । यसबाट ततु मु ाको
वारदात िमित २०६८।३।२३ मा हँदा यी ितवादी
रमेश साउदको उमेर १५ वष ६ मिहना १३ िदन मा
रहेको देिखन आउने ।
ितवादी रमेश साउद बालक नै रहेको देिखन
आयो । वादीले आ नो पनु रावेदनप मा पूण च
मा यिमक िव ालय र कािलका देवी तािवक िन.मा.
िव. िव ालयको प बाट यी ितवादी रमेश साउदको
ज मिमित २०५१।०७।०७ मा भएको हो भ ने िजिकर
िलएकोमा कुन ज मदता माणप लाई आिधका रक
मा ने भ ने स ब धमा बाल याय कायिविध
िनयमावली, २०६३ को िनयम १५ को ख ड (ग)
मा थानीय पि जकािधकारीको कायालयबाट जारी
भएको ज मदता माणप नभएको ख डमा मा
िव ालयको चा रि क माणप मा उि लिखत
ज मिमित वा िव ालयमा भना हँदाको बखत उ लेख
गरेको ज मिमितलाई आिधका रक ज मिमितको पमा
िलन सिकने यव था रहेको देिखयो । ततु मु ामा
ितवादीले पेस गरेको थानीय पि जकािधकारीको
कायालयबाट जारी भएको सो माणप लाई वादीले
अ यथा मािणत गन सके को नदेिखँदा थानीय
पि जकािधकारी कायालयबाट जारी भएको उ
ज मदता माणप मा उि लिखत िमितलाई यी
ितवादीको आिधका रक ज मिमित मा नपु न हन
आयो । यस ज मदता माणप मा उि लिखत
ज मिमितबाट यी ितवादीको उमेरको गणना गदा
वारदातको समयमा िनजको उमेर १५ वष ६ मिहना
१३ िदन मा भई १६ वष उमेर पूरा भएको नदेिखएको
र बालक नै रहेको देिखन आउने ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
५०(२) ले “कसरु दार ठहरी कै दको सजाय पाएको
बालकलाई िनजको शारी रक अव था, उमेर, कसरु
गदाको प रि थित, कसरु गरेको पटक, आिदको
िवचार गदा कारागारमा रा न उपयु नहने कुरा
मु ा हेन अिधकारीलाई लागेमा यसरी तोिकएको

सजाय त काल भो नु नपन गरी थिगत रा न वा
यसरी तोिकएको सजायको अविध कुनै बाल सधु ार
गहृ मा बसी वा कुनै यि वा सं थाको संर णमा रही
यतीत गनपन
ु गरी तो न स ने छ” भ ने यव था
गरेको छ । यस दफा ५०(२) ले यायकतालाई बालक
कसरु दार ठह रएको अव थामा पिन िनजको शारी रक
अव था, उमेर, कसरु गदाको प रि थित, कसरु गरेको
पटक आिदको िवचार गरेर िनज ितवादीको सजाय
थिगत गन स ने विववेक य अिधकार दान गरेको
देिखने ।
पनु रावेदन अदालत िदपायल डोटीले
उपयु अव थाह लाई म यनजरमा राखी िनजलाई
ज मकै दको सजाय गरी बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को दफा ११(३) मा चौध वष वा सोभ दा
मािथ र सो वषभ दा मिु नको बालकले कुनै अपराध
गरे िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगु ेका यि लाई हने
सजायको आधा सजाय ह छ भनी उ लेख भएकोमा
िनज ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजमको कै द सजायमा आधा अथात् १० वष
कै द सजाय हने गरी भएको फै सला र सो सजायलाई
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२)
अनस
ु ार थिगत गरेको कानूनस मत नै देिखन आयो ।
अत: सजाय थिगत गरेको फै सला िमलेको छै न भ ने
वादीको पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
तसथ, ितवादी रमेश साउदले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम उपि थत भई र सीको
नसामा मतृ क पदम साउदलाई कुटिपट गरी मारी
खाडलमा परु क
े ो हो भनी कसरु मा सािबत बयान गरेको,
िदनेश साउद, परिमल साउद, िमनबहादरु साउदले
समेत ितवादीले नै मतृ कको कत य गरेको हो भनी
अदालतसम गरेको बकप लगायतका अ य िमिसल
संल न माणह बाट िनज ितवादीलाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार कसरु गरेको ठह याई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
गरी िनज नावािलग देिखँदा िनजलाई १० वष मा कै द
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सजाय हने ठह याई बालबािलकास ब धी ऐन,२०४८
को दफा ५०(२) बमोिजम सो सजाय थगन गरेको
सु फै सला सदर गरेको उ च अदालत िदपायलको
फै सलालाई अ यथा रहेछ भनी मा न निम ने ।
अतः उपयु आधार र माणसमेतबाट सु
अछाम िज ला अदालतबाट ितवादी रमेश साउदलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजमको
कै द सजायमा आधा सजाय अथात् १० वष कै द हनेमा
िनज ितवादीको शारी रक अव था, उमेर, कसरु
गदाको प रि थित, कसरु गरेको पटक वादीको िवचार
गरी िनजलाई लागेको कै द सजाय बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) नं. बमोिजम थिगत
गरी िदने र ितवादी िवरिसंगे साउदलाई सफाइ
िदने ठह याई सु िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।३।२५ मा भएको फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७०।५।२
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सभु ा िज.सी.
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७२-CI-११४८, अपुताली अंश, प फ गु ङ
िव. थलबहादुर बुढाथोक समेत
अिधकार ा िनकाय यालापाखा गा.िव.स.
बाट कानूनबमोिजम जारी भएको उ मृ यदु ता
माणप अ यथा भएको नदेिखँदा सो नाता माणप
स े साँचो रहेछ भनी अदालतले अनमु ान गनपन
ु हन
आयो । उ मृ यु दता माणप बाट वादीको िपता
बदु े बढु ाथोक को िमित २०६८।०५।१६ मा मा मृ यु
भएको देिखँदा २०१२ सालमै बदु े बढु ाथोक को मृ यु
भएको भ ने ितवादीह को िजिकर कानूनस मत
देिखएन । अत: वादीको िपताको २०६८।०५।१६
मा मृ यु भएको िमितले त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
अपतु ालीको महलको २० नं. ले तोके को हद याद ३

वषिभ अथात् २०७०।०३।०५ मा वादीको िफराद
परेको देिखन आउने ।
जहाँस म सु िज ला अदालतले फै सला
गदा िमित २०५०।१०।९ मा भएको घरसारको
िलखतलाई फै सलाको मख
ु आधार बनाएको देिख छ,
उ कागजमा यी वादीले आ ना वग य बबु ा बिु दराम
बढु ाथोक को नामको स पूण चल अचल स पि
तथा दरदाइजोसमेत गरी .१५,०००।- त कालीन
गा.िव.स. अ य माधव साद च दको रोहवरमा
बझ
ु ी िलएको भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखयो ।
उ िमितको कागजलाई यी वादीले इ कार गद मैले
पाउनपु न अपतु ाली अंश काही ँ कसैबाट िलए पाएको
छै न भनी सु अदालतमा अ.बं.७८ नं. बमोिजम बयान
गरी िदएको पाइ छ । गा.िव.स. को अ य लाई य तो
कागज गराउने अिधकार कानूनले दान गरेकोसमेत
देिखँदनै । य तै, त कालीन मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको
महलको १ नं. मा, “अचल स पि िब गरी वा अ
कुनै िकिसमले आ नो हक छोिडिदएको िलखत र
अंशब डाको िलखतसमेतलाई िलखत गदा गराउँदा
रिज ेसन गराउनु पछ" भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । िमित २०५०।१०।०९ मा भएको कागजमा
अपतु ाली मा नभएर अंश हकसमेत सि निहत रहेको
तथा रिज ेसन पा रत भएकोसमेत नदेिखँदा उ
कानूनी अि त व नै नभएको िलखतलाई माणको
पमा हण गन निम ने ।
तसथ, िमित २०७०।०२।३१ को मृ यु दता
माणप बाट वादीको िपता बदु े बढु ाथोक को िमित
२०६८।०५।१६ मा मा मृ यु भएको देिखएको,
िनजको मृ यु भएको िमितले अपतु ालीको महलको
२० नं. ले तोके को हद याद ३ वषिभ ै िमित
२०७०।०३।०५ मा वादीको िफराद परेको देिखएकोले
सु र पनु रावेदन अदालतले अिधकार े नै नभएको
िनकायसम गरेको र कानूनबमोिजम रिज ेसन
पास नभएको िमित २०५०।१०।०९ को िलखतको
आधारमा वादीले पेस गरेको िफरादप अपतु ालीको
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२० नं. ले तोके को हद यादिभ नपरेको भनी खारेज
गरेको फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ ।
अब जो जे बु नपु छ बझ
ु ी वादीको िफराद दाबी पु ने हो
होइन भ नेतफ इ साफ गनु भनी उपि थत प ह लाई
सु कुम िज ला अदालतमा हािजर हन जानु भनी
तारेख तोक िमिसल सु कुम िज ला अदालतमा
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृ तः उषा े ठ
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७६ साल १५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी टंकबहादरु
मो ान, ०७४-CR-०१४७,
टाचार (रकम
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. रजिनसकुमार राय
आिथक कायिविध ऐन, २०५५ को दफा
२(द) मा “बे जु भ नाले चिलत काननू बमोिजम
पु याउनपु न रीत नपु याई कारोबार गरेको वा
रा नपु न लेखा नराखेको तथा अिनयिमत वा
बेमनािसब त रकारले आिथक कारोबार गरेको भनी
लेखा परी ण गदा औ ं याइएको वा ठह याइएको
कारोबार” भनी बे जक
ु ो प रभाषा गरेको
देिख छ । उ प रभाषाको आधारमा हेदा बे जु
यि गत फाइदाको लािग गलत िनयत राखी सरकारी
स पि मासे वा मा न लगाएको अव था नभई सरकारी
रकम खच गदा िनयिमत पमा रा नपु न े ता
अ ाविधक गन नसके को कारण य तो सरकारी
रकमको िनयिमतता र औिच यता पिु हन नसक
अिनयिमत वा बेमनािसब त रकाले आिथक कारोबार
भएको भनी लेखा परी णबाट औ ं याइएको अव था
हो । बे जु रकमलाई स बि धत िनकायबाट संपरी ण
गराई वा बे जु रकम भु ानी भएपिछ जसका नाममा
बे जु औ ं याइएको हो य तो यि ले सो दािय वबाट
उ मिु पाउने ।
ाचार र बे जु फरक कुरा हन् भ ने
स ब धमा सव च अदालतबाट पनु रावेदक नेपाल

सरकार यथ च दे र राय यादवसमेत भएको
स चालनमा नरहेको िव ालय स चालनमा रहेको
भनी सरकारी अनदु ानको रकम िहनािमना तथा
दु पयोग गरी ाचार गरेको मु ा (ने.का.प. २०७४,
असोज अङ् क ६, िनणय नं.९८२७) मा ितपािदत
कानूनी िस ा त ततु मु ामा समेत सा दिभक
हने देिखयो । उ मु ामा “ ाचार हनु र बे जु
हनु पथ
ृ क् पथ
ृ क् कुरा हन् । ाचारमा यि गत
फाइदा िलने बदिनयत
त वको िव मानता ह छ
्
भने बे जमु ा खच भएको रकम िबल भरपाई ारा
पुि भएको हदँ ैन । ाचारको कसरु थािपत हन
सरकारी स पि दूिषत मनसायबाट खच गरी हािन
नो सानी पु याउने िनयत र यसबाट आफूले िलनु
खानु गरेको भ ने ट पमा देिखनपु न । ....बे जु
रकम े तामा संल न हन छुट गएका िबल भरपाई
पिछ पेस गरी जु हन पिन स छ । िबल भरपाइ ारा
पुि गराउन नसके बे जु भएको रकम खच गन
अि तयारवालाले दािखला गनु गराउनु पनस मको
दािय व हने” भनी िस ा त ितपादन भएको देिखने ।
ततु मु ामा सरकारी प ित र ि या
पूरा गरी थापना भएको िव ालय स चालनका
लािग िनकासा भएको रकम िनयमस मत खच
नगरेकोले लेखा परी ण गदा असल
ु उपर गनपन
ु भनी
औ ं याएको बे जु रकम दािखला गनु भनी अनदु ान
िदने िश ा कायालयले प ाचार गरेको र सो प ानस
ु ार
िव ालयले उ बे जु रकम राज व खातामा ज मा
गरी बे जु रकम फछ ट ग रसके को िमिसल संल न
भौचरसमेतबाट देिखएको छ । यसरी ितवादी रजिनश
कुमारले जनु रकम िहनािमना गरी ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १७ ारा प रभािषत कसरु
ाचार गरेको भनी आरोपप दायर भएको छ सोही
रकमलाई िश ा म ालय र िश ा िवभागअ तगतका
िज ला िश ा कायालयले बे जु भनी बे जु रकम
दािखला गन प ाचार गरेको र सो प ानस
ु ार उ
बे जु भिनएको रकम दािखला ग रसके को अव थामा
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ितवादी रजिनश कुमारले िव ालयलाई ा अनदु ान
रकम बदिनयत िचताई खच गरी ाचारज य कसरु
गरेको भ ने देिखएन । िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१७ मा प रभािषत कसरु गरेको भ न िम ने नदेिखँदा
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७४।२।३ मा
भएको फै सला अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट ितवादी रजिनशकुमार रायले
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई िवशेष
अदालत काठमाड बाट िमित २०७४।०२।०३ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल ावण २८ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७५-CR-११६७, वैदेिशक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. म जु लामा
आरोिपत कसरु व तिु न िव ासयो य
माण ारा मािणत भएको देिखनपु छ । माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ मा फौजदारी कसरु मा दाबी
मािणत गन माणको भार वादीमा िनिहत हने
यव था भएको पाइ छ सो यव थाअनस
ु ार अिभयोग
मागदाबी व तिु न र िव ासयो य माण ततु गरी
मािणत गराउने कत य अिभयोजन प बाट िनवाह
भएको पाइँदैन । आरोिपत कसरु व तिु न माण पेस
गरी मािणत गरेको हनपु न र देिखनपु न ह छ । शंकाकै
भरमा कसैलाई पिन कसरु दार ठहराउन िम दैन ।
ितवादीउपरको दाबी शंकारिहत तवरबाट
पिु हनपु न फौजदारी यायको मा य िस ा तअनु प
ितवादीले जाहेरवालाह लाई वैदिे शक रोजगारमा
अमे रका पठाइिदने भनी िव ासमा पारी रकम िलएको

र भनेबमोिजम िवदेश नपठाएको भ ने अिभयोग दाबी
पिु हने गरी ठोस माण वादी प बाट पेस गन सके को
नदेिखँदा ितवादी म जु लामाउपरको अिभयोग
दाबी माणको अभावमा ठहर गरी सजाय गन िमलेन
भनी ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
फै सला मनु ािसब नै देिखने । ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदन िजिकरलाई
समथन गद ततु गरेको िव ान् उप यायािधव ाको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी म जु लामाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०७५।०२।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : काशद भ
क यटु र : रिव दवु ाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७१-CI-१५५५, अंश चलन, अजय े ी िव.
मीरा े ीसमेत
ततु मु ामा यी वादी ितवादीह
अंिशयार दाजभु ाइ नाताका यि ह रहेको त यमा
िववाद छै न । यसअिघ िनजह िबच िविधवत् अंशब डा
भइसके को अव था पिन देिखँदैन । वादी ितवादीह
ज मा ३ अंिशयार रहेको त यमा पिन मख
ु िमलेकै
देिखएबाट तायदाती फाँटवारीमा उ लेख भएका ब डा
ला ने स पि बाट ३ भागको १ भाग अंश यी वादीले
छुट्याई िलन पाउने नै देिख छ । वादी ितवादीले
पेस गरेको तायदाती फाँटवारी हेदा शरद े ीका
नाउँमा दता कायम रहेको लिलतपरु िज ला लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. ५क िक.नं. २२३ े फल
०-६-२-० को घर ज गा र ऐ. वडा नं. ४ख िक.नं.२९
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े फल ०-११-२-० का २ िक ा ज गाह तायदाती
फाँटवारीमा उ लेख गरेको भए तापिन दवु ै िक ा ज गा
पैतक
ृ नभई आफूह को वआजनले ख रद गरेको
हँदा ब डा ला ने स पि होइन भनी िजिकर िलएको
देिखने ।
उ ज गाम ये िक.नं. २२३ को ज.रो.
०-६-२-० को शरद े ीका नाउँमा दता रहेको ज गा
ब डा ला ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सलामा शरद े ीको पनु रावेदन परेको नदेिखएको
र यी पनु रावेदक अजय े ीले आ नो पनु रावेदनमा
समेत सो िक.नं. २२३ को स ब धमा कुनै िजिकर
िलएको नदेिखँदा यसतफ के ही बोिलरहन परेन ।
अब ितवादी अमरबहादरु े ीका नाउँमा दता रहेको
िक.नं. २९ को ज गा ब डा ला ने हो होइन भनी हेदा
िनज अमरबहादरु े ीले आफू २०२२ सालदेिख
सरकारी सेवामा वेश गरी यसैको आ दानीबाट
२०३८ सालमा ज गा ख रद गरेको र आ नो िनजी
आजनको स चय कोषबाट ऋण िलई घर बनाएको हँदा
िक.नं. २९ को ज गा ब डा नहने भनी िजिकर िलएको
देिख छ । उ ज गा के कसरी ा त भएको रहेछ भनी
िमिसल संल न माण कागजातह हेदा २०२९ सालमा
.७०,०००।- मा ख रद गरी जेठा छोरा अमरबहादरु
े ीको नाउँमा दता गरेकोमा २०३७।१२।२७
मा देवकुमार राईलाई .९९,०००।- मा िब
गरेको संल न राजीनामाको ितिलिपबाट देिखएको
छ । यसैगरी २०३८।६।८ मा िक.नं. २९ को ज गा
धमलाल त डुकारबाट .७०,०००।– मा ितवादी
अमरबहादरु े ीका नाउँमा ख रद भएको देिख छ ।
२०२९ सालमा ख रद गरेको ज गा िब गरी सोबाट
ा त रकमम येबाट िववािदत िक ा नं. २९ को ज गा
ख रद गरेको त य िनिववाद पमा थािपत भएको
छ । यी वादी र ितवादीका बाबु भारतीय सेनामा
सेवा गरी िनवृ भएको तथा िनज र आमाको समेत
नाग रकता नभएको भ ने त यलाई यी ितवादीले
अ यथा भ न सके को अव था छै न । यस ि थितमा

जेठा छोरा यी ितवादीको घर यवहार स चालन गरी
आएको र बाबआ
ु मासँग नाग रकतासमेत नभएको हँदा
िनजका नाममा सबैको स लाहअनु प ख रद गरेको
कुरालाई इ कार गन स ने अव था नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १८ नं. ले “मानो
नछु ई सँगै बसेका अंिशयार छन् भने अंिशयारह ले
कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग
ला छ । ऐनबमोिजम अंश गरी िलनिु दनु पदछ । अंश
नभए पिन मानो छु ई िभ न बसेका वा खितउपित
आ नो गरी आ नो िह सासँग मा राखी खानु
िपउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भए पिन मानो छु ई
िभ न भएको ठहछ । य तोमा कमाएको धन लाएको
ऋण आ नोआ नो ह छ ।” भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । िववािदत िक ा नं.२९ को ज गाको
ोत २०२९ सालमा ख रद गरेको ज गा रहेको र
सोही स पि बाट बढेबढाएको देिखएको अव थामा
त कालीन समयमा जनु सक
ु ै अंिशयारको आजनबाट
कमाएको भए पिन सबै अंिशयारलाई भाग ला छ
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ज गा ख रद
गदाको अव थामा चिलत रहेको कानूनी यव था नै
आकिषत ह छ भ ने कानून या याको िस ा त रहेको
प र े यमा िववािदत ज गा ितवादी अमरबहादरु
े ीको िनजी आजनको हो भनी मा न िम ने अव था
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
िक.नं. २९ को ज गा ब डा ला ने ठहर गरी सु
लिलतपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही
उ टी गरी िक.नं. २९ को ज गा िनजी आजनको
हँदा ब डा ला ने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
िक ा नं.२९ को ज गासमेतबाट ३ भागको १ भाग अंश
यी पनु रावेदक वादीले छुट्याई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
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३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७६-RC-००७४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. देशराज तामाङ
ितवादीले आ नै ज म िदने आमालाई
दाउराले टाउकोमा हानी आमालाई कत य गरी
मारेको हँ भनी कसरु मा सािबत रही बयान गरेको िनज
ितवादीले मृतक आमाको टाउकोमा दाउराले हार
ग रसके पिछ पटकपटक पनु ः टाउकोमा हार गरेको,
टाउकोबाट िगदी िन के को र मृ यक
ु ो कारण 'Cause
of death penetrating brain injury' भनी शव
परी ण ितवेदनमा उ लेखसमेत भएको पाइयो ।
आमाले यसरी साथीसँग धेरै बरािलस्, यसरी बरािलनु
हँदनै , गाउँका मा छे ले रा ो मा दैनन् भनी आमाले
गाली गरेको कारण रस उठी यी ितवादीले आमालाई
दाउराले हानी मारेको त य पिु हन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत ितवादीको बयान,
जाहेरवालाको बकप , मौकामा बिु झएका िशला
तामाङसमेतको बकप समेतबाट मतृ क तारादेवी
भज
ु ेल (तामाङ) को मृ यु यी ितवादीले काठको
दाउराले टाउकोमा हार गरी भएको पिु भएकोले
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सजाय हने ठह याई सु झापा िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।७।१० मा भएको फै सला
उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित
२०७५।३।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ठहछ । साथै के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसरु को सजाय
सािबक ऐनमा मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको
भ दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय हने छ भ ने कानूनी यव था भएको प र े यमा
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ मा सव वसिहत
ज मकै दको कानूनी यव था नभएको र ऐ.को दफा
१७७(२) मा यान मान कसरु गन गराउने यि लाई

ज मकै दको सजाय हने भ ने कानूनी यव था रहे
भएको देिखएकोले ततु मु ामा पिन यी ितवादी
देसु भ ने देशराज तामाङलाई ज मकै दको मा सजाय
हने ठहछ ।
इजलास अिधकृ त: नरे बहादरु बढु ा
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल पौष ८ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादरु
मो ान, ०७४-CR-११२८, जबरज ती करणी,
होपना हेमरम िव. नेपाल सरकार
पीिडतलाई करणी गन काय पूरा नभएको भ ने
ितवादीको अदालतको बयान भनाइ र पनु रावेदन
िजिकरसमेत रहेकोमा योिन छे दन भएको (Hymen
ruptured) भ ने पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदन
भएबाट करणीको काय स प न भएको त यगत पमा
देिखन आएको र सो पीिडतको शारी रक परी ण
ितवेदनको उ बेहोरालाई ितवादीले अदालतको
बयानमा र उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासमा र यस अदालतमा िदएको पनु रावेदनमा
समेत त यगत पमा अ यथा भ न सके को
पाइएन । यसबाट ितवादीको उ इ कारी कथन
िमिसल संल न य माणबाट खि डत भइरहेको
पाइने ।
घटना थल मचु ु काका सजनलाल
राजवंशी, व तिु थित मचु ु काका तल
ु ाराम राजवंशीले
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
भ ने पीिडतको िपताले भनेर थाहा पाएका हौ ँ भनी
अनु धानको ममा गरेको भनाइ बेहोरालाई पिु हने
गरी अदालतमा समेत बक लेखाइिदएका र पीिडतका
िपता प रवितत नाम ४-द ले वारदात िमित र समयमा
पीिडत छोरी कराएको आवाज सनु ी म पाटाबारीितर
जाँदा पीिडत छोरी पाटाबारीमा लडी रोइरहेक
िथइन् । िनजको क मरभ दा तलको भाग नाङ् गै
िथयो । सोही समयमा ितवादी होपना हेमरम आ नो
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क र च पल छोडेर भा दै िथए । ितवादीले मेरी
छोरीलाई करणी गरेको हो भनी जाहेरी िदनक
ु ा साथै
सोही बेहोरालाई पिु गरी सु िज ला अदालतमा
बकप गरेको पाइएको र मािथ उ लेख ग रएअनस
ु ार
िनज जाहेरवालाको भनाइ पीिडतको शारी रक परी ण
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न य माणह बाट
समिथत भइरहेकोले व तिु थितका यि ह को
कथन ( ितवादीउपरको पोल) समेत अ यथा देिखन
नआउने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा
"कुनै काम, घटना वा अव थाका स ब धमा भएको
तहक कात वा जाँचबझ
ु को िसलिसलामा चिलत
नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा
उ लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा य गन यि
सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई बकप
गरेमा माणमा िलन ह छ" भ ने कानूनी यव था
रहेकोमा उि लिखत बेहोराको बकप ह वादी प ले
आ नो दाबी पिु गन योजनको लािग माणका
पमा ततु गरेको अ यथा देिखन नआउने ।
जाहेरवालाको जाहेरी, िनजले अदालतसम
गरेको बकप , ितवादीको अनस
ु धान अिधकारी
एवं अदालतसम भएको बयान, पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदन, िमिसल संल न माणबाट समिथत
व तिु थित मचु ु काका मािनसह को अनस
ु धानका
ममा गरेको कागज र सोअनु प अदालतमा भएको
बकप भनाइसमेतबाट ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आएकोले पनु रावेदक
ितवादीको उपयु इ कारी कथनअनस
ु ार िनजलाई
िनद ष भ न निम ने ।
मेची अ चल अ पतालको मानिसक रोग
िवशेष बाट भएको पीिडतको मानिसक वा य
परी णको रपोटमा प रवितत नाम ४-द-१ सु त
मनि थित भएक , बो न नस ने, सरसफाइ गन नस ने
शारी रक र मानिसक पमा अपाङ् ग भएको, आमा
बबु ाबाहेक अ य श द बो न नस ने भ नेसमेतको

बेहोरा रहेको पाइएकोबाट िनज पीिडत शारी रक र
मानिसक पमा अपाङ् गता भएक मिहला भएको
वयं ितवादीले सो कुरा वीकार गरेका, पीिडतका
अिभभावक एवं िनजलाई सानैदेिख िचनेजानेका ह
भ ने थानीय (व तिु थित मचु ु काका) मािनसह को
भनाइसमेतबाट िनिववाद पिु भएको पाइने ।
जबरज ती करणीको कसरु हनका लािग
मु यतः तीनवटा आधारभूत त व हनु अिनवाय ह छ,
(१) करणी गन मनसाय, (२) करणी गन काय र (३)
पीिडतको करणी गन कायमा म जरु ी नभएको । ततु
मु ामा ितवादीले पीिडतलाई देखेपिछ करणी गन मन
लािग पीिडतलाई पाटाबारीमा लगेको भ ने भनाइबाट
पीिडतलाई करणी गन ितवादीको मनसाय रहेको
िनजको अदालतमा समेत भएको बयानबाट पिु भएको
छ । ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी र पीिडतको
शारी रक परी ण ितवेदनसमेत हेदा िमिसल संल न
माणबाट जबरज ती करणीको कसरु मािणत भएको
र पीिडत रा री बो न र िहँड्नसमेत नस ने शारी रक
र मानिसक पमा अपाङ् गता भएक मिहलालाई यी
ितवादीले हात समाई पाटाबारीमा लगी करणी गरेको
पिु भएको ि थितमा य ती मिहलाको करणी गन
म जरु ी भएको भ ने मा नु मानवताका ि र कानूनी
ि ले निम ने र वयम् ितवादीकै बयान भनाइबाट
करणी गन पीिडतको म जरु ी रहेको भ न िम ने
देिखएन । यसि थितमा ततु मु ामा जबरज ती
करणी हनका लािग आव यक त वह िव मान रहेको
देिख छ । यसरी जबरज ती करणीका आधारभूत
त वह िव मान भई ततु मु ामा करणीको कसरु
थािपत भएको र कसरु मा ितवादीको संल नता
त यतः पिु भएको अव था िव मान रहेको पाइने ।
यस कार उपयु ानस
ु ार वादी नेपाल
सरकारको ितवादीउपरको आरोिपत कसरु
ितवादीबाट भएको पिु भएकाले िनजलाई हने
सजायको हकमा भएको त काल िव मान कानूनी
यव था हेदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
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महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको
म जुरी निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाई िनजको म जुरी िलई वा निलई
करणी गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ”
भनी उ लेख भएको, ऐ.ऐ.को ३(४) नं. मा “सो वष वा
सोभ दा बढी िबस वषभ दा कम उमेरक मिहलालाई
जबरज ती करणी गनलाई पाँच वषदेिख आठ वषस म
कै द सजाय हने छ” भनी उ लेख भएको, ऐ.ऐ. को
३क. नं. मा “कसैले गभवती, अश , अपाङ् गता
भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आ नो संर ण
वा हेरिवचारमा रहेका मिहलालाई जबरज ती करणी
गरेमा वा जुनसुकै उमेरका मिहलाउपर सामूिहक
पमा जबरज ती करणी गरेमा यस महलमा लेिखएको
सजायमा थप पाँच वष कै द गनुपछ” भनी उ लेख
भएको र ऐ.ऐ.को १० नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई
जबरज ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले य ती
मिहलालाई भएको शारी रक वा मानिसक ित िवचार
गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको ितपूित कसुरदारबाट
भराई िदनुपन छ । य तो ितपूित िनधारण गदा
कसुरको गा भीयता, कसुरबाट पीिडत यि को
मृ यु भइसके को रहेछ भने िनजमा आि त नाबालक
छोराछोरी भए िनजह लाई पन गएको पीडासमेत
िवचार गरी िनधारण गनुपन छ” भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइने ।
उि लिखत घटनाको त य बेहोरा एवं
कानूनी यव थालाई हेदा ितवादी होपना हेमरमले
१८ वषक मानिसक र शारी रक पले अपाङ् गता
भएक मिहला प रवितत नाम ४-द-१ लाई जबरज ती
करणी गरेको वारदात स- माण पिु भएकोले िनजबाट
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको १
नं. र ३(४) नं. िवपरीत कसरु अपराध भएको देिखँदा
िनजलाई ऐ. महलको ३(४) नं. अनस
ु ार ५ वष कै द
र पीिडत अपाङ् ग र अश भएको हँदा ऐ. महलको
३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष कै द गरी ज मा १० वष
कै द हने र पीिडतले ितवादीबाट ऐ. महलको १० नं.

अनस
ु ार .५०,०००।– ितपूित पाउने ठहर गरी
सु झापा िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर हने ठह याएको उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासको फै सला िमलेकै देिखँदा उ िु टपूण फै सला
बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउनपु न
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर र
ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक कानून
यवसायीह को बहस बेहोरासँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत त य बेहोरा, कानूनी
यव था, आधार कारण र माणह बाट पनु रावेदक
ितवादीले अिभयोग दाबीअनस
ु ार कसरु गरेको
ठह याई िनजलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय हने
ठह याएको उपयु बमोिजमको सु झापा िज ला
अदालतको िमित २०७२।१०।२४ गतेको फै सला
सदर गन गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासबाट िमित २०७३।११।१८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: काशद भ
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल माघ १२ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०६८-CR-१२२०, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. फूलमाया तामाङ
मतृ क किवता पाठकको लास जाँच मचु ु कामा
अनहु ारको स पूण भागमा रगत जमेको देिखएको,
नाकबाट याल ज तो पदाथ िनि कएको, मख
ु बाट
बा ता गरेको ज तो देिखएको, घाँटीको पछािडको
भागमा छाला धि एको, घाँटीको व रप र िनलडाम
देिखएको, टाउकोको पछािडको भागमा रगत जमेको
ज तो देिखएको भ ने भई मृ यक
ु ो कारण Manual
Strangulation उ लेख भएको देिखएको छ ।
लासको िभ ी जाँचमा बािहरी चोट लागेको थानमा
िभ ी चोटपटक पिन रहेको देिखएको, टाउकोमािथ
छालािभ र दायाँ क चटमा िनलह रहेको, वास
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नलीको मािथ लो भागमा र ाव भएको, झिु डएको
घाँटीमा हने सामा य िनलडामस म पिन मृतक किवता
पाठकको घाँटीमा कही ँ पिन देिखँदैन । ब बािहर
सानो सानो चोट परेको ठाउँमा िभ स म चोट परेको
ल णह देिखएको, चोटह को ल णह लाई
िव ेषण गरी यसको कृित, साइज र थान
हेदा हातले घाँटीमा अँठ्याएर हने अव थासँग मेल
खाएकोले Manual Strangulation भनेर लेखेको
हँ । झिु डएको भ न िम ने वा हन स ने स भावना नै
देिखँदैन भनी पो माटम गन डा टर ह रहर व तीको
अदालतसम को बकप बेहोरा रहेभएकोसमेतका
िमिसल संल न माण कागजातह बाट मतृ क किवता
पाठकको मृ यु कत यबाट भएको भ ने शंकारिहत
पमा पिु भएको देिखने ।
ततु वारदात ितवादी रेशम पल
ु ामीले
स चालन गरेको यिु नभसल गे हाउसमा भएकोमा
िववाद छै न । उ वारदातमा मृतक र ितवादीह समेत
४ जना बाहेक अ य यि को उपि थित रहेको
कही ँकतैबाट देिखँदैन । ितवादीह ले मतृ क किवता
पाठक झिु डएको भनी िजिकर िलए तापिन झिु डएको
अव थाको लासमा पाइने कुनै पिन ल ण लासमा
रहेभएको पाइँदैन । लासको िविभ न भागमा चोटपटक
रहेको भ ने लास कृ ित मचु ु काबाट देिखएको छ ।
उ चोट िभ ी भागस म रहेको देिखएको छ । घाँटीको
व रप र हातको २ वटा हातको औ ंलाको डाम रहेकोले
घाँटी िथचेको कारण मृ यु भएको हो भ ने शव परी ण
गन िवशेष को अदालतमा गरेको बकप बाट देिखएको
अव थामा झिु डएको भनी िजिकर िलने ितवादीह को
भनाइ खि डत भइरहेको देिख छ । ितवादीह को
मौकाको बयानसमेत एकआपसमा खि डत रही
िवरोधाभाषयु देिखएको छ । बाथ मिभ बाट चक
ु ुल
लगाएकोले आफूह ले नै चक
ु ु ल फुटाई मृतकलाई
पासोबाट िनकालेर बािहर याएको भनी बयानको
ममा ितवादीह ले वीकार गरेको अव थामा अ य
ितवादीह यहाँ रहेभएकोसमेत नदेिखने ।

घटना थलमा ा मतृ क किवता पाठकको
नामबाट लेिखएको प िनजले लेखेको नभई ितवादी
रेशम पल
ु ामीको िनदशनमा ितवादी ह रबहादरु
पा डेले लेखेको भनी बयान बेहोरा लेखाएकोमा
िनजको ह ता र जाँच गदा ितवादी ह रबहादरु
पा डेको ह ता र िमले िभडेको देिख छ । मतृ क आफै ँ
झिु डएर मरेको भए यसरी न कली प ले नक
ु ो कुनै
औिच य नै रहने देिखँदैन । सो स ब धमा ितवादीले
कुनै ितवाद नै गरेको देिखँदैन । मतृ कलाई ितवादी
रेशम पल
ु ामीले पासो फुकाई बािहर याउँदा िनज
िजउँदै रहेको भनी ितवादी फूलमाया तामाङको
बयानबाट देिखएको छ । य तो अव थामा िनजको
उपचारको लािग ितवादीह ले कुनै पहल गरेको वा
सोको िजिकर िलएको अव थासमेत नदेिखने ।
यसरी वारदातको समयमा वारदात थलमा
ितवादीह बाहेक अ को उपि थित नदेिखएको,
लास कृ ित मचु ु कामा मृतकको शरीरका िविभ न
भागमा चोटपटकह रहेको देिखएको, शव परी ण
ितवेदमा मृ यक
ु ो कारण Manual Strangulation
भ ने उ लेख भएको, शव परी ण गन िवशेष को
बकप बाट २ वटा हातले घाँटी िथचेर मतृ क किवता
पाठकको मृ यु भएको हो । आफै ँ झिु डएर मृ यु हँदा
देिखने कुनै पिन ल ण मृतक लासमा नदेिखएको भ ने
बेहोरा खल
ु ाई िदएको देिखएको छ । मतृ क किवता
पाठकले लेखेको भिनएको प ितवादीम येको
ह रबहादरु पा डेले लेखेको भनी बयानमा वीकार
गरेको र सो प िनजको ह ता रसँग मेल खाएको
परी णबाट समेत देिखएको छ । उ प ले नपु न
औिच य ितवादीह ले पिु गन सके कोसमेत
नदेिखएको अव थामा ितवादीह म ये रेशम पल
ु ामी
र ह रबहादरु पा डेले मतृ क किवता पाठकलाई
घाँटी िथची कत य गरी मारेको त य पिु भएकोले
िनजह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गरेको
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अका ितवादी फूलमाया तामाङको हकमा
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हेदा िनजलाई सु काठमाड िज ला अदालतले
सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३)
बमोिजम २ वष कै द हने ठहरी भएको फै सलामा िच
बझ
ु ाई बसेको देिख छ । ितवादी फूलमाया तामाङ
मृतक किवता पाठकको साथी रहेको र िनज वारदातको
समयमा घटना थलमा मौजदु रहेको िनजको बयान
तथा िमिसल संल न अ य कागजातह बाट देिखएको
छ । यी ितवादी वारदातको समयमा घटना थलमा
रहेको भए पिन मतृ कलाई मानको लािग मतृ कको
शरीरमा हात लगाउने मतृ कलाई पि ने वा मानको
लािग अ य कुनै काय गरेको भ ने िमिसल संल न
कागजातह बाट देिखँदनै । यसरी वारदात थलमा
त काल उपि थत भए पिन मतृ कलाई मान कायमा
कुनै िकिसमबाट संल न रहेको नदेिखई घटना थलमा
मौजदु रही हे ररहेको अव थामा िनजलाई मु य
अिभयु सरह अिभयोग दाबी िलएको र सोहीबमोिजम
सजाय हनपु दछ नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन स ने नदेिखने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादीह रेशम पल
ु ामी र ह रबहादरु पा डेलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै द गन र ितवादी फूलमाया तामाङको
हकमा ऐ. को १७(३) बमोिजम २ वष कै द हने
ठहराई भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६८।८।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह रेशम पल
ु ामी र ह रबहादरु
पा डेलाई सव वसमेत गरेको स ब धमा के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसरु को
सजाय सािबक ऐनमा मल
ु क
ु अपराध संिहतामा
लेिखएकोभ दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको
हदस म मा सजाय हने छ भ ने कानूनी यव था
भएको प र े यमा मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ मा
सव वसिहत ज मकै द हने कानूनी यव था नभएको
हँदा मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा १७७

मा यान मान कसरु गन गराउने यि लाई ज मकै दको
सजाय मा हने भ ने कानूनी यव था रहेभएको
देिखएकोले ततु मु ामा पिन यी ितवादीह
ह रबहादरु पा डे र रेशम पल
ु ामीलाई ज मकै दको मा
सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-WO-१३०१, उ ेषण, िदनेश च शमा
िव. ी म अदालत, अनामनगर, काठमाड
स प न गनपन
ु काम, सेवा अविध, पा र िमक
तथा सिु वधा, ितिदन काम गन समय, आचरण तथा
सजाय, सेवाको अ यलगायतका सतह उ लेख
गरी िनयिु िदइएकोसमेतबाट िलिखत जवाफअनक
ु ूल
उनीह को िनयिु मा उि लिखत सेवा सतह नै लागु
हने ।
म ऐन, २०४८ को दफा १० हेदा यो ऐन
वा यस ऐनअ तगत बनेको िनयम वा िविनयममा
तोिकएको रीत नपु याई ित ानको थायी
कामदार वा कमचारीको सेवाको अ य गनु हदँ ैन”
भनी थायी कामदार वा कमचारीको सेवाको सरु ा
दान ग रएको छ । जसअ तगत थायी कमचारीलाई
सेवाबाट हटाउने स ब धमा ऐन िनयम वा िविनयमको
ि या पु याउनपु न तर अ य कमचारीको हकमा दफा
१० को यव था बा या मक पमा लागु हने देिखएन ।
यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ७ मा ित ानले त काल
उ पादन वा सेवामा विृ गनपरे
ु मा ित ानको
थायी कृितको काममा बाहेक अ कुनै िनि त
कामको िनिम कुनै यि लाई समयाविध तोक
िनजले पाउने पा र िमक र सेवा सत उ लेख
गरी करारमा िनयिु गन सिकने छ” भनी उ लेख
भएकोले ित ानले आव यकतानस
ु ार िनि त काम
स प न गन अविध तोक कामदार / कमचारी करारमा
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रा न स ने कानूनी यव था रहेको देिखयो । यसरी
म ऐन, २०४८ ले थायी कामदार / कमचारीका साथै
करार, अ थायी, यालादारीमा कामदार कमचारी
रा न सिकने कानूनी ावधान िनधा रत गरेको छ । ऐ.
ऐनको दफा १० अनस
ु ार िनयिु पाई कायरत थायी
कामदार / कमचारीह को हकमा बाहेक ऐनको दफा ७
अनस
ु ार करारमा रािखएका कामदार / कमचारीह को
हकमा ऐनका सबै ावधान र यव था लागु हने
अव था नदेिखने ।
सािबक म िनयमावली, २०५० को िनयम
२३(१) मा ित ानमा तीन वष वा सोभ दा बढी सेवा
गरेका कुनै थायी कामदार वा कमचारीले उमेरको
हदबाट अवकाश पाएमा वा राजीनामा वीकृत
गराई अवकाश पाएमा वा अ य कुनै िकिसमबाट
ित ानको सेवाबाट अलग भएमा य तो कामदार
वा कमचारीले देहायको दरले हने आउने एकमु
रकम उपदान पाउने छ” भनी उ लेख भएकोले यस
िनयमानस
ु ार थायी कामदार वा कमचारीले मा उमेरको
हदबाट अवकाश पाएमा वा राजीनामा वीकृत गराई
अवकाश पाएमा वा अ य कुनै िकिसमबाट ित ानको
सेवाबाट अलग भएमा िनयममा तोिकएको एकमु रकम
उपदान पाउने ट कानूनी यव था भएको देिख छ ।
उि लिखत िनयम ऐ. ऐनको दफा १० अनस
ु ार िनयिु
पाई कायरत थायी कामदार / कमचारीह ले उमेरको
हदबाट अवकाश पाएमा वा राजीनामा वीकृत गराई
अवकाश पाएमा वा अ य कुनै िकिसमबाट ित ानको
सेवाबाट अलग भएमा िनजह ले पाउने एकमु
उपदान रकम गणना गन आकिषत हने हो । म ऐन,
२०४८ को दफा १० को सेवा सरु ाका स ब धमा
यस अदालतले बारा िज ला, रामपरु , टोकनीि थत
डाबर नेपाल ( ा) िल. को तफबाट ऐ. को अिधकार ा
मु य कायकारी अिधकृ त उदयन गांगल
म
ु ी िव
अदालतसमेत भएको (ने.का.प.२०६९, अङ् क ९,
िनणय नं. ८८९२) उ ेषण िनवेदनको स दभमा “ म
ऐन, २०४८ को दफा ७ अनस
ु ार करारमा रािखएका

कामदार कमचारीह को हकमा ऐनका सबै ावधान
र यव था लागु हने अव था नरहने” भनी या या
गद म ऐनले नै यव थापन र कमचारीिबचको
सहमितबाट पवू िनि त सतह मा करार सेवामा
कामदार वा कमचारीलाई कुनै खास काममा लगाउन
स ने यव था गरेको छ । य ता कमचारी वा
कामदारको हकमा म ऐन, २०४८ को दफा १० को
सेवा सरु ा र दफा ५३ को ि या लागु हन नस ने
भ ने िस ा त ितपादन गरेको देिख छ ।
थायी कामदार / कमचारीह र करारमा
िनयिु भएका कामदार / कमचारीह को सेवाको
व प, सिु वधा र कृित फरकफरक हने भएकोले नै
कानूनमा सोहीबमोिजमको िनयिु ि या, सेवाका सत
र सेवा सिु वधाको कानूनी यव था ग रएको देिख छ ।
िवशेषत: करार सेवाको िनयिु लाई अ थायी कृितको
कुनै िनि त काम कुनै िनि त अविधिभ स प न
गनपन
ु अव थामा कुनै पिन ित ानले दीघकालीन
आिथक भार नपन गरी कुनै यि लाई सेवामा िलई
काममा लगाउन समयाविध तोक िनजले पाउने
पा र िमक र सेवा सत उ लेख गरी करार स झौता
गरी कामदार / कमचारी भना गन शी िविधको पमा
िलइ छ । ित ानमा त काल उ पादन वा सेवामा
वृि हँदा, कुनै आकि मक काय शी पमा स प न
गनपदा
ु करार सेवाको िनयिु यव थाले यावसाियक
वातावरणलाई सहज बनाई ित ानलाई कामदार
/ कमचारी आपूित तथा बिहगमनमा सहजता दान
गदछ । म ऐन, २०४८ िविभ न े का ित ानह मा
काम गन कामदार तथा कमचारीह को हक, िहत,
सिु वधा र सरु ाको यव था गरी म स ब धमा
समायोिचत यव था गन बनेको भ ने कुरा उ ऐनको
तावनाबाटै प ह छ । कामदारह को सेवा सत
सिु वधाका साथै सामािजक सरु ाको याभूित म
ऐनले गरेको छ । म ऐनका ावधानह को पालना
नगरी यव थापक एवं ित ानह ले मको शोषण
गन र िमकह को हक िहतिवपरीत जब, जसरी मन
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ला यो सेवामा िलने र मन नलागे सेवाबाट हटाउने ज ता
कायह नहोस् भनी सेवाको सरु ा र कारबाहीस ब धी
िनि त ि याह ऐनले िनधारण गरेको पाइ छ । म
ऐनले नै यव थापन र कमचारीिबचको सहमितबाट
पूविनि त सतह मा करार सेवामा कामदार वा
कमचारीलाई कुनै खास काममा लगाउन स ने यव था
गरेको छ । य ता कमचारी वा कामदारको हकमा म
ऐन, २०४८ को दफा १० को सेवा सरु ा र दफा ५३
को ि या लागु हन नस ने भनी मािथको करणमा
िववेचना ग रसिकएको छ । तसथ, करार सेवाको
िनयिु िलई सेवा दान गन कामदार / कमचारीले दईु
प िबच स प न करार स झौतामा उि लिखत सेवा
सिु वधा मा पाउने ह छ ।
िमित २०७०।५।२ मा भएको स झौताअनस
ु ार
औषधी खचबापत जनही .५००/- समेत िहमालयन
खा एवं यािकङ उ ोग िलिमटेडका यव थापकले
िहसाब गरी यी िलिखत जवाफ ततु कता िवरे पित
थापा मगर र िमनाकुमारी पि डतलाई भु ानी गनपन
ु
भ ने फै सलाका स दभमा हेदा, िमिसल संल न िमित
२०६६।५।१ र िमित २०७०।५।२ मा िहमालयन
खा एवं यािकङ उ ोग िलिमटेड र यी कामदार /
कमचारीिबच भएको स झौतामा कामदार / कमचारीले
औषधी खचबापत जनही .५००/- भु ानी ा
गन भ ने सेवा करारको सत देिखन आएन । यसै
स दभमा सािबक म िनयमावली, २०५० को
िनयम २७(१) मा “ यव थापकले कामदार तथा
कमचारीलाई ित ानमा काम गदा गद चोटपटक
लागेमा त काल उपचार गनको िनिम आव यक
उपचारका सामान औषिधसमेतको यव था गरी
रा नपु न छ” भनी उ लेख भएको देिख छ । यी
कामदार / कमचारी र िहमालयन खा एवं यािकङ
उ ोग िलिमटेडिबच सेवा करारको सतअनस
ु ार करार
िनयिु मा उि लिखत पा र िमक, सेवा सिु वधासमेत
पाउने गरी िमित २०६६।५।१ र िमित २०७०।५।२
मा करार स झौता भएको देिखएकोले ततु रट

िनवेदनका स दभमा यी कामदार / कमचारीले पाउने
सेवा सिु वधाका स ब धमा यी कामदार / कमचारी र
िहमालयन खा एवं यािकङ उ ोग िलिमटेडिबच
भएको स झौताह र सो स झौताह मा उ लेख
नभएका सेवा सतका हकमा मा सािबक म ऐन,
२०४८ तथा म िनयमावली, २०५० आकिषत
हने । िमित २०६६।५।१ र िमित २०७०।५।२ मा
भएको करार स झौताह र सािबक म िनयमावली,
२०५० को िनयम २७ को औषधी उपचारस ब धी
यव थाले समेत यी कामदार / कमचारीले औषधी
खचबापत जनही .५००/- भु ानी ा गन
अव थाको िव मानता देिखन नआउने ।
तसथ, िनवेदक िहमालयन खा एवं यािकङ
उ ोग िलिमटेडले यी िलिखत जवाफ ततु कता
िवरे पित थापा मगर र िमनाकुमारी पि डतसँग
ग रएको सेवा करारको सतअनस
ु ार करार िनयिु मा
उि लिखत पा र िमक, सेवा सिु वधासमेत िदई
िनजह को सेवा उमेर हदका कारण अ य गरेको
पाइएको एवं उमेर हदका कारण सेवा अ य गरेको
िवषयमा कुनै िववाद नदेिखएको स दभमा उ िमित
२०६६/०५/०१ र िमित २०७०/०५/०२ मा भएको
सेवा करारको कुनै सतको उ लङ् घन िनवेदक
उ ोगले गरेको देिखँदैन । िनवेदक िहमालयन खा एवं
यािकङ उ ोग िलिमटेडले यी कामदार / कमचारीलाई
िमित २०६६/०५/०१ र िमित २०७०/०५/०२ मा
िदएको सेवा करारको िनयिु प बाट नै कामको कृ ित
थायी नभई ित ानले त काल ननु याके िजङ
सेवामा विृ गन खास िनि त कामको िनिम यी
कामदार / कमचारीलाई समयाविध ताके ी िनजह ले
पाउने पा र िमक र सेवा सत उ लेख गरी म ऐन,
२०४८ को दफा ७ अनस
ु ार करारमा िनयु गरी
सेवा करारको स झौतामा उि लिखत सतअनस
ु ार
काममा लगाएको कामदार / कमचारीले म
िनयमावली, २०५० को िनयम २३(१)(ख) अनस
ु ार
उपदान पाउने हक नरहनेमा िमित २०७०।५।२ मा
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भएको स झौताअनस
ु ार औषधी खचबापत जनही
.५००।- र म िनयमावली, २०५० को िनयम
२३(१)(ख) अनस
ु ार उपदान पाउने हक देिखएकोले
सो िनयमानस
ु ार िनज िनवेदकह म ये कमला भज
ु ेल
बाहेक िवरे पती थापामगर र िमनाकुमारी पि डतसमेत
२ जना िनवेदीकाह लाई उपदान रकमसमेत िहसाब
गरी िहमालयन खा एवं यािकङ उ ोग िलिमटेडका
यव थापकले भु ानी गनपन
ु गरी म ऐन, २०७४
को दफा ११५ अनस
ु ार िनणय ग र छ भनी म
कायालय, बागमती अ चल काठमाड बाट िमित
२०७४।११।१५ मा भएको िनणय र म कायालयको
सो िनणय सदर हने ठह याई िमित २०७५।०६।१०
मा म अदालत अनामनगर, काठमाड बाट िहमालयन
खा एवं यािकङ उ ोग िलिमटेडका यव थापकले
करार स झौताबमोिजम औषधी खच र उपदान रकम
भु ानी गनपन
ु गरी भएको फै सला सािबक म ऐन,
२०४८ र म िनयमावली, २०५० अनक
ु ू ल नभई
िु टपूण देिखन आएकोले उ ेषणको आदेश जारी भई
सो िनणय बदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र : रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल काितक १७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.६
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७६-WH-०३४४, ब दी य ीकरण, भुवन
बुढाथोक िव. का ेपला चोक िज ला अदालतसमेत
ततु मु ा २०७०।१२।१० मा अदालतमा
दायर भई िमित २०७०।१२।११ मा यी ितवादीले
.४०,०००।- धरौट राखी तारेखमा रहेकोमा
िनजलाई सजाय गन गरी भएको िमित २०७१।७।१३
को फै सलाउपर िनजले पनु रावेदन नगरी अदालतको
फै सलालाई वीकार गरी बसेको देिख छ । तथािप

फै सला भएको अव थामा तथा सोप ात् पिन
अदालतमा आ मसमपण नगरी फरार रही फै सला
िमितभ दा पाँच वषपिछ िमित २०७६।९।९ मा
अदालतको डोर कमचारीले िनजलाई प ाउ गरी
अदालतमा दािखल गरेको देिखँदा िनजको आचरण
यवहारबाट अदालतलाई सहयोग पु याएको भ ने
नदेिखने ।
बहिववाहको कसरु वभावैले सोचिवचार
गरी पूण मनसायका साथ आव यक स पणू तयारी
पूरा गरी ग रने ग भीर कृितको कसरु हो । मिहला
िव हने यो कसरु बाट समाजमा ग भीर कृ ितको
भाव पदछ । पीिडत मिहलाको स दभमा झन
द:ु खद् र जीवनकालभ र पीडा सिहरहनु पन ि थित
रह छ । व ततु ः बहिववाहको कसरु को कृ ितलाई
साधारण कसरु को कोटीमा रा न िम दैन । यो स पूण
समाजलाई य असर पान मिहला िव कै कसरु
हँदा ततु कसरु को गा भीयलाई यायकम बाट मनन
गनपन
ु ।
िनवेदक ितवादी भवु न बढु ाथोक लाई
ऐनमा तोिकएको यूनतम सजायस म भएकोमा
िनजले सो सजाय भएको वष स म फै सलालाई
अव ा गरी फरार रही कमचारी ारा प ाउ गरी कै दमा
पठाएको देिख छ । यस कृ ितका ितवादीलाई
उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम सिु वधा दान
गरी कै द मु गद जाने हो भने पीिडत मिहलालाई
थप पीडा हने र उ कानूनको यव थािवपरीत हन
जा छ । COVID-19 को महामारीले िव वमा आ ा त
पारेको त य सविविदत नै छ । सो महामारीको फाइदा
ज तोसक
ु ै मु ाका कसरु दारलाई िदन िम ने गरी
Blanket पमा उ संिहताको दफा १५५(१) को
योग ग रनु मनािसब हँदैन । औिच य, कसरु दारको
आचरण, त य, माण, कसरु को गा भीय र कै द ब नपु न
बाँक अविध आिदको कसीबाट नै यायकम लाई
िववेकपूण पमा उपयु ताको परी ण गरी उ
दफा १५५(१) को योग गन अिधकार सिु पएको
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पाइ छ । कै दको अविध एक वष भए पिन बहिववाह
ज तो कसरु ले समाजमा पान असर ग भीर कृ ितको
हने देिख छ । COVID-19 को सङ् मणको एक मा
आधारबाट स पूण याियक ि या र णालीलाई
िन तेज र िनि य पानु द डहीनतालाई य हन
जाने साथै पीिडत शा को ि कोणबाट पिन मनािसब
र कानूनस मत हँदैन । अतः ततु मु ाको गा भीय,
ितवादीको आचरणलगायतका कारणबाट िनवेदक
ितवादी भवु न बढु ाथोक लाई मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १५५(१) बमोिजम
कै दबापत ज रवाना रकम िलई कै द मु गन निम ने
भनी सु का ेपला चोक िज ला अदालतबाट िमित
२०७६।१२।१३ मा भएको आदेश उपयु नै रहेको
देिखयो । अदालतको फै सलाबमोिजम ठहर भएको कै द
असल
ु उपर गन िनवेदकलाई प ाउ गरी कारागारमा
थनु ामा रा न पठाएको काय गैरकानूनी नदेिखने ।
तसथः
उि लिखत
आधार
र
कारणह समेतबाट िनवेदक
ितवादी भवु न
बढु ाथोक लाई िवप ीह ले गैरकानूनी पमा थनु ामा
राखेको नभई िनवेदक अदालतको कै दी पज
ु अनस
ु ार नै
थनु ामा रहनु भएको देिखन आएको र का ेपला चोक
िज ला अदालतको िमित २०७६।१२।१३ को
आदेशउपर मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा ७३ बमोिजम वैकि पक साधारण
उपचारको अव थासमेत िव मान रहेकोमा असाधारण
अिधकार े योग गरी िनवेदक रट िनवेदनको
मा यमबाट यस अदालतमा वेश गरेकोसमेत मनािसब
देिखन आएन । िनवेदकको ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
क यटु र : रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७७ साल जेठ १ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७३-CI-०१७७, िलखत

दता बदर दता कायम, जोगनलाल हजाम िव. गणेशी
हजामसमेत
आ ना नाममा दता रहेको अ य अंिशयारको
अंश हक नला ने कुनै अचल स पि िब िवतरण
गदा वा हक छाडी िदँदा कसैको सहमित म जरु ी िलनु
पदन । आ ना नाममा दता रहेको अ य अंिशयारको
समेत अंश हक ला ने स पि बेचिबखन गदा वा
कसैलाई हक छाडी िदँदा हक ला ने अंिशयार सबै
पा रत िलखतमा सा ी बसेको वा सो स पि
कसैलाई हक छाडी िदन म जरु ीको िलखत ग रिदएको
हनपु छ । अंश हक ला ने अंिशयार सा ीसमेत नबसेको
वा म जरु ीको िलखत पिन गरी निदएको अव थामा
म जरु नहनेले कानूनको यादिभ नालेस गरेमा म जरु ी
िदएको ठह रएन भने िनजको हकजितको िलखत दता
बदर हने भ ने कानूनी यव था मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको महलको १० नं. ले गरेको पाइने ।
वादी ितवादी अंशब डा नभई एकासगोलमा
रहेकोले २ भागको १ भाग अंश पाउँ भ ने वादी दाबी पु न
नस ने ठहरी यस अदालतबाट समेत अि तम फै सला
भइसके को छ । वादी र ितवादीह अलग छु ी िभ न
भई अंशब डा भइसके को भनी अदालतबाट फै सला
भइसके को हँदा िववािदत िलखत गरी ितवादीलाई
हक ह ता तरण गरेको काय कानूनस मत नै
देिखयो । वादीको अंश हकै नला ने आ नो हकको
ज गा ितवादीले बेचिबखन गदा वादीको म जरु ी
िलनपु न देिखएन । िब भएको ज गामा वादीको अंश
हक नै रहेको भ ने नदेिखएको अव थामा ितवादी
गणेशी हजामले ितवादी सकु तलादेवी ठाकुरलाई
ग रिदएको र.नं. ३४१२ (क) िमित २०६७।८।८ मा
राजीनामा िलखत बदर नहने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला अ यथा नदेिखने ।
अतः िववािदत िलखतको ज गामा वादीको
अंश हक नै रहेको नदेिखँदा िलखत बदर ग रपाउँ भ ने
वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको सु मोरङ िज ला
अदालतको िमित २०६८।१२।२२ फै सलालाई सदर
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हने ठह याएको िमित २०६९।११।२० को पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजल
ु ी
क यटु र : देिबमाया खितवडा (देिबना)
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७३-CI-०४६४, िलखत
दता बदर, अि बका खड् कासमेत िव. ेमकुमारी
खड् कासमेत
िज ला अदालतले अंश मु ामा मानो
छु एको िमित िफराद परेको अिघ लो िदन िमित
२०६९।११।१४ लाई कायम गरेको छ । उ आदेश
बे रतको हँदा बदर ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा
आदेश बदर गरेको नदेिखएकोले सु को आदेश नै
अि तम भइरहेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको
महलको १ नं. ले अचल स पि भएकाह ले मानो
जोिडएको वा मानो छु एको िलखत रिज ेसन
गराउनु पछ । अचल स पि नभएकाह ले िलखत
रिज ेसन ग ररहनु पदन । ततु िववादमा अचल
स पि नरहेको भ ने देिखएन । कानूनमा भएको यो
यव थाले मानो जोिडएको वा मानो छु एको िलखत
अिनवाय पमा रिज ेसन गराउनपु न ।
वादीले सु के री अव थामा समेत पितले
हेरचाह नगरेको, माइतीतफबाट जसोतसो सु के री
उ काएको, नाबालक छोराछोरीको समेत वा ता
नगरेकोले पित कायरत कायालयले २०६१
मङ् िसरबाट आधा तलब उपल ध गराइिदएको, पित
िवदेश शाि त सेनामा गएपिछ घर नफक दो ो िववाह
गरी अ य घरजम गरी बसेको भ ने उ लेख गरेको
छ । ितवादीह ले वादीले २०६१ मङ् िसरबाटै पितको
आधा तलब बझ
ु ी िभ न भई बसेकोले सोही िमित
मानो छु एको कायम हनपु न भ ने िजिकर िलएको

देिख छ । २०६१ सालमा जीिवकोपाजनको लािग
ीमान्को तलबबाट आधा रकम बझ
ु ेको िमितलाई
मानो छु एको िमित कायम गन हो भने अंश मु ामा
अि तम भई बसेको कायम ग रएको मानो छु एको
िमित िनि य ह छ । साथै मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको
१ नं. को अिनवाय पमा रिज ेसन गराउनपु न भ ने
कानूनी यव थाको पिन कुनै अथ नरहने ।
मानो छु एको िमित कायम गन स ब धमा
भएका याियक अ यास हेदा मानो छु एको िमित
कायम गन स ब धमा वादी ितवादीका िबच िववाद
नभए वादी ितवादीले उ लेख गरेकै िमितमा कायम
गन सिकने ह छ । वादीले िफरादमा उ लेख गरेको
िमितलाई ितवादीले अ यथा िजिकर निलए वादीले
िफरादमा उ लेख गरेको िमित नै कायम ह छ । दवु ै
प िबच िववाद भएमा अंश मु ा परेपिछ अंिशयारिबच
मानो छु एको वा मानो जोिडएको भ ने कुनै माण
िलन िम ने कानूनबमोिजमको िलखत नभएमा िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई नै मानो छु एको िमित
कायम गन ग रएको देिखने ।
िववादमा रहेको का.िज. डाडापौवा गा.िव.स.
वडा नं.६ को िक.नं.१७३३ को े.फ. ०-४-० ज गा
िमित २०६७।९।४ मा यथ ितवादी ेमकुमारी
खड् काको नाममा ख रद ग रिलएको देिख छ ।
पनु रावेदक वादीह ले िमित २०६९।११।१५ मा
अंश मु ाको िफराद िदएको र सो मु ामा िफराद
परेको अिघ लो िदन २०६९।११।१४ लाई वादी
ितवादीिबच मानो छु एको िमित कायम गरेको आदेश
अि तम भइरहेको देिखएको छ । अंश मु ामा वादीह ले
दाबीबमोिजम अंश पाउने ठहरी भएको सु फै सला
पनु रावेदन तहबाट समेत सदर भई अि तम भइरहेको
छ । वादीह का पित िपताले अंश बझ
ु ी ग रिदएको
भपाइसमेत वादीह को दाबीबमोिजम बदर भई अि तम
भइरहेको देिख छ । िववािदत ज गा वादी ितवादीह
एकासगोलमा रहेको अव थामा २०६९ सालमा अंश
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मु ाको िफराद दता गनु अगावै २०६७ सालमा ख रद
गरेको भ ने देिखन आएकोले एकासगोलमा रहदा
ख रद गरेको ज गा सबै अंिशयारलाई कानूनबमोिजम
भाग ला छ । वादीह का पित िपताले दो ो िववाह
गरी स तानसमेत भइसके को भ ने देिखएको छ ।
घरका छोराको सौतेनी यवहार रहेको अव थामा
सोही ज गा िमित ०६९/०८/०८ मा यथ ितवादी
आमा ेमकुमारी खड् काले िववािहता छोरी ल मी
ख ीलाई राजीनामाको िलखत गरी िदएको छ । पा रत
िलखतमा वादीह लाई सा ी नराखी हक ह ता तरण
गरेको देिखँदा वादीह को हकजित िलखत बदर
गनपनमा
सोबमोिजम भएको सु िज ला अदालतको
ु
फै सलालाई उ टी गरी वादीह को दाबी पु न नस ने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सला
िमलेको नदेिखने ।
तसथ, वादी ितवादीह िबच परेको
िववादमा वादी ितवादीह का िबच कायम भएको
मानो छु एको िमितलाई अ यथा हने गरी मल
ु क
ु ऐन,
रिज ेसनको १ नं को कानूनी यव थाको िवपरीत
२०६१ साललाई वादी ितवादीह को िबच मानो
छु एको िमित कायम गरी दाबीको िलखत बदर
नहने गरी पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित
२०७२।१२।१७ मा भएको फै सला निमलेकोले सो
फै सला उ टी भई यथ ितवादीह ले िलनिु दनु
गरेको दाबीको र.नं २७३७ ख िमित २०६९।८।८ को
िलखतको ३ भागम ये वादीह को पित िपताको हने
१ भागलाई ६ भाग गरी सोबाट ३ भाग वादीह को
हकजितको िलखत, दता बदर भई वादीह को नाममा
दा.खा. दता हने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजल
ु ी
क यटु र: देबीमाया खितवडा (देिबना)
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CI-०८५४, िनणय

दता बदर िलखत दता, राम गास रायसमेत िव.
वत देवीसमेत
ितवादीम येका राम गास रायले नामसारी
गराएको मालपोत कायालयको िमित २०६६।१।१७
को नामसारी िनणयको ितिलिप हेदा बबु ा नाता पन
राम खेलावनका नाममा दता रहेको, बाबु कालगितले
िमित २०४६।१।२७ मा परलोक भएकोले दाबीको
ज गा नामसारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन गरेको र
मतृ कका छोरा नरेस राय र चेतन रायले कायालयमा
म जरु ी सनाखत गरेको देिखँदा छोरा राम गास राय
यादवको नाममा एकलौटी नामसारी िनणय भएको भ ने
देिख छ । माणको पमा मृ यु दता माणप ,
नाग रकता, ज गाधनी माणपज
ु ा, नाता मािणत,
रिसद, वडा मचु ु का र िसफा रस पेस गरेको भ ने
देिखयो । राम लखन भ ने यि नै आ नो बाबु राम
खेलावन रहेको भ ने ितवादीको कथन छै न । नाता
माणप हेदा रघनु ाथपरु वाड नं.६ को वडा सिमितको
अ य बाट ा िसफा रसको आधारमा नाता मािणत
ग रिदएको भ ने देिख छ । उ माणप मा राम
खेलावन रायका छोराह राम गास राय, नरेस राय
र चेतन राय रहेको भ ने ितिलिपबाट देिखन आएको
छ । नापीको समयमा राम लखन रायको नाममा नापजाँच
भएको भ ने े ीय िकताबबाट देिखएको अव थामा
उ ज गामा के , कसरी िनवेदक राम गास रायका बाबु
राम खेलावनको नाममा ज गाधनी माणपज
ु ा तयार
भएको हो सोसमेत िनणयबाट देिखँदैन । ितउ रप मा
समेत सो कुरा उ लेख गरेको नदेिखने ।
माणको पमा सािबक मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम अदालतबाट बिु झएका
कपरु चन रायका छोरा पितलाल भ ने रामपक
ु ार यादव
र कै लास राय यादवले समेत दाबीको िक.नं. ७० र
८४ को ज गा काका दतावाला रामखेलावन रायको
हो । ितवादी राम गास रायको बबु ाको होइन ।
राम गासको बबु ा रामखेलावन अक यि हो । दाबीको
ज गामा ितवादीह को किह यै पिन हक भोग रहेको
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छै न । उ ज गाको आ नो हकको रकम घरसारैमा
बझ
ु ी िलएको हनाले उ ज गामा आ नो कुनै हक
छै न । नाम मा िमलेको कारण काका रामखेलावन
नाउँको ज गा ितवादीले दता गराई िलएका हन् भनी
बयानसमेत गरेको देिखने ।
वादी र ितवादीह आ-आ नो अंिशयार
पु तेवारीमा अंश मु ा वा ब डाप समेत भएको
त यमािथ वणन ग रएको छ । उ माणह बाट
ितवादीह को नाउँमा खखना गा.िव.स. वडा नं.३ मा
कुनै ज गा जिमन रहेको देिखँदैन । साथै सो वडा नं.३ का
ज गाह ब डा भएको भ ने पिन देिखँदैन । अक तफ
वादीह का पु तेवारीको िबचमा ब डाप हँदा खखना
गा.िव.स. वडा नं. ३ का ज गाह समेत ब डा ग रएको
पाइ छ । साथै नापीको िफ डबक
ु मा वादीह कै नाता
पु ताका यि कपरु चनको नाम उ लेख भएको र
िववािदत िक.नं. ८४ र ७० को ज गा खखना वडा नं.४
ब ने राम लखन रायको न बरी भ ने जिनएको छ ।
वादीह को नाता पु ताको वतन सािबकमा खखना
गा.िव.स. वडा नं. ४ नै रहेको र ितवादीह को वतन
खखना गा.िव.स. वडा नं. ८ रहेको छ । ितवादीह को
पैतक
ृ स पि , ज गा जिमन खखना गा.िव.स. वडा नं.
३ मा रहेको छ भनी मािणत गन सके को देिखएन ।
माणह बाट वादीह ले दाबी गरेअनस
ु ार िनजह को
वतन, ज गा जिमन खखना गा.िव.स. वडा नं. ३ मा
रहेको भ ने िफ डबक
ु आिदबाट िववािदत िक.नं. ८४
र ७० को ज गा वादीह कै नाता पु ताको यि राम
लखन रायकै रहेको भ ने पिु भएको देिखने ।
वादीह का काका ससरु ा, काकाको नाम
राम लखन भ ने राम खेलावन राय र ितवादीका
बाबक
ु ो नाम राम खेलावन राय रहेको देिखएकोमा
आ नो बाबु राम खेलावन रायको नाम दतामा रहेको
ज गा भनी ितवादी राम गास रायले नामसारी गराई
िलएको देिखँदा एकाको हक दताको ज गा नाम िमलेको
आधारबाट ितवादीले नामसारी गराएको काय आफै ँ मा

दूिषत भई कानूनी मा यता ा त गन स ने हँदैन । य तो
अव थामा राम खेलावन रायको नामबाट राम गास
रायको नाममा नामसारी हने ठह याएको मालपोत
कायलय, महो रीको िमित २०६६।१।१७ को
नामसारी िनणय र ितवादी राम गास रायले ितवादी
रंिजत रायलाई ग रिदएको िमित २०६६।२।६ को
राजीनामाको िलखत बदर गरी सोका आधारमा खडा
भएको दतासमेत बदर गरी वादीह को नाममा संयु
दता हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
िववेिचत आधार, कारण र माणह बाट
वादी दाबीका महो री िज ला, खखना गा.िव.स. वडा
नं. ३ ि थत िक.नं. ७० को ०-३-१५ र ऐ. िक.नं.
८४ को ०-०-१३ ज गा वादीह को काका ससरु ा,
काका नाताका राम लखन राय भ ने राम खेलावन
रायको भ ने देिखएको अव थामा आ नो हकै नपु ने
ज गालाई आ नो बाबु नाम दतामा रहेको ज गा भनी
गा.िव.स.बाट िसफा रस बनाई आ नो नाममा दूिषत
तवरबाट नामसारी गराई के ही समयप ात् सोही ज गा
आ ना भितजा रंिजत रायलाई राजीनामा ग रिदएको
देिखएको अव थामा मालपोत कायालय महो रीको
िमित २०६६।१।१७ को नामसारी गन िनणय र
ितवादी राम गास रायले ितवादी रंिजत रायलाई
ग रिदएको िमित २०६६।२।६ को राजीनामाको
िलखतसमेत बदर गरी सोका आधारमा खडा भएको
दतासमेत बदर गरी वादीह को नाममा संयु दता
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०७३।३।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः मदन पराजल
ु ी
क यटु र: देिवमाया खितवडा (देिबना)
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २४ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-CR-१२२१, लटु िपट,
रि जत राय िव. लगन रायसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
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इजलास नं.७
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-WO-०६११, उ ेषण,
भरतकुमार यादवसमेत िव. ी उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलाससमेत
वादी र ितवादीले पेस गरेको फाँटवारीमा
तीनवटा घरसमेत २२/२३ िक ाको कुल े फल
३-८-०-२ (तीन िबघा आठ क ा दईु कनवा) रहेको
पाइयो । सो ज गा ब डा ला ने मूल अंिशयार ६ रहेको
र ६ भागम येबाट यथ कमलावती कुमारी यादवको
पित भरतकुमार िवमल यादवको १ भाग छुट्याई
सोलाई ३ भाग लगाई यथ कमलावती कुमारी यादव
र िनजको नाबालक छोरा अंश यादवसमेतको २ भाग
अंश छुट्याई िलन पाउने ठहर गरेको प देही िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ठहरी उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट िमित २०७५।३।२५
मा फै सला भएको देिखने ।
यस कार क रब ३-८-०-२ े फल
ज गा जिमन, घरसमेतका स पि रहेका यी रट
िनवेदकह बाट के वल ४ क ा ज गा कमलावतीलाई
छुट्याइिदने गरी मचु ु का भएको पाइयो । सगोलमा
धेरै िक ा ज गा रहेको, के ही िक ा ज गा १०
धरु भ दा घटी े फलको देिखएको र येकबाट
कमलावतीलाई समानपु ाितक तवरबाट अंश छुट्याउने
हो भने सोम येका के ही स पि भोग-चलन नै गन
निम ने अव थाको अ य त सानो-सानो टु ा कायम
हन पु ने अव था पिन देिखएको छ । उि लिखत सम
प मा िवचार गदा ततु रट िनवेदकह सफाहात,
खु ला दय िलई यायका लािग अदालतमा वेश
गन आएको भ ने देिखएन; अिपतु रट िनवेदकह ले
फै सला काया वयन कायलाई रो ने, िढलाई गन र
अंश माग गन यी मिहला कमलावती कुमारी यादवलाई
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फै सलाअनस
ु ारको याय ा गनबाट वि चत गन
अिभ ायः राखेको देिखयो । यसका अित र िमित
२०७६/३/२८ मा भएको ब डा मचु ु का तथा उ च
अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट िमित
२०७६/८/१९ मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी
िु टसमेत देिखन नआउने ।
अतः िववािदत ब डा मचु ु का कानूनबमोिजम
रीतपूवक भएको देिखएको, उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वल इजलासबाट िमित २०७६/८/१९ मा भएको
आदेशमा कुनै कानूनी िु ट रहेको नदेिखएको,
िनवेदकह सफाहात िलई यायका लािग यस
अदालतको
असाधारण
े ािधकारअ तगत
उपचार माग गन वेश गरेको भ ने नदेिखएको तथा
िनवेदकह को कुनै मौिलक वा कानूनी हक अिधकारमा
अनिु चत तवरबाट आघात पगु ेको अव थासमेत
नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन
िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको
लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
इजलास अिधकृ तः दगु ा साद ब याल
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल चैत ४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७१-CI-१२०४, १२६१, उ ेषण,
गभनर डा.िचर जीिव नेपाल िव. अशोक श शेर ज.ब.रा.
समेत, अशोक श शेर ज.ब.रा.समेत िव. शंकरमान े
बक तथा िव ीय सं थाका कमचारी तथा
कायकारी अिधकृ तको पा र िमक र सेवाका सत,
सिु वधा स बि धत बक तथा िव ीय सं थाको
िनयमावली र स चालक सिमितको िनणयबमोिजम
िनधारण गन ग रएको देिख छ । सिु वधाका िवषयमा
नेपाल रा बकबाट जारी ग रएको सं थागत
सशु ासनस ब धी िनदशन, २०६६ मा समेत के ही
कुरा उ लेख भएको पाइयो । िनदिशकामा "िव ीय
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कारोबारको इजाजतप ा गरी सके को तर
सवसाधारणमा सावजिनक सेयर िन काशन नगरेको
सं थाका स चालक, ब ध स चालक तथा मख
ु
कायकारी अिधकृतलगायतका अिधकारीह ले
ा गन पा र िमक, भ ा आिथक सिु वधाह उ
सं थाको सवसाधारण सेयरधनीको ितिनिध व
भएको थम साधारणसभा स प न नभएस म विृ
गन नपाउने” कुरा उ लेख भएकोसमेत देिखन
आयो । व ततु ः िविभ न बक तथा िव ीय सं थाह ले
नेपाल रा बकबाट िदइएको कानूनस मत िनदशनको
पालना गनु नै पन ह छ । यस हदमा थप िववेचना
ग ररहनु आव यक देिखँदैन । अब िववािदत िवषयमा
रा बकबाट जारी भएको िनदिशका ितकूल हने गरी
भु ानी िदने, िलने काय भएको हो वा होइन भ ने
िन पण गनपन
ु देिखने ।
यथ
शंकरमान
रल
े
माइ ोफाइना स डेभलपमे ट से टर िल.मा मख
ु
कायकारी अिधकृतको पमा कायरत रहँदा सो
क पनीको स चालक सिमितको िमित २०६५/५/२७
को बैठकबाट िमित २०६५/४/१ देिख लागु हने गरी
िनजको ेड व प .८,५००।- थप गन िनणय
गरी सोप ात् ेड भनी सिु वधाको पमा मािसक .
५१,०००।- दान ग रआएको देिख छ । त प ात्
िमित २०६८/३/२७ मा बसेको स चालक सिमितको
बैठकबाट िनज शंकरमान े लाई पनु ः दईु वषको
लािग िनयिु िदने र सेवा सत सिु वधाह को हकमा
पिछ पनु रावलोकन गन गरी हाल कायम भएअनस
ु ारकै
सेवाका सत र सिु वधा यथावत् रा ने िनणय भएको
देिखयो । सो िनणयले यथ ले िनयिमत पमा
खाई-पाई आएको पा र िमकलगायतका सिु वधा
यथावत् कायम राखेको देिख छ । बैङ्क तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा २६(५) ले
कायकारी मख
ु को पा र िमक र सेवाको अ य सत
स चालक सिमितले तोके बमोिजम हने यव था गरेको
पाइ छ । कानूनतः एक कृ त िनदशन, २०६६ जारी

भएको िमित २०६६/४/१ भ दा अगािड नै स चालक
सिमितको बैठकबाट यथ लाई सिु वधाको पमा ेड
नामकरण गरी मािसक .५१,०००।– दान ग रएको
देिखएको छ । यो सिु वधा रा बकबाट िनदशन
िदइएप ात् सिु वधा थप ग रएको भ ने नदेिखने ।
रट िनवेदक शंकरमान े लाई ३१
जल
ु ाई २०१३ मा ग रएको िनयिु लगायतका
िविभ न िमितमा भएका िनणयबाट ेड सिु वधा िदने
बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । िनजले २०७०
असारस ममा मािसक .५१,०००।– ेड नामकरण
ग रएको अित र सिु वधा खाइपाई आएको देिखएको
छ । रल माइ ोफाइना स से टर िलिमटेडको
िमित २०७०/४/१४ को िनणयमा मख
ु कायकारी
अिधकृ तको तलब भ ा र सिु वधा स ब धमा " थम
साधारणसभा स प न भएपिछ िनजको तलब भ ा
तथा सिु वधाह पनु रावलोकन गन गरी हाल िनजले
खाइपाई आएको सेवा सिु वधाह यथावत् कायम
ग रएको" भनी उ लेख भएको देिख छ । यसको
ता पय िनवेदक शंकरमान े ले जे जित तलब,
भ ा, सिु वधा खाइपाई आएको हो, सोअनस
ु ारका सबै
सिु वधालाई िनर तरता िदने कुरा स चालक सिमितले
वीकार गरेको पाइयो । कुनै सिु वधा थप ग रएको वा
पिहले ा नगरेको सिु वधा पिछ थप गरी भु ानी
िलएको भ ने देिखन आएन । पूववत् पमा खाइपाई
आएका सिु वधाह लाई यथावत् पमा िनर तरता
िदइएकोस म देिखयो । यसबाट िनज शंकरमानले
पिहले खाइपाई आएअनस
ु ारका सिु वधा कायम रा ने,
खाइपाई आएअनस
ु ारका सवै सिु वधा िदने; र नयाँ
थप सिु वधाका िवषयमा पिछ पनु रावलोकन गन भनी
स चालक सिमितबाट िनणय भएको कुरा ट ह छ ।
तसथ पनु रावेदक नेपाल रा बकबाट िदइएको िनदशन
ितकूल हने गरी खाइपाई आएको सिु वधाभ दा बाहेक
अित र सिु वधा पिछ थप गरी िलए-खाएको भ ने
स झन निम ने ।
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
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को दफा २६ मा मख
ु कायकारी अिधकृतको सिु वधा
"बक तथा िव ीय सं थाको स चालक सिमितले
तोके बमोिजम हने” कुरा उ लेख भएको देिख छ ।
नेपाल रा बकबाट िमित २०६६/४/१ मा एक कृत
िनदशन जारी हनभु दा अगािडदेिख स चालक
सिमितको िविभ न बैठकले िनधारण गरेअनस
ु ारको
सिु वधा यथावत् पमा कायम रा ने गरी स चालक
सिमितबाट िमित २०७०/४/१४ मा िनणय भएको
कुरामा िववाद देिखँदैन । यसरी दान गरी आएको
सिु वधाबाहेक अ थप सिु वधा भु ानी िलएको भ ने
त य मािणत हन आएको पाइएन । यस अव थामा
िनवेदक शंकरमान े ले भु ानी ा ग रसके को
रकम क ा गनु मनािसब र यायोिचत हने नदेिखने ।
अतः िनवेदक शंकरमान े ले िनयमानस
ु ार
भु ानी िलन िम ने सिु वधा रकम नै भु ानी िलएको
देिखएको हँदा ेड रकम थप गरी भु ानी िलएको भनी
अथ लगाई सो रकम िफता िलने वा क ा गन गरी
िवप ी (पनु रावेदकह ) बाट भएका काम कारबाही
र िनणयह कानूनअनक
ु ू ल देिखन आएन । तसथ,
पया कारण र आधार खल
ु ाई, िववेचना गरी िववािदत
सिु वधाबापतको रट िनवेदकले भु ानी िलएको रकम
असल
ु उपर गनु भनी जारी भएका िनदशन, िनणय
एवं काम-कारबाही उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
कानूनबमोिजम पाउने उपदान रकम िनवेदकलाई
भु ानी गनु भनी परमादेशको आदेश जारी हने ठहर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१/९/३
को आदेश मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत २०७६ साल चैत २ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CR-११०१, झुठा भरपाई तयार गरी
िकत द तखत गरी नगद भु ानी िलई ाचार गरेको,
रमेश ितवारी िव. नेपाल सरकार

ितवादी रमेश ितवारी मु ामा अनस
ु धानको
ममा तथा सु िवशेष अदालतमा बयान गदासमेत
आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको पाइयो । अ य
माणतफ ि गत गदा िज ला िश ा कायालय
रौतहटको च.नं. ६९७ िमित २०७२/११/१२ को
प तथा सोही कायालयको च.नं.१६२३ िमित
२०७३/२/४ को प अनस
ु ार आ.व.२०६६/६७ देिख
आ.व. २०६९/०७० स म कूल .२,०९,३७१/२७
मा िप.िस.एफ िश कको लािग िनकासा भएको
देिख छ । उजरु ीकता ानी चौधरीले िमित
२०७०/९/३ मा िज ला िश ा अिधकारीसम
िदएको िनवेदनबाट २०६७ सालको १,२८,७००/-,
२०६९ को ३०,०००/- र २०७० को ५०,०००/पाएको भनी कूल .२,०८,७००/- भु ानी पाएको
भनी वीकार गरेको पाइयो । कुल िनकासा भएको
रकम २,०९,३७१/२७ म ये .२,०८,७००/- ानी
चौधरीले भु ानी पाएको भरपाईबाट देिखन आउँदछ ।
यस हदस म िववाद पिन देिखँदैन । िनकासा नै नभएको
रकम भु ानी हने अव था नै रहँदैन । उजरु ीकता ानी
चौधरीले २०६८ सालको १,२८,८००/- नपाएको
भनी उजरु ी गरेकोमा पेस हन आएको भपाई २०६७
सालको देिखन आएको छ । अनस
ु धानको ममा
ह ता र परी ण भएको भपाई २०६७ सालको हो
भ ने देिखएको छ । यसरी २०६७ सालमा नै २०६८
सालको तलब िनकासा र भु ानी भएको भनी स झन
िम ने अव था वाभािवक पमा देिखँदनै । पिछ लो
सालको रकम अिघ लै सालमा कसरी भु ानी िलइयो
भ ने कुराको कुनै िचतबु दो कारण देिखँदैन । िववािदत
भपाईमा परेको ह ता र उजरु ीकता ानी चौधरीको
ह ता रसँग निमलेको भिनएको छ । तर सो ह ता र
ितवादी रमेश ितवारीको हो भ ने देिखन आएको
पाइएन । उजरु ीकता ानी चौधरीको ह ता रसँग
िववािदत भपाईमा परेको ह ता र निभडेको
कारणबाट ितवादी रमेश ितवारीले िकत ह ता र
गरी रकम भु ानी िलएको रहेछ भ ने िन कष िनका नु
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पिन यायोिचत हँदनै । सम माणको स दभमा
हेदा ितवादी रमेश ितवारीउपरको अिभयोग दाबी
अिभयोजन प बाट शंकारिहत तवरबाट मािणत
गन सके को देिखएन । के ही संिद ध त य र असङ् गत
तकह का आधारमा शंका गरेर ितवादीलाई
कसरु दार ठहर गनु मनािसब हँदैन । फौजदारी
यायको िस ा तअनस
ु ार शंकाको सिु वधा अिभयु ले
पाउँछ । ितवादी रमेश ितवारीले शंकाको सिु वधा
पाउने अव था देिखने ।
अतः ितवादी रमेश ितवारीलाई कसरु दार
ठहर गरेको िवशेष अदालतको िमित २०७३/५/१३
को फै सला िु टपूण देिखएकाले सो फै सला उ टी भई
िनज रमेश ितवारीले आरोप-दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त: सृजना गौतम
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल माघ २८ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६७-CI-१०२७, १३२९, ज गा
िखचोला चलन, राम वेश महतो कोइरी िव. ी साद
महतो कोइरीसमेत, ी साद महतो कोइरी िव.
राम वेश महतो कोइरी
ततु मु ामा रौतहट िज ला अदालतबाट
िमित २०६५।२।२४ मा भई आएको न सा
मचु ु का र े ताअनस
ु ार वादी ितवादीका िविभ न
िववािदत िक ा ज गाको े फल ायल चेक गदा
सो न सा मचु ु काको न.नं.१४,१५ र १६ का
ज गा वादीको िक.नं.२४२० िभ कै ज गा देिखएको
छ । उि लिखत न.नं. १४,१५ र १६ को े फल
जोड् दा वादीको े ताअनस
ु ारको े फल पु ने
देिखँदैन । सोही न सा मचु ु काको न.नं. १७,१८,१९
र २० को ज गा नापीको न सा ेससँग िभडाई हेदा
वादीको िक.नं.२४२० िभ कै ज गा देिखन आउँछ ।
ितवादीह को े ताअनस
ु ारको े फल र नापी
न सा तथा अदालतबाट भई आएको न साबाट समेत

वादीको ज गा बाहेक गदा े फल पु ने नै देिख छ ।
वादीले ितवादीह को ज गा सडकमा समेत परेको
भनी िजिकर गरेको र ितवादीह ले यसलाई
अ यथा भनेको अव थासमेत छै न । वादीको ज गा
अ य गएको वा यो यस कारणले कमी हन गएको भ ने
ितवादीह को िजिकरसमेत छै न । यस अव थामा
पनु रावेदन अदालतले न.नं. १४, १५ र १६ को
ज गा मा वादीको ठहर गरी नापी न साको ेससँग
समेत िभडेको न.नं. १७,१८,१९ र २० को ज गामा
िखचोला ठहर नगरेको हदस म सो फै सला िमलेको
देिखन नआउने ।
अतः िववािदत िक.नं. २४२० को ज गा वादी
राम वेश महतो कोइरीका नाउँमा दता भएको ज गा
देिखएको, िमित २०६५।२।२४ मा अदालतबाट भएको
न सा मचु ु काको न.नं.१४, १५, १६, १७, १८, १९
र २० को ज गा िक.नं. २४२० िभ को ज गा रहेको
देिखएको, न.नं. १७,१८,१९ र २० को ज गासमेत
गणना गदा वादीको ज गा े ताअनक
ु ू ल हने भएको,
ितवादीह को ज गा े ता दता पज
ु ाभ दा बढी नै
कायम रहेको देिखएको, अदालतबाट भई आएको नाप
न साअनस
ु ार ज गाको आकृित कृित र सभ नापीको
न सा तथा ायल चेकसमेतसँग िभडाई हेदा पिन न.नं.
१४ देिख २० स मका ज गा िक.नं. २४२० िभ को हो
भ ने देिखन आयो । तसथ न.नं.१७,१८,१९ र २०
तफको वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको हदस म
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।५।२७
को फै सला के ही उ टी भई न.नं.१४, १५, १६,
१७, १८, १९ र २० समेतको ज गा वादी राम वेश
महतो कोइरीको िक.नं.२४२० को िभ को देिखई सो
ज गामा ितवादीह ले गरेको क जा िखचोला मेटाई
िफरादीलाई चलनसमेत चलाई िदने ।
इजलास अिधकृ त:- ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ३० गते रोज २ शभु म् ।
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५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७०-CR-१४०१, डाँका, नेपाल
सरकार िव. रामबाबु साहतेलीसमेत
ततु स दभमा हेदा, ितवादी रामबाबु
साहले अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा म,
िशवनारायण चौधरी, िशवा भ ने अजय िसंह, ख हरी
चौधरी र रामिव ास रायसमेत पाँच जनाले वारदात
घटाएको ठीक हो भनी पोल गरेको भए पिन अदालतमा
पोल गन सके को छै न । सहअिभयु को पोललाई िविभ न
कोणबाट मू याङ् कन गदा, िव वसनीय र वा तिवकता
कट गरेको देिखन आउँछ भने मा माणको पमा
हण गनपदछ
(ने.का.प. २०७५, अङ् क ३, िन.न
ु
९९८०, पृ ४५३३) । सहअिभयु को पोल अ य
माणबाट समिथत हनपु दछ । सहअिभयु को पोल
आफै ँ मा सारभूत माण होइन, यो याय िन य ल
गन एउटा थप आधार मा हो । यसैलाई मूल माण
मानी इ साफ ग रने पिन होइन । सहअिभयु को
पोल वत माणबाट समिथत हनपु छ, तब मा
यसलाई माणको पमा िलन सिक छ । यसरी
समिथत नभएमा माणमा िलन िम ने देिखँदैन ।
सहअिभयु ले अपराध गनमा समान दािय व कबल
ु
गरी पोल गरेको नदेिखएको अव थामा सहअिभयु को
पोल कसरु कायम गन आधारभूत माणको पमा
थािपत हने नदेिखने भनी अदालतबाट पिछ लो
िस ा त ितपािदत भएको देिख छ (ने.का.प.
२०७५, अङ् क ६, िन.नं.१००३७, पृ ११७७) ।
ितवादी रामिव ास रायलाई कसरु बाट सफाइ िदई
सु अदालतको िमित २०६८।१०।१७ मा भएको
फै सला के ही उ टी हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु ले गरेको फै सलाको स दभमा रामबाबु साहले
अिधकार ा अिधकारीसम रामिव ास रायलाई पोल
गरेको भए तापिन अदालतसम पोल गन नसके को,
िनजले अदालतमा उपि थत भई इ कारी बयान गरेको
र िनज मौकामा प ाउ नपरेकोले बरामद र सनाखत

हन नसके को हँदा िनजलाई सफाइ िदएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः उि लिखत आधार माणबाट ितवादी
रामबाबु साहले अिधकार ा अिधकारीसम सािबत
भएको, िनजबाट .५,१६,५३०।- बरामद भएको र
भा दा, भा दै पे तोलसिहत प ाउ परेको, बरामद
मचु ु काका मािनसह को कागज र बकप समेतबाट
बयान पिु भएकोले िनज रामबाबु साहले डाँका
गरेको ठहरी र ितवादीह िशवा भ ने अजय िसंह र
रामिव ास रायले अदालतमा इ कारी बयान गरेको,
िनजह बाट दशीको पैयाँ बरामद हन नसके को,
मौकामा कागज गन सहअिभयु रामबाबु साहले िनज
ितवादीह अजय िसंह र रामिव ास रायलाई पोल
गन नसके को अव थामा ितवादीह िशवा भ ने अजय
िसंह र रामिव ास रायलाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६९।०३।३१ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १६ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७६-WO-०१८८, उ ेषण /
परमादेश, य राज जोशीसमेत िव. िश ा, िव ान तथा
िविध म ालयसमेत
िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११च समेतका
कानूनमा िश क सेवा आयोगले िश क तथा
कमचारीको थायी िनयिु को लािग िसफा रस गदा
अपनाउने ि या िनधारण गरेको देिख छ । उ
ऐनको दफा ११ च (ख) मा “िज लाका िव ालयह मा
पदपूित गन खल
ु ा ितयोिगताका लािग पद सं या खोली
िव ापन कािशत गन, पदअनस
ु ार तोिकएको यो यता
भएका उ मेदवारह बाट दरखा त िलने र खल
ु ा
ितयोिगताको लािग िश कको पद सं या खल
ु ाउँदा
अ थायी िश कलाई मा उ मेदवार हन पाउने गरी
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आयोगले यो दफा ार भ भएको एक वषिभ िव ापन
गन कुरासमेत उ लेख भएको देिख छ । यो यव था
अ थायी पमा कायरत िश कह को हकमा स म
आकिषत हने देिख छ । यसका अित र िश ा ऐन,
२०२८ को दफा ११ च (५) मा “उपदफा १ को
ख ड (ख) को ितब धा मक वा यांशको उपख ड
(१), (२) र (३) बमोिजमको िव ापनबमोिजम
िलइएको ितयोिगता मक परी ाबाट िश क पदपूित
हन नसके मा य तो पद खल
ु ा ितयोिगताबाट पूित
ग रने छ” भ ने उ लेख भएको देिख छ । िश ा ऐनमा
भएको िमित २०७४/७/६ को नव संशोधनले दफा
११च. मा उपदफा (३) (क) थप गरी यो दफा ार भ
हँदाका बखत उपदफा (३) बमोिजम पदपूितको लािग
आयोगबाट भएको िव ापनबमोिजम परेको अ थायी
िश कको दरखा त कायमै राखी यो दफा ार भ
भएपिछ उ मेदवार हन चाहनेह का लािग क तीमा ७
िदनको अविध िदई पनु ः दरखा त आ ान गनपन
ु छ”
भ ने यव था रहेको छ । रट िनवेदकह अ थायी
िश क पदमा कायरत रहेको हैिसयतले आयोगले
काशन गरेको िव ापनमा उ मेदवार भएको नभई
खल
ु ा ितयोिगतामा सामेल भएको पाइयो । तसथ
अ थायी िश कका लािग दान ग रएको सिु वधा यी
िनवेदकह ले पाउने अव था देिखन नआउने ।
िश क सेवा आयोगले िव.नं. २०१/०७४७५ िन न मा यिमक तह ततृ ीय ेणीको ९ पदको
लािग िव ापन कािशत हँदाको अव थामा िश ा
ऐन, २०२८ को दफा ११च. समेतमा संशोधन भई
लागु भइसके को पाइयो । िनवेदकह उि लिखत
िव ापनबमोिजम २०७५/६/२ मा िलइएको िलिखत
परी ामा सहभागी भई उ ीण नभएको भ ने कुरा
िनजह को िनवेदन बेहोराबाटै देिखएको छ । सफल
उ मेदवारह लाई िनयिु िदइसिकएको भ नेसमेत
देिख छ । यस अव थामा िनवेदकह को मागबमोिजम
िनजह लाई छु ै संरि त पद छुट्याउनपु न कुनै कानूनी
आधार देिखएन । यसरी भएको काम कारबाहीबाट

िनवेदकह को कुनै संवैधािनक वा कानूनी हक
अिधकारमा आघात परेको देिखन नआउने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनपनस
मको
ु
अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल पौष २० गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-WO-१४०५, उ ेषण,
मिनष कणसमेत िव. नेपाल सरकार, सहरी िवकास
म ालय, िसंहदरबार, काठमाड
सहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभागबाट
आ.व.२०७३/०७४ मा ७० वटा नगरपािलकाको
एक कृत िवकास योजना तयार गन कायको लािग
परामश सेवा िलने योजनाथ भौगोिलक सहजता
र काय सरलताको ि कोणबाट येक १४ वटा
नगरपािलकाह को याके ज बनाई पाँचवटा याके जमा
िवभाजन गरी िमित २०७३।५।१० मा Expression
of Interest (EOI) जारी गरी ा त EOI Document
को मू याङ् कनबाट छनौट हन आएका परामशदाताबाट
ािविधक र आिथक ताव माग गरेको भ ने
देिख छ । मल
ु क
ु सङ् घीयतामा गएको प रवेशमा कायम
भएका थानीय िनकायह को भौगोिलक व प
प रवतन भई सािबक नगरपािलकाको भौगोिलक
े को बढो रीको कारणले स पूण नगरपािलकाको
भूभाग समेिटने गरी TOR र Cost Estimate समेतको
प रमाजन गनपन
ु आव यकता भएकोले अ ययन
टोली गठन गरी सो टोलीको ितवेदनको आधारमा
िमित २०७४।३।६ को िनणयबाट ख रद ि या र
गरेको भ ने देिख छ । ७० वटा नगरपािलकामा २०
वटा थप गरी ९० वटा नगरपािलकालाई १० वटा
याके ज गरी शहरी पूवाधारको िव ततृ इि जिनय रङ
िडजाइन तयार गन कायको लािग िमित २०७४।३।२८
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को िनणयबाट याके जअनस
ु ारको लगत अनमु ान,
काय े गत सत (TOR) EOI Document र EOI
Evaluation Criteria वीकृत भई २०७४।३।२९
को पि कामा पनु ः सूचना कािशतसमेत भइसके को
देिखने ।
रा यको पनु सरचना हँदा थानीय तहको े
र नाउँ प रवतन भएको भ ने िमित २०७३।११।२७
मा कािशत राजप बाट देिख छ । सो बेहोरा यस
स ब धमा गिठत अ ययन टोलीको ितवेदनबाट
देिखएको भ ने िलखत जवाफमा समेत खल
ु े को
पाइ छ । रा यको पनु सरचनापिछ सािबकको
Cost Estimate काय े गत सतअनस
ु ार हालको
प रवितत नगरपािलकाह मा वीकृत काययोजना
तयार गन कायको ि या अगािड बढाउँदा िविभ न
सम याह आईपन स भावनालाई िवचार गरी
Cost Estimate, TOR आिद प रमािजत गरी
थप २० वटा नगरपािलकासमेत समावेश गरी पनु ः
आशयको सूचना जारी भएकोसमेत देिख छ ।
पिछ लो सूचनाअनस
ततु गन यी
ु ार आशय प
रट िनवेदक क पनीह लाई ब देज गरेको भ ने
देिखँदैन । िनवेदकले पूव तावअनस
ु ार नै स झौता
ग रनपु छ भ ने िजिकर गरेको अव था देिख छ ।
रा यको पनु सरचनापिछ नगरपािलकाह को े फल
र जनसं यामा आएको प रवतन राजप मा कािशत
थानीय तहको िववरणबाट समेत देिखएको छ र यी
त यह मा के ही िववाद देिखँदैन । संरचना, े फल
र जनसं यामा आएको प रवतनबाट िवकासको
पूवाधार र लागतको समेत फरकपन आउनु वाभािवक
देिख छ । कानून ारा िनधा रत ि या पूरा गरी चिलत
कानूनको प रिधिभ रही सावजिनक िनकायले काय
गनपछ
ु भ ने कुरामा िववाद देिखँदनै । सो सावजिनक
िनकाय ारा भए गरेका िनणय र कायबाट के कसरी
नाग रकको संिवधान र कानून द हक अिधकारको
हनन हन गयो भ ने कुरा प भए मा य ता िनणय
र कायलाई बदर गन िम ने ह छ । ततु िनवेदनमा

िनवेदकले पिहले माग भएको ताव र गनपन
ु कुनै
आधार र कारण छै न भनी उ लेख गरे पिन रा यको
पनु सरचनाबाट नगरपािलकाको े र जनसं यामा
प रवतन आएको भ ने देिखएको छ । यस अव थामा
िनवेदकले दाबी गरे ज तो सावजिनक िनकायको
िनणयमा बदिनयत रहेको भ ने देिखन नआउने ।
अतः िनवेदकले
ताव पेस गरेको
नगरपािलकाह को े र जनसं यामा संिवधान र
कानूनबमोिजम रा यको पनु सरचना गदा प रवतन
आएको देिखएको, भएको प रवतनबारे अ ययन
गरी ितवेदन पेस गन गिठत कायदलले िदएको
ितवेदनबमोिजम नेपाल सरकारको आिधका रक
िनकायबाट नगरपािलकाह को सं या र याके जमा
प रवतन गरी नयाँ सूचनासमेत जारी ग रएको, TOR
र Cost Estimate मा प रवतन भई परु ानोको
ताव काया वयन हन स ने अव था नदेिखएको
र पिछ लो पटक िमित २०७४।३।२९ मा कािशत
सूचनाबमोिजम रट िनवेदकह सो ि यामा
समावेशसमेत भइसके को अव थामा िनवेदकको
मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी
गनपन
ु अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त : ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असोज ३० गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै
कृ ितको ०७४-WO-०२९६,
उ ेषण, िसिक दरकुमार चौधरीसमेत िव.
सहरी िवकास म ालयसमेत भएको मु ामा
यसै गरी िनणय भएको छ ।
इजलास नं.८
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७२-CI-१९५१, हक कायम
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नामसारी दता, ह रबहादुर पुरी िव. मदन पुरीसमेत
यसरी आमा ितलकुमारी भ ने ेमकुमारीको
नाम दताको ज गाको िफ डबक
ु मा छोरा शेरबहादरु
परु ी मोही जिनएको, िकसानको बेहोरामा यो ज गा
मेरो हो । ह ते कूल साद भ ने र ज गाधनी महलमा
ेमकुमारीको हकमा छोरा शेरबहादरु भ ने उ लेख
भएबाट पिन उ ज गा िनज शेरबहादरु कै हक भोगको
रहेको पिु ह छ । िनजह का दाजभु ाइका िबचमा
िविधवत् अंशब डा भएको त ययु माणको पमा
अदालतबाट भएको फै सला रहेको, िववािदत ज गाको
थलगत सजिमन हँदा मचु ु काका अिधकांश यि ले
सोही बेहोरालाई समथन गरेको र स बि धत थानीय
िनकायले समेत िववािदत ज गामा सािबकदेिख
वादीह को जोतभोगमा रहेको भनी ग रिदएको
िसफा रसको िवपरीत िनणय गदा कानूनको अव ा
ह छ, अ याय ह छ र नाग रकको आशाको धरोहरको
पमा रहेको अदालत ित रहेको जनआ था घट् न
स दछ । अदालतको फै सलाबाट बाबआ
ु माको नामको
भोगी आएबमोिजम नामसारी गन बाँक भ ने देिखएको
अव थामा िववािदत ज गाको ज गाधनी ितलकुमारी
भ ने ेमकुमारीका छोराह म ये शेरबहादरु परु ीका
स तानको मा हक ला ने भई सूय साद परु ी र
कुल साद परु ीका स तानको समेत हक ला ने भ न
निम ने ।
तसथ, उि लिखत त य, आधार र
कारणबाट सु भ परु िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।१२।१२ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई िववािदत दाबीको िक.नं. ३४ को ज गामा
ितलकुमारी भ ने ेमकुमारी परु ी र भ बहादरु परु ीका
स तानम ये शेरबहादरु परु ीका स तान यथ वादीह
मदन परु ी र बालकृ ण परु ीको मा संयु हक ला ने
भई वादी दाबीबमोिजम वादीह को संयु नाममा हक
कायम नामसारी दता हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७२।०५।२८ मा भएको फै सला

िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िभम साद भस
ु ाल
इित संवत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७२-CI-१९५२, हक कायम नामसारी
दता, ह रबहादरु परु ी िव. मदन परु ीसमेत
§ ०७२-CI-१६८८, हक कायम नामसारी
दता, कुश साद परु ीसमेत िव. मदन परु ीसमेत
§ ०७२-CI-१९५०, हक कायम नामसारी
दतासमेत, ह रबहादरु परु ी िव. मदन परु ीसमेत
§ ०७२-CI-१६८९, ०७२-CI-१९४९, हक
कायम नामसारी दता, कुश साद परु ीसमेत
िव. मदन परु ीसमेत, ह रबहादरु परु ी िव.
कुश साद परु ीसमेत
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७५-CR-१९२२, सरकारी पत ज गा
यि को नाममा दता गराई ाचार गरेको, नेपाल
सरकार िव. सुरशे कुमार थपिलयासमेत
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
ितवादीह म येका सरु शे कुमार थपिलया र
देशबहादरु िल बल
ु ाई घटी िबगो कायम गरी आंिशक
ठहर गरी भएको फै सला बदर गरी मागदाबीबमोिजम
िबगो कायम ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरका
स दभमा िवचार गदा, िववािदत िक.नं. २६० को
सािबक नापी िफ डबक
ु मा पत जिनई ज गाधनी
महलमा खाली र कै िफयत महलमा आवादलायक
ऐलानी भनी नेपाल सरकारको नाममा दता रहेको ज गा
ितवादीह ले िमलेमतो गरी यि को नाममा दा.खा.
गरी कसरु ज य काय गरेकोमा िमित २०७१।९।१
मा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोिजम
दता बदर गन िनणय भएअनु प मालपोत कायालय,
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धनकुटाले िमित २०७३।५।२९ मा िववािदत िक.नं.
२६० िक ाकाट भई कायम िक.नं. १२८७ र १२८८
तथा िक.नं. १२८७ िक ाकाट भई कायम िक.नं.
१३११ र १३१२ को िक ा ज गाको दता बदर गन
िनणय गरी सािबकबमोिजमकै िक.नं. २६० नेपाल
सरकारको नाममा कायम ग रसके को देिखनक
ु ा
साथै मालपोत कायालय, धनकुटाको च.नं. २४२५
िमित २०७३।३।१६ को प ानस
ु ार िववािदत िक.नं.
२६० को ज गा ितरोपनी यूनतम मू याङ् कन .
५,०००।- कायम भएको भनी लेखी आएको देिखएको
हँदा िवशेष अदालत काठमाड ले ितवादीह लाई
िबगो . ५३,१२५।- कायम गरी गरेको फै सला िमलेकै
देिखन आउने ।
अब, ितवादीह म येका व. िशव साद
पोखरेल र उपमा यौपानेले आरोिपत कसरु मा सफाइ
पाउने ठहर गरी भएको फै सला बदर गरी िनजह का
हकमा समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
छ, सो स ब धमा ितवादी िशव साद पोखरेलले
ितवादी सरु शे कुमार थपिलयासमेतले िनजलाई िमित
२०६८।११।२३ को िट पणीमा तथा अ य कायह मा
समेत बा य पारी सहीछाप गन लगाउने गरेको र
अ य कमचारीह लाई पिन फसाएको भ ने िमिसल
सामेल रहेको व. िशव साद पोखरेलको Suicide
Note बाट देिख छ । यसबाट आफूले अपराधज य
काय गन बा य हनपु रेको स ब धमा मनपु ूव Suicide
Note लेखी छाडेको अव थामा ितवादी िशव साद
पोखरेलले जानी बझ
ु ी िववािदत कायमा सामेल
भएको नदेिखई बा यतावश ज गा दता गन गराउने
िट पणीमा द तखत गरेको देिख छ । अका ितवादी
उपमा यौपानेको हकमा िवचार गदा, िनज मालपोत
कायालय, धनकुटामा क यटु र अपरेटर पदमा करारमा
कायरत रहँदा आ नो पदीय मयादामा रही आफूभ दा
मािथ लो पदका कमचारीले लाए-अ ाएका काम गरेक
हँ भनी अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयानलाई

समथन हने गरी सु अदालतमा बयान गरेको
पाइ छ । ज गा दता गन के -क ता कागजप आव यक
पन हो, य ता कागजात िमिसल सामेल छ, छै न भ ने
जानकारीसमेत नभएको अव थामा क यटु र अपरेटर
उपमा यौपानेलाई सु िट पणी उठाउन लगाई ना.स.ु
िशव साद पोखरेलले द तखत गरी उ िट पणी सदर
गरी ितवादी देशबहादरु िल बूका नाममा िक.नं. २६०
को े.फ. १८-१०-०-० म ये १०-१०-०-० ज गा दता
ग रिदएको देिख छ । ितवादी व. िशव साद पोखरेल
र ितवादी उपमा यौपानेले िट पणी उठाई सोमा
द तखत गरेबाहेक िनजह को आरोप दाबीअनस
ु ारको
कसरु पिु हने अ य ठोस माण वादी नेपाल सरकारले
पेस गन सके को देिखँदैन । कायालयका मख
ु
यि ले छुट ज गा दता सिमितको बैठक नराखी िमित
२०६२।१०।२५ मा मालपोत कायालयमा आगजनी
भई ढड् डा तथा कागजातह न भएको हन स ने भनी
ज गा दता गन गरी िट पणी पेस गन लगाई िसधै िनणय
गरेकोले यी ितवादीह व. िशव साद पोखरेल र
उपमा यौपानेलाई कसरु दार मा ने अव था देिखँदैन ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले ितवादीउपरको
कसरु अिभयोजन प ले मािणत गनपनमा
सो गन
ु
नसके बाट ितवादीह व. िशव साद पोखरेल र
उपमा यौपानेले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
भनी िवशेष अदालत काठमाड ले गरेको फै सलालाई
अ यथा भ न िम ने देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीह म येका सरु शे कुमार थपिलया र देशबहादरु
िल बूका हकमा . ५३,१२५।- (ि प न हजार एक
सय पि चस पैयाँ) िबगो कायम भएको र ितवादीह
व. िशव साद पोखरेल र उपमा यौपानेले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको िवशेष अदालत
काठमाड को िमित २०७५।१०।९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: क णा े
इित संवत् २०७६ साल पषु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
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इजलास नं.९
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-०७४१, ०७०-CR०८५५, ०७०-RC-००५२, कत य यान, कुमार
चपाईसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.
िढिमल भ ने ढलबहादुर सलामी मगर, नेपाल सरकार
िव. अ बरबहादुर कुमाल
ितवादी पूणबहादरु कुमाल आरोिपत कसरु
गरेकोमा अनस
ु धानको ममा सािबती रही अदालतमा
बयान गदा कसरु मा इ कार गरे तापिन अिधकार ा
अिधकारीसम
भएको सािबती बयानलाई
वे छािवपरीत भएको भनी ठोस भरपद माणले पिु
गन सके को देिखएन । ितवादी कुमार चपाई भेरी ा.
िव. चा ीको िश क भएको र िव ाथ ह लाई खवु ाउने
पौि क आहारको स ब धमा िनज मृतकसँग मनमटु ाव
रहेको र उ वारदातको िदनमा पिन िनज मतृ कसँग
वादिववाद भएकोमा वीकार गरी ितवादी कुमार
चपाई, पूणबहादरु कुमाल र अ मरबहादरु कुमाल भई
मतृ क च वहादरु राजीको टाउको तथा शरीरको
िविभ न भागमा दाउराको फकलेटाले हार गरी मारी
भेरी नदीमा फालेकोमा सािबती रहेकोलाई वारदातको
घटना म, अव था, प रि थितसमेतबाट समथन
ग ररहेको देिख छ । ितवादीह को घटना मलाई
मेलखाने गरी भएको सािबती, उ सािबतीअनस
ु ार
लास ा भएको र लासमा दाउराको चोट परेको
घाउखत देिखएको, टाउकोमा परेको चोटको
कारणबाट मृ यु भएको भ ने कुरा त यगत माण तथा
प रि थितज य माणह बाट समेत कसरु थािपत
भएको देिखँदा ितवादीह को अदालतसम गरेको
इ कारी बयान तथा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
आरोिपत कसरु मा अनस
ु धानको ममा
सािबत रहने तर अदालतमा इ कारी बयान गरेको

आधारमा मा कसरु बाट उ मिु िदँदै जाँदा फौजदारी
यायको ममिवपरीत हन जाने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) ले
सजायमा कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने
कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको
माण पु याउने भार िनज ितवादीको नै हने यव था
भएसमेतबाट जसले जनु कुराको िजिकर िल छ
सोको िनिववाद पमा पिु गनु िजिकर िलने प को
दािय वसमेत हने हँदा ितवादी पूणबहादरु कुमालले
आ नो िनद िषताको िजिकर शंकारिहत व तिु न
माणबाट पिु गन सके को नदेिखँदा िनज ितवादीलाई
आरोिपत कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई
भएको सख
ु त िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित २०६७।१२।२१
को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
सह ितवादी कुमार चपाईलाई मृतक
च बहादरु ले लखेटेको र कुमार चपाईले यी ितवादी
अ बरबहादरु को घरमा गई गहु ार मागेपिछ यी ितवादी
अ बरबहादरु र पूणबहादरु मृतक च बहादरु राजीउपर
जाईलागी सव थम ियनै ितवादी अ बरबहादल
ु े
दाउराको फकलेटोले च बहादरु को टाउकोसमेतमा
हानेको यसपिछ अ य २ जना पूणबहादरु र कुमार
चपाईले थप हानमार गरी च बहादरु को मृ यपु ात्
यी ितवादी अ बरबहादरु ले मतृ कको दवु ै हात
समा ने ितवादी कुमार चपाईले खु ामा र ितवादी
पूणबहादरु ले क मरको भागमा समाती भेरी नदीमा
लास फालेको भ ने देिखन आयो । यसरी त यले
समथन गरेको घटना िववरणअनस
ु ार यी ितवादी
अ बरबहादरु कुमालले आरोिपत कसरु गरेको नै
देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने गरी सख
ु त
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत सख
ु तको िमित २०७०।३।१८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
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आफूह समेतले च बहादरु लाई कत य गरी
मारेको भनी मौकामा सािबत हने ितवादीह कुमार
चपाई र पूणबहादरु कुमालले यी ितवादी िढिमल
भ ने ढलबहादरु लाई पोल गन नस नक
ु ा साथै वादीका
सा ीह जाहेरवाली शाि त राजी र जोरा िसंह ख ीको
बकप मा पिन िनज ितवादीको नाम कही ँकतै उ लेख
गरेको पिन देिखँदैन । यसैगरी आफूले कसरु गरेमा
सािबत हने ितवादी कुमार चपाई र पूणबहादरु समेतले
यी ितवादीलाई पोल नगरेको र रातको समयमा भएको
घटनाको बारेमा के ही थाहा नपाउने यी ितवादीको घर
निजक वारदात थल रहेकोले घटनाका बारेमा थाहा
नपाएको िव सनीय नभएको भ ने आधारमा मा िनज
ितवादी कसरु दार ठह याउनु यायको ममिवपरीत
ह छ । कसैउपर फौजदारी अिभयोग लगाउनु मा
पया आधार होइन उ अिभयोग व तिु न शंकारिहत
उिचत तवरबाट पिु गनपन
ु ह छ । माण ऐन, २०३१
को दफा २५ मा वादी दाबी मािणत गन दािय व वादी
वयम्मा रहने यव था रहेबाट समेत िनज ितवादी
िढिमल भ ने ढलबहादरु सलामी मगरको घरनिजक
वारदात थल रहेकोले घटनाका बारेमा थाहा नपाएको
भ नु िव सनीय नभएको भ ने शंकाको आधारमा मा
कसरु दार कायम गनु यायको मा य िस ा तिवपरीत
हन जाने हँदा शंकाको सिु वधा ितवादीले पाउने नै
देिखने ।
अतः उि लिखत आधार र माणसमेतबाट
ितवादी पूणबहादरु कुमाललाई आरोिपत कसरु मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई भएको
िमित २०६६।७।१६ को सख
ु त िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको
िमित २०६७।१२।२१ को फै सला र सु सख
ु त
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।११।१५ मा
ितवादी अ बरबहादरु कुमाललाई आरोिपत कसरु मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै द गरेको र अका ितवादी िढिमल

भ ने ढलबहादरु सलामी मगरले आरोिपत कसरु मा
सफाइ पाउने र गरी भएको फै सला सदर गरी ितवादी
अ बरबहादरु कुमालको हकमा साधकको रोहमा
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित
२०७०।३।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े ठ
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०६७८, जबरज ती
करणी, सािव ा राई िव. नेपाल सरकार
घटनाबाट पीिडत यि ले य गरेको कुरा
तथा घटना भएको थाहा पाउने यि ले घटनाको
त कालपिछ य गरेको कुरा माण ऐन, २०३१ को
दफा १०(१)(क) र (ख) बमोिजम अदालतले माणको
पमा हण गनपन
ु ह छ । पीिडत जाहेरवालीले
मौकामा िदएको जाहेरी दरखा तलाई पिु ट हने गरी
तीनजना एउटै खाटमा सतु ेकोमा िबहान ४ बजेितर
भाउजू सािव ा राईले मेरो हात समाती ितवादी
सरु जलाई मेरो लगु ा खो न लगाउनु भयो र दवु ैजनाले
समातेको हँदा मैले के ही गन सिकन ितवादी सरु ज
राईले मलाई जबरज ती करणी गरेको हो भनी सु
अदालतमा बकप गरेको देिखएको र पीिडताको उ
बकप पीिडत धनकुटा “ठ” को दािहने पाताको पछािड
घाउ देिखएको तथा योिन याितएको भ ने बेहोराको
प रवितत नाम धनकुटा “ठ” को शारी रक परी ण
ितवेदन र ितवादी सरु ज राईको दािहने र दे े घाँटीमा
घाउ देिखएको भ ने शारी रक परी ण ितवेदनबाट
समिथत भएको अव थामा पीिडतको भनाइ ततु
मु ामा िनणायक माणको पमा िलनपु न देिखन
आउने ।
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ितवादीह ले
िमलोमतो
गरी
२०६९/०३/२८ को िबहानपख ४ बजेको समयमा
ितवादीम येका सािव ा राईले ितवादी सरु ज
राईलाई अ ाई िनदशन िदई वष १७ क प रवितत
नाम जाहेरवाली पीिडता धनकुटा “ठ” लाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु
गरी जबरज ती करणी गन लगाएबमोिजम ितवादी
सरु ज राईले पीिडता धनकुटा “ठ” लाई जबरज ती
करणी गरी मल
ु क
ु ऐन ऐ. महलको १ नं. बमोिजमको
कसरु गरेको सािव ा राईले माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ बमोिजम स माण पिु भएको देिख छ । ितवादी
सािव ा राईउपरको जबरज ती करणी महलको ६ नं.
बमोिजमको कसरु पिु भएको देिखँदा िनजलाई सोही
६ नं. बमोिजम ितवादी सरु ज राईलाई हने सजायको
आधा सजाय हनपु न अव था देिखयो । दाबीबमोिजम
ितवादीम येका सािव ा राईबाट जबरज ती करणी
महलको १० नं.बमोिजम ितपूित भराई िदनपु न हो
वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा जबरज ती
करणीको ६ नं. बमोिजम जबरज ती करणी गन
अ ाएको यि लाई जबरज ती करणी गनलाई हने
सजायको आधा सजाय हनेस मको कानूनी यव था
भएको देिख छ । जबरज ती करणीको १० नं.बमोिजम
जबरज ती करणी गनबाट पीिडतलाई ितपूित भराई
िदनपु न कानूनी यव था रहेको पाइ छ । जबरज ती
करणी गन अ ाउनेबाट ितपूित भराउनपु न कानूनी
यव था भएको देिखँदैन । तसथ ितवादी सािव ा
राईलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
६ नं. को कसरु मा ऐ. बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतबाट ितवादी सािव ा राईले पीिडत
धनकुटा “ठ” लाई जबरज ती करणी गन ितवादी
सरु ज राईलाई अ ाई िनदशन िदई जबरज ती करणीको
महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु गरेको पिु ट हन

आएको देिखँदा ितवादी सािव ा राईलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु धनकुटा िज ला
अदालतबाट िमित २०६९/१०/१८ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु गरेको देिखँदा ितवादी सािव ा
राईलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ६
नं. को कसरु मा ऐ.बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द सजाय
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित
२०७१/०१/२३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.११
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७६-WH-०११६, ब दी य ीकरण, िव म
भ ने िझ के बहादुर मो ान िव. लिलतपुर िज ला
अदालत, लगनखेल
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४१ नं. मा “एकै
मािनसलाई एकै वा धेरै मु ाको धेरै कलमको कै द
ठे नु परेमा जनु कलममा कै दको सबभ दा ठुलो हद
छ सो हद नना ने गरी एकै वा धेरै मु ामा एकै वा धेरै
कलममा गरी कै द ठे नपु छ । यसरी कै द ठे िकएकोमा
कै द भु ान हन नपाउँदै अक कलममा कै द ठे नपु न
भयो र अिघ ठेिकएको ज मा कै दभ दा पिछ ठे नपु न
कलमको हद बढी छ भने अिघ कै द ठे दा थनु ामा परेको
िमितदेिख पिछ ठे िकएको कलमको हद नना ने गरी कै द
ठे नपु छ । अिघ ठेिकएको कै दभ दा पिछ ठे ने कलमको
हद घटी रहेछ भने थप कै द ठे नु पदन । फै सला, कै दी
पज
ु , कै द ठे ने िकताबमा स म खल
ु ाई िदनपु छ र पिछ
ठे िकने कलमको हद घटी भए पिन अिघ कै द गदा ठुलो
कलमको हद नपगु ेको रहेछ भने सो नपगु िदनस म
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पिछ लो कलममा कै द गनपछ
ु । धेरै कलमको कै दको
हद बराबर हन आयो भने सोम ये एक कलमको कै द
ठे नपु छ । अ कलमका हकमा फै सला, कै दी पज
ु ,
कै द ठे ने िकताबमा स म खल
ु ाउनपु छ । तर फै सला
भइसके पिछ कै द नब दै वा थनु ा कै द बसेको अव थामा
वा थनु ा कै दबाट छुटेको वा भागेको अव था अक
कसरु गरेकोमा सो कसरु बापत कानूनबमोिजम थप
कै द ठे नपु छ” भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
उ कानूनी यव थाबमोिजम एउटै वारदातमा संल न
रहेको कसरु दारउपर िभ न िभ न अिभयोग दायर भई
िभ न िभ न कै द सजाय भएमा य ता कसरु दारलाई
यती िभ न िभ न कसरु मा भएको कै द सजायम ये
सबैभ दा ठुलो कै दको सजाय मा गनपन
ु हने ।
िनवेदकलाई ठेिकएको कै द र ज रवानाको
कृित हेन हो भने िनजलाई जबरज ती चोरी मु ामा
चोरीको महलको १४(२) नं. मा “जबरज ती चोरी
गनलाई यसै महलको १२ नं. बमोिजम हने सजायको
डेढी बढाई सजाय गरी ज रवानाबापतसमेत कै द गनपछ
ु
र सोबमोिजम गदा चार मिहनादेिख घटी कै द हने भएमा
चार मिहना कै द गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । यसरी हेदा हातहितयार खरखजाना मु ामा
भएको कै द भु ान भएपिछ लागेको ज रवाना ितरेमा
कै दबाट मु त हन सिक छ भने चोरीको १४(२) नं.
अनु प हने ज रवाना ितरे पिन कसरु दार थनु ा मु त
हन पाउँदैन । िनजले ज रवानाबापत पिन अिनवाय
थनु ामा नै ब नपु न हनेछ । ज रवाना ग रएको भए पिन
यसको अिभ ाय मतलब र व प कै द नै हो भनी
मा नपु न ह छ । य तो कै द अ य कानूनबमोिजम
हने कै दको अित र थप कै द हो भ ने पिन
देिखँदैन । य तो कै दको हद कायम गनमा कुनै कानूनले
ितब ध लगाएको पिन पाइँदैन । य तो ि थितमा द ड
सजायको महलको ४१ नं. बमोिजम कै दको हद कायम
गन स दभमा चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम
ज रवानाबापत हने कै दलाई अ य कै दभ दा पथृ क
रा नपु न नदेिखने ।

रट िनवेदकले िनजलाई हातहितयार तथा
खरखजाना मु ामा िदइएको कै दी पज
ु मा थनु ामा रा न
पठाएको िमित २०७२।४।१० भएकोमा संशोधन गरी
िमित २०७२।१।६ कायम गरी िनजलाई भएको कै द
भु ान भइसके को हनाले हातहितयार खरखजाना
मु ामा भएको ज रवानाबापत बढी बसेको अविधको
१ िदनको .३०० का दरले रकम क ा गरी बाँक
ज रवाना रकम बझ
ु ी थनु ामु त ग रपाउँ भनी कारागार
कायालय न खमु ाफत िनवेदन िदएपिछ लिलतपरु
िज ला अदालतबाट च नं. ७९८ िमित २०७६।४।२६
मा कै द हद गरी कै दी पज
ु संशोधन गरी कै दी पज
ु
पठाएको पाइ छ । यसरी संशोिधत कै दी पज
िदँ
दा
ु
िनजलाई ज मा ठहरेको कै द ४ वष १ मिहना १५
िदन, ठे िकएको कै द ४ वष, थनु ामा रा न पठाइएको
िमित २०७२।१।६, कै दबापत थनु ामा रा नपु न
अविध २०७६।१।५ (भु ान भइसके को), ठेिकएको
ज मा ज रवाना .६,२३,६९२।– (छ लाख तेइस
हजार छ सय बयान बे) ज रवानाबापत हने कै द ४ वष,
ज रवानाबापत कै दमा रा नपु न िमित २०८०।०१।०५
र कै द मु गनपन
ु िमित २०८०।०१।०६ भनी
संशोिधत कै दी पज
ु िदएको पाइ छ । यसरी हेदा उ
कै दी पज
ु मा जबरज ती चोरी मु ामा भएको ज रवाना
र हातहितयार खरखजाना मु ामा भएको ज रवाना
जोडी ज रवानामा रािखएको पाइ छ । जबरज ती
चोरी मु ामा भएको ज रवानाबापत ज रवाना ितन
पाइने नभई ज रवानाबापत अिनवाय कै दमा ब नपु न
भएको हनाले जबरज ती चोरी मु ामा भएको ज रवाना
.५,२३,६९२।– लाई पिन ज रवानाको अङ् कमा
गणना गरेको िम ने देिखन नआउने ।
यसै स दभमा िनवेदक सभु ाष साह िव
पनु रावेदन अदालत पाटन लिलतपरु समेत भएको
ने.का.प.२०७१ अङ् क ११ िन.नं. ९२८६ भएको
ब दी य ीकरण मु ामा “एउटै वारदातमा संल न
रहेका कसरु दारउपर िभ न िभ न अिभयोग दायर भई
िभ न िभ न कै द सजाय भएमा य ता कसरु दारलाई
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य तो िभ न िभ न कसरु मा भएको कै द सजायम ये
सबैभ दा ठुलो कै द सजाय मा गनपन
ु र एउटै
मािनसलाई एउटै वारदात र एउटै कागजका आधारमा
दईु छुटाछु ै िनकाय िज ला अदालत र िज ला शासन
कायालयमा दईु छु ाछु ै मु ाह चली कै द सजाय
भएकोमा द ड सजायको महलको ४१ नं. अनु प दवु ै
कलमको कै द ठे नपु दा जनु कलममा कै दको सबभ दा
ठुलो हद ह छ, सो हद नना ने गरी कै द ठे नपु न
हँदा यी िनवेदकको हकमा दईु छु ाछु ै मु ाबाट कै द
ठेिकएकोमा जनु ठुलो हदको कै द हो सोभ दा बढी
कै द सजाय हने अव थामा देिखन नआउने” भ ने यस
अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइने ।
यसरी उि लिखत द ड सजायको ४१ नं.
तथा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका
आधारमा यी िनवेदक िब म भ ने िझ के बहादरु
मो ानलाई जबरज ती चोरी मु ामा १ मिहना १५
िदन कै द र .५,२३,६९२।– ज रवानाबापत समेत
कै द हने हँदा ज मा ४ वष १ मिहना १५ िदन कै द
भएको र हातहितयार खरखजाना मु ामा ४ वष कै द
र .१,००,०००।– ज रवाना भएकोमा जबरज ती
चोरी मु ामा भएको कै दभ दा हातहितयार खरखजाना
मु ामा भएमो कै द सानो भएको हनाले जबरज ती चोरी
मु ामा भएको कै द ४ वष १ मिहना १५ िदन िनजलाई
ठेिकने नै हँदा िनज िमित २०७२।१।६ गतेदेिख पपु का
लािग थनु ामा बसेको देिखँदा िनजको कै द अविध
िमित २०७६।२।२१ मा समा त भएको देिखएको
र हातहितयार खरखजाना मु ामा भएको ४ वष कै द
जबरज ती चोरी मु ामा भएको कै द सजायभ दा
तल
ु ना मक घटी कै द सजाय भएकोले यसतफ कै द
ठे नपु न देिखएन । िनवेदकले ठुलो ठेिकएको कै द हद
भु ान गरेप चात् पिन कै दबाट मु नगरी कै दमा रा ने
िवप ीह को काय कानूनिवपरीतको देिखन आएकोले
हातहितयार खरखजाना मु ामा भएको ज रवाना
.१,००,०००।– बाट थनु ामु हने अविध िमित
२०७६।२।२२ देिख थनु ामु नहँदास म १ िदनको

.३००।- का दरले कटाई बाँक ज रवानाबापतको
रकम बझ
लिलतपरु िज ला
ु ीिलई थनु ामु गनपनमा
ु
अदालतबाट िमित २०७६।४।२६ मा कै दी पज
ु
संशोधन गरी जबरज ती चोरी मु ामा भएको अिनवाय
कै दमा नै ब नु पन ज रवाना .५,२३,६९२ लाई समेत
हातहितयार खरखजानाको भएको ितन बझ
ु ाउन िम ने
ज रवानामा .१,००,०००।– मा थप गरी ज मा जारी
.६,२३,६९२।– ज रवाना ितरेमा मा थनु ामु हने
भनी िदएको कै दी पज
ु र उ कै दी पज
ु लाई सदर गन
गरी िमित २०७६।५।२० मा भएको लिलतपरु िज ला
अदालतको आदेश कानूनस मत नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण एवं कानूनी
यव थासमेतका आधारमा रट िनवेदक िव म भ ने
िझ के बहादरु मो ानले आफूलाई लागेको कै द िमित
२०७६।२।२१ मा भु ान ग रसके को र हातहितयार
खरखजाना मु ामा भएको ज रवानाबाट िनज बढी अविध
कै दमा बसेको िदनको हन आउने कानूनबमोिजमको
रकम घटाई बाँक रहन आएको ज रवाना रकम िनज
िनवेदक िव म भ ने िझ के बहादरु मो ानले बझ
ु ाउन
याए सो ज रवानाको रकम िलई िनजलाई कै द मु
ग रिदनु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ३६(क) र (ख) बमोिजम िवप ीह को
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः सूय साद भ डारी
क यटु र: सर वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल काितक १५ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.
ी टंकबहादरु मो ान, ०७५-WH-००१६,
ब दी य ीकरण, खड् गबहादुर िव कमा का ड िव.
गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
नवु ाकोट िज ला अदालतले प ाउको लािग
अनमु ित िदँदा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा ९(१)(२)(३) अनस
ु ार आधार र
कारण खोली अनमु ित िदएको देिखँदैन । ऐ. ऐनको दफा
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६ मा “कुनै हरी कायालय वा हरी कमचारीले अनुसूची
१ मा उि लिखत कुनै कसुर भएको वा भइरहेको वा
हन लागेको जानकारी पाएमा कसुरदारलाई कसुर
गनबाट रो ने वा कसुरसँग स बि धत कुनै माण लोप
वा नास हन निदने र कसुर गन यि भा न, उ कन
नपाउने आव यक र भावकारी यव था यथाशी
गनुपन छ” भ ने यव था रहेको छ । खड् गबहादरु
िव कमा ( का ड) िमित २०७५।४।२२ देिख िमित
२०७५।५।१ र पनु ः िमित २०७५।५।१ देिख िमित
२०७५।५।७ स म िनर तर पमा िवप ीह को
थनु ामा नै रहेको र िवप ीह कै िनय णमा रहेको
अव थामा पनु ः ते ो पटक थनु ामा रहेको देिखँदा
िनजलाई अनस
ु धान गनको लािग भनी ऐ. ऐनको
दफा ६ को अव था िव मान रहेको भ न िम नेसमेत
नदेिखने ।
कुनै फौजदारी कानून ितकूल काय भएको
अव थामा आव यक अनस
ु धान गरी दोषीलाई
कानूनको दायरामा याउनु स ब िनकायह को
कानूनी कत य हने कुरामा िववाद छै न । यसका
लािग आव यक कानूनी ि या अपनाउनपु न
ह छ । कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको उिचत
ि या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि क वत तामा
अङ् कुश लगाउन वा अपहरण गन नपाइने । कानूनले
तोके को िनि चत कायिविध र ि या अवल बन नगरी
भएको कायह ले याियक िवचलन िन याउने ।
संिवधानले कानूनी औिच य पिु हन नस ने
कृितका थनु ा, िगर तारी तथा गैरकानूनी पमा
शि को योग गनबाट िनषेध गरेको छ । कुनै यि लाई
गैरकानूनी पमा वा कानूनको उिचत ि या पूरा
नगरी वृ भावना राखेर ब दी बनाइएको अव थामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ामु गनु
अदालतको कत य हन आउँछ । नेपालको संिवधानको
धारा १२८(४) मा “मु ा मािमलाका रोहमा सव च
अदालतले गरेको संिवधान र कानूनको या या वा
ितपादन गरेको कानूनी िस ा त सबैले पालन गनुपन

छ” भनी उ लेख भएको छ । अदालतको आदेश पालना
नगन वा कुनै कारको बहानाबाजी अगािड सान कुरा
शोभनीय हँदैन । अदालतबाट पटकपटक भएका
आदेशअनस
ु ार ब दीलाई थनु ामु नगरी िनर तर
थनु ामा रा नु अनिु चत, अतािकक र जवाफदेिहताहीन
काय हने । य तो काय नेपालको संिवधान तथा
चिलत फौजदारी कायिविध (संिहता) ऐन, २०७४ मा
यवि थत ावधानको भावना र मम ितकूल देिखने ।
अतः िनवेदकले नै दायर गरेको रट नं.
०७५-WH-०००६ र ०७५-WH-०००९ मा यस
अदालतबाट मशः िमित २०७५।५।१ र िमित
२०७५।५।७ मा खड् गबहादरु िव वकमा ( का ड)
लाई गैरकानूनी थनु ामा राखेको भनी दईु दईु पटक
िनर तर पमा गैरकानूनी थनु ाबाट मु गन आदेश
िदँदािदँदै अदालतको आदेश उ लङ् घन गरी िमित
२०७५।५।७ मा िनजलाई पनु ः प ाउ गरी हालस म
िनर तर थनु ामा राखेको देिखयो । खड् गबहादरु
िव वकमा ( का ड) लाई पटकपटक यस अदालतको
प रसर निजकै बाट प ाउ गरी िनर तर थनु ामा राखेको
देिखँदा यसलाई अदालतको आदेशको पालना गनमा
वाि छत संवेदनशीलता नअपनाएको र िनवेदकउपर
वृ भावना राखी ब दी बनाउने काय गरेको मा नपु न
देिखयो । यस कारको थनु ालाई कानूनस मत मा न
िम ने नदेिखँदा नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२)
तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
३७(१) बमोिजम िनवेदकका मागअनस
ु ार गैरकानूनी
थनु ाबाट रट िनवेदकका दाइ खड् गबहादरु िव वकमा
( का ड) लाई मु गनु भनी ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने ठहछ । अदालतको आदेशको
स मान र काया वयन गनपन
ु कानूनी दािय व
भएका िनकायह बाट बारबार ब दी य ीकरण
स ब धमा भएको अदालतको आदेशलाई अस मान
गरेकोमा अदालतको ग भीर सरोकार रहेको
छ । ब दी य ीकरणको यो आदेशअनस
ु ार िनज
खड् गबहादरु िव वकमा ( का ड) लाई नवु ाकोट
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िज ला यायाधीशको रोहबरमा छाडी सोको स कल
कागज यस अदालतको िमिसल सामेल रा नु भनी
संि
आदेशअनस
ु ार खड् गबहादरु िव वकमा
( का ड) लाई थनु ामु ग रसके को देिखँदा अब थप
के ही ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
इित संवत् २०७५ साल भा १८ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.१२
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१८७६, कत य
यान, काश िसंह भ ने काश िसंह ढकाल िव.
नेपाल सरकार
ितवादीले अदालतसम बयान गदा कसरु
गरेमा इ कार रही बयान गरे पिन िनज ितवादीको
अिधकार ा त अिधकारीसम भएको सािबतीलाई
शव परी ण ितवेदनमा भवानी िसंहको म यु Finding
consistent with violent asphyxia death
with struggle probably because of manual
strangulation (throttling) भनी उ लेख भएको
अव था, मेिडकल अिधकृत पान द अिधकारीले
पो टमाटम रपोट मसमेतबाट तयार भएको हो । िनज
भवानी िसंहको मृ यक
ु ो कारण िनसािसएर भएको हो
भनी अदालतमा बकप गरेक छन् । शव परी ण
गन डा. राजन पा डे र डा. संकेतकुमार रजालले
अदालतमा बकप गदा िनज मतृ कको पो टमाटम
मसमेतको मेिडकल बोडबाट भएको हो । िनजको
मृ यक
ु ो कारण िनसािसएर भएको हो भनी लेखाई
िदएका, मौकामा खडा भएको लास जाँच मचु ु कामा
मतृ क भवानी िसंहको नाकबाट रगतज तो पदाथ
बगेको, दायाँ गालामा रगतज तो पदाथ लागेको, ओठ
ह का िनलो देिखएको, िचउँडो कोत रएको, िपठ् यमुँ ा
ह का िनलो, बायाँ खु ा घडुँ ामािथ िनलो देिखएको
ओ यानमा चरु ाका फुटेका टु ाह रहेको भनी

उ लेख भएको बेहोरा, मौकामा कागज गन उिमला
रावत र िड ली वलीले यी ितवादीले नै कत य गरी
मारेको हो भनी लेखाई िदएको बेहोरासमेतका आधार
कारणबाट मतृ कको मृ यु िनज ितवादीको कत यबाट
नै भएको भ ने त य पिु हन आउने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट यी
ितवादीले आ नी ीमतीलाई कुटिपट गरी चोट पु याई
घाँटी िथची वास ास ब द गरेबाट मृतकको मृ यु
भएको भ ने िमिसल संल न माण कागजातह बाट
पिु भएको देिखँदा ितवादी काश िसंह ढकाललाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु मा िनजलाई सोही ऐन महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकदैको
सजाय गन गरी भएको सु िज ला अदालतको िमित
२०७२/२/५ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७२/०९/२८ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी काश िसंह ढकाल मौकामा
अिधकार ा त अिधकारीसम को सािबती बयानमा
रसको आवेगमा मृतक ीमतीलाई घाँटी िथचेको
नभई घाँटी अँठ्याएर घचेटेको हो भनी उ लेख गरेको
देिख छ । मतृ क ीमतीले र सीसमेत सेवन गन र
मृतक ीमतीले ितवादी लो नेले भनेमा मा खाना
पकाउने, ितवादीले रा न िदएको पैसा मा दा निदने
ज ता यवहार र ि याकलापह बाट लो नेलाई
हैरानी गराउने र सताउने गरेको अव था देिखएबाट
मतृ क र यी ितवादीिबचको दा प य जीवन समु धरु
नरहेको प देिख छ । यस कार मतृ कको आनीबानी
र साथै मृतकले यी ितवादीलाई गरेको उपयु
यवहारसमेतको प रणामका कारणबाट ितवादीले
आ नो ीमतीलाई घाँटी अँठ्याएर घचेटेको अव थामा
नै मृतकको मृ यस
ु म भएको अव था र प रि थित
देिखँदा िनज ितवादी काश िसंह ढकाललाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु मा िनजलाई सोही ऐन, महलको
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१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकदैको
सजाय गदा चक पन जाने देिखएबाट िनज ितवादी
काशिसंह ढकाललाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम १२ (बा ) वष मा कै द हने ।
इजलास अिधकृ त: डोलनाथ यौपाने
इित संवत् २०७५ साल असोज १ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CI-०२९४, िनषेधा ा
/ परमादेश, सीतादेवी ल साल िव. िज ला शासन
कायालय, बिदयासमेत
न सा मचु ु काबाट न.नं.१५, १५क र
१५ख समेतका ज गाह पनु रावेदकको नाउँमा दता
रही िववादपूव िनवेदककै भोग चलनमा रहेको देिखन
आयो । साथै न.नं.१५क खा डो रहेको सो खाडलको
माटो िनकाली न.नं.१५ख मा िडल बनाएको देिखयो ।
िवप ी िज ला िवकास सिमितको िलिखत जवाफमा
बाटो, िडल, क रडोर, ेनस म िनमाण भएको भ ने
देिखँदा न.नं.१५क मा भएको खा डो र न.नं. १५ख
मा बनेको िडल िवप ी िज ला िवकास सिमितबाट
िनमाण भएको देिखन आउने ।
िज ला िवकास सिमितको िलिखत जवाफमा
दाबीको ज गा बढैया तालअ तगतको हो भनी िजिकर
िलएको भए तापिन सो िवषयमा िनवेदकको दता
बदरतफ कुनै अिधकार ा िनकायमा कारबाही
उठाएको पिन देिखँदैन । िनिववाद हक भोगमा रहेको
ज गामा कानूनबमोिजम बाहेक ह त ेप गन िम ने पिन
देिखँदैन । दाबीको ज गामा िवप ी िज ला िवकास
सिमितले खा डो बनाई िडलसमेत बनाएको देिखन
आउने ।
िनषेधा ाको आदेश जारी हन िववािदत
िवषयमा िनवेदकको िनिववाद हक वा वािम व भएको
हनपु न । िनषेधा ाको अथ कुनै यि को िनिववाद

हकमा हन जाने अवरोधलाई िनषेध गनु हो । िवप ी
िज ला िवकास सिमितको तफबाट दाबीको ज गाको
न.नं.१५क र १५ख खा डोलगायतको संरचना
बनेको देिखन आएकोले पनु रावेदक िनवेदकको
स पि उपरको हकमा आघात पन स ने आशंकाको
ि थित िव मान रहेको देिखन आउने ।
अतः िनवेदकको दता े तािभ को वादीको
िक.नं.११६१ को ज गा िनवेदकले भोग गन पाउने
नै हँदा िनवेदकको िनिववाद हकभोग वािम वको
ज गामा ह त ेप नगन,ु नगराउनु भनी िनषेधा ाको
आदेश जारी गनपनमा
त कालीन पनु रावेदन अदालत
ु
नेपालग जबाट रट िनवेदन खारेज गन गरी िमित
२०७०।०३।०२ मा भएको आदेश िमलेको नदेिखँदा
बदर भई दाबीको िनवेदकको िक.नं.११६१ को ज गामा
िनवेदकलाई भोग गनलाई अवरोध नगन,ु नगराउनु भनी
िवप ीह को नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१४
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७३-MS-००१४, अदालतको अवहेलना,
सूयनारायण चौधरी िव. म तथा यातायात यव था
म ालयसमेत
वैदेिशक रोजगार यवसाय गन नयाँ
इजाजतप निदने भ ने नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो
िमित २०६८/०३/१३ को िनणयलाई उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको सव च अदालतको िमित
२०७३/१०/०३ को िनणय उ लेख गरी यी िनवेदकले
वैदेिशक रोजगार यवसाय गन इजाजतप पाउँ भनी
िमित २०७३/११/०९ मा वैदिे शक रोजगार िवभागमा
िनवेदन पेस गरेको र सोस ब धी े ािधकार वैदेिशक
रोजगार िवभागमै रहेको भ ने कुरामा िववाद भएन l
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नयाँ इजाजत िदन मि प रषदक
् ो िनणयका कारणले
नरो नु भनी अदालतबाट सािधकार िनकायका नाममा
िनदशना मक आदेश जारी भएकोले अदालतको सो
आदेशलाई स मान गद य तो अव थामा नीितगत
िनणय गरेरै जानपु न ठानी तालक
ु म ालयबाट
यथोिचत िनकास मािगएको हो भ ने िवप ी सािधकार
िनकायका महािनदशक िव राज पा डे र ऐजनका
िनदशक रमा भ राईले िमित २०७३/११/२९ मा
पेस गरेको िलिखत जवाफबाट देिखन आयो l यसबाट
िनवेदकले इजाजतप पाउनका लािग पेस गरेको
िनवेदनमा कारबाही नै अिघ नबढेको भ न िमलेन l
िवप ीह ले िनवेदकको िनवेदनमा कुनै कारबाही नै
नगरी उदासीनता देखाएको वा कारबाही गन इ कार
गरी अदालतबाट भएको आदेशलाई चनु ौती िदएको वा
अदालतबाट भएको आदेशलाई यो यो कारणले नमा ने
भनी भनेको अव था नभई अदालतको आदेशलाई
स मान गद िनवेदकको सो िनवेदनमा कारबाही
ार भ गरेको भ ने िवप ीह ले पेस गरेको िमिसल
संल न िलिखत जवाफबाट खु न देिखन आएको हँदा
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
जनु िनकाय वा अिधकारीबाट अदालतको
अवहेलना भयो भनी दाबी िलइएको हो, ती िनकाय
र अिधकारीले अदालतको आदेशलाई स मान गद
दाबीको िनवेदनमा कारबाही अिघ बढाइसके को भ ने
देिखँदा अदालतको अवहेलनामा कारबाही ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर थािपत हन
नसके कोले िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारा साद डाँगी
इित संवत् २०७६ साल फा गनु १६ गते रोज ६ शभु म् ।

सरकार िव. सीमा राणा शाहसमेत
ितवादी सीमा राणाले अदालतमा बयान
गदा जाहेरवाली वी राणासँग मैले रकम िलएको
छै न । उ टै मैले िनजबाट .६०,००,०००।– साठी
लाख पैयाँ िलनछ
ु । जाहेरवाला दीप श शेर
राणासँग .१०,००,०००।– दश लाख पैयाँ मा
िलएक हँ । सो रकम िफता िदइसके कोले अब िनजलाई
मैले रकम िदनु छै न । अ य जाहेरवालाह सँग मैले
रकम िलएको छै न भनी कसरु मा इ कार रहेको देिखए
पिन मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानमा आफूले समु न खनाल, दीप श शेरसमेतका
यि ह बाट रकम िलएको हँ भ ने उ लेख गरी
कसरु मा सािबत रहेको देिख छ र सु अदालतमा
उपि थत भई बकप गन निवन महजनसमेतका
जाहेरवालाह ले आ-आ नो बकप मा यी ितवादी
सीमा राणाले आफूह सँग आकषक याज िदने
भ नेसमेतको लोभन देखाएर रकम िलएको र सो
रकम तथा याजसमेत िनजले निदएक ले ठगी गरेको
भ ने बेहोरा उ लेख गद जाहेरी दरखा तलाई पिु
गरेकोसमेतका िमिसल संल न माणह को आधारमा
िनज यथ ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको
ठह याई सजाय गरेको र िनजबाट जाहेरवालाह ले
िबगो .२,५०,२०,०००।– (दईु करोड पचास लाख
िबस हजार पैयाँ) भराई पाउनेसमेत ठह याएको
सु िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर ितवादी सीमा
राणाले पनु रावेदन नगरी बसेको देिखएबाट िनजको
हकमा पनु रावेदन अदालतको उ फै सला अि तम
भइरहेको देिखएबाट सोस ब धमा िववेचना ग ररहनपु न
नदेिखने ।
इजलास नं.१६
अब िनज यथ ितवादी सीमा राणाबाट
जाहेरवालाह ले भराई पाउने ठह याएको िबगो कम
१
भएकोले दाबीअनस
ु ार िबगो कायम गरी सोअनस
ु ार
मा. या. ी टंकबहादरु मो ान र मा. या. ी सजाय (ज रवाना) हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-०४७५, ठगी, नेपाल पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा जाहेरवाला निवन
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महजनसमेतका २२ जना जाहेरवालाह ले ितवादी
सीमा राणालाई िदएको र अ जु शाहसमेत के ही
जाहेरवालाह ले िनज ितवादी सीमा राणाबाट िफता
पाएका के ही रकम क ा गरी िनजह ले ितवादी सीमा
राणा शाहबाट ज मा रकम .२,५०,२०,०००।– (दईु
करोड पचास लाख िबस हजार) पैयाँ पाउन बाँक
रहेको भनी अदालतमा उपि थत भई गरेको बकप बाट
देिखयो । अ य राजे सवु ालसमेत ३७ जना
जाहेरवालाह ले अदालतमा उपि थत भई आ नो
जाहेरी बेहोरा पिु गरेको पाइएन । िनजह को जाहेरी
बेहोरा पिु हने त यगत माण अिभयोजन प ले
पेस गरेको िमिसलबाट देिखएन । के ही अपवादबाहेक
सरकारवादी फौजदारी मु ामा अिभयोग दाबी पिु
गन भार वादी प को हने माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ मा रहेको कानूनी यव था रहेको देिख छ
र यो फौजदारी यायको िव यापी मा यता रहेको
साथै यसलाई हा ो याय णालीले अङ् िगकार गरी
आएको छ अथात् यो हा ो याय णालीको थािपत
मा यता नै हो । यस कार मािथ उ लेख भएअनस
ु ार
पीिडत जाहेरवालाह ले अदालतको आदेशानस
ु ार
अदालतमा उपि थत भई आ नो जाहेरी बेहोरालाई
पिु ग रिदएका समेत आधारमा सु अदालतले कायम
गरेको िबगोलाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सलालाई अ यथा मा न िम ने नदेिखएकाले
अिभयोग दाबीअनस
ु ार िबगो कायम गरी सोअनस
ु ार
ितवादीलाई ज रवाना (सजाय) हनपु न भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
नआउने ।
जाहेरीमा उ लेख गरेको कुरा सो जाहेरी
दरखा त िदने जाहेरवालाह ले अदालतमा आई
बकप गरी पिु ग रिदनपु न ह छ । निवन महजनसमेत
२२ जना जाहेरवालाह ले अदालतमा उपि थत
भई आ-आ नो जाहेरी बेहोरा पिु गरी बकप गरेको
देिख छ । िनज निवन महजनसमेतका २२ जना
जाहेरवालाह ले ितवादी सीमा राणालाई िदएको

र अ जु शाहसमेत के ही जाहेरवालाह ले िनज
ितवादी सीमा राणाबाट िफता पाएका के ही रकम
क ा गरी िनजह ले ितवादी सीमा राणा शाहबाट
जाहेरीअनस
ु ारको बाँक रहेको रकम भराई पाउने नै
देिखने ।
अब, ितवादी आन द शमालाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको अक पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा ततु
मु ाका जाहेरवालाह ले ितवादी आन द शमालाई
रकम िदएको भनी लेखाउन सके को पाइँदैन । ितवादी
सीमा राणाले अिधकार ा अिधकारीसम को
बयानमा ितवादी आन द शमालाई रकम िदएको
भनी लेखाएको भए तापिन सोहीअनु प अदालतको
बयानमा लेखाउन सके को देिखँदनै । वयं मु ाको
पीिडत जाहेरवालाह ले समेत ितवादी आन द
शमालाई रकम िदएको र िनजले रकम मागेकोसमेत
होइन भनी लेखाई िदएको र यी यथ ितवादीले
समेत जाहेरवालाह बाट रकम िलई ठगी गरेको
भ ने त यगत पमा वादी प ले पिु गन सके को
नदेिखएको हँदा िमिसल संल न माणबाट ितवादी
आन द शमाउपरको अिभयोग दाबी पिु हन नसके को
अव थामा ततु मु ामा अिभयोग दाबीबाट ितवादी
आन द शमालाई सफाइ िदने ठह याएको सु
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न
िम ने देिखन नआउने ।
अत: उि लिखत िव ेषणसमेतका आधारमा
ितवादी सीमा राणा शाहले ठगीको कसरु गरेको
ठह याई िनजलाई ३ वष कै द र .२,५०,२०,०००।(दईु करोड पचास लाख िबस हजार) पैयाँ ज रवाना
हने र सो िबगो िनजबाट जाहेरवालाह ले भराई
पाउने र अका ितवादी आन द शमाले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको िमित २०६५।३।१३ को
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
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पाटनको िमित २०६६।०५।१६ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । ठगी मु ामा यस कारागार
कायालय, नेपालग जमा कै दमा रहेक ितवादी सीमा
राणा शाहको यस कारागारमा रहँदाको अव थामा
िमित २०६९।११।२५ मा िबरामी भई उपचारको
ममा सोही िदन िबहानी ४:५० बजे नेपालग ज
मेिडकल कलेजमा मृ यु भएको बेहोरा जानकारीका
लािग अनरु ोध छ भ ने बेहोराको कारागार कायालय,
नेपालग जको च.नं.२६ िमित २०७४।०४।०९ को
प को छायाँ ितबाट देिखएको र अ.बं.१७६ नं. मा गै
मु ामा अिभयोग लागेको मािनस फैसला नहदँ ै म यो
भने सो मनलाई खतबात ला दैन भ ने यव था
भएको र मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
को दफा १५८ मा अदालतबाट कसरु दार ठहरी
सजाय पाएको यि को मृ यु भएमा मृ यु हदँ ाका
बखतस म काया वयन हन बाँक रहेको स पूण
कै द सजाय वा ज रवाना वत: िमनाहा हने छ भ ने
कानूनी यव था रहेको देिखँदा उि लिखत कानूनी
यव थाका आधारमा ितवादी सीमा राणालाई
लागेको कै द र ज रवाना िमनाहा हने ।
इजलास अिधकृत: जनकिसंह बोहरा
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १९ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी टंकबहादरु मो ान र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७१-CI-०४४७, बेलगती मोही
लगत क ा, धन यामकुमार ि वेदी िव. राजे र दुवे
वादीह को पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार हने
नहनेतफ हेदा, ततु मु ामा ज गाधनीह नागा दवु े र
इ दे वर दवु ेका नाममा संयु दता रहेको िज ला पसा,
गा.िव.स. रामगढवा वडा नं.१ िक.नं. १२४ को ज.िब.
०-८-०, िक.नं. २२६ को ज.िब.०-४-७ र िक.नं. ७३
को ज.िब ०-६-५ ज गाह को ज गाधनी दता माण
पज
ु ाको मोही महलमा ितवादी राजे वर दवु ेको नाम
उि लिखत भएको देिख छ । यसैगरी उि लिखत

िक ा ज गाह को िफ डबक
ु उतार हेदा िकसानको
महलमा ितवादी राजे वर दवु ेको नाम र ज गाधनीको
महलमा नागा दवु े ा णको नाम उि लिखत भएको
पाइ छ । यसरी िफ डबक
ु मा र ज गाधनी दता माण
पज
ु ाको मोही महलमा ियनै ितवादी राजे वर दवु े
ा ण मोही जिनई आएकोबाट यी ितवादीलाई
नापीकै समयदेिख मोही वीकार गरी सके को कुरा
िमिसलबाट देिखने ।
वादीह ले भल
ु वश ज गा धनी माण पज
ु ाको
मोहीको महलमा नाम लेिखन गएको र मोहीले ज गा
कमाउन छाडेको भ ने िफराद एवम् पनु रावेदन िजिकर
रहेकोमा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
(ग) मा "कुनै मोहीले ज गा छाडी भागेमा वा बेप ा
भएमा वा तोिकएबमोिजम कुत नबुझाई मोिहयानी
हक समा भएमा सो कुराको ज गावालाले िलिखत
सूचना तोिकएको अिधकारी छेउ २५ िदनिभ
िदनुपदछ र तोिकएको अिधकारीले सो कुरा
जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (५) को ख ड
(ख) बमोिजम दता िकताबमा स याउनु पदछ ।"
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । यसै स दभमा
यस अदालतबाट (ने.का.प.२०६९, अङ् क ३,
िन.नं.८७९०) पनु रावेदक वादी दल
ु ारी देवी यादवनी र
यथ ितवादी िमयाँ धिु नया भएको अवैध मोही लगत
क ा मु ामा "एकपटक मोही कायम भइसके पिछ
उसलाई कानूनबमोिजम िन काशन नभएस म
मोहीको मोिहयानी हक भूिमस ब धी ऐनको दफा
२६ ले सुरि त गरेको छ । पटक पटक मोहीले
आ नो मोिहयानी हकको माण ज गाधनीलाई
देखाई मोिहयानी हकको नवीकरण ग ररहनु नपन"
भनी िस ा त ितपादन भइसके को अव था देिखने ।
यिद भल
ु वश ज गाधनी माण पज
ु ाको
मोही महलमा ितवादीको नाम लेिखन गएको भए
उ
चिलत कानूनबमोिजम कानूनको यादिभ
ज गाधनीले िनवेदन िदई मोहीको लगत क ा गनपन
ु
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कानूनले ज गाधनीलाई कानूनी दािय व सु पेको
देिख छ । यसरी कानूनले िनिद गरेबमोिजमको िकया
ततु मु ामा ज गाधनीह ले अवल बन गरेको
पाइएन । एक पटक मोहीलाई वीकार ग रसके पिछ
कानूनी बाटो अवल बन नगरी बेलगती मोही लगत क ा
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादीको िफराद दाबी एवम्
पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत देिखन नआएकोले
पनु रावेदक वादीह को उ िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
यस कार उपयु ानस
ु ार कानून एवम् यस
अदालतबाट ितपािदत उि लिखत िस ा तसमेतको
ितकूल हने गरी मोही लगत क ा गन गरेको भूिम
सधु ार कायालय, पसाको िमित २०६६।११।२६
को िनणय बदर गरी दाबीका ज गाधनी नागा दवु ेको
ज गाधनी माण पज
ु ामा िक.नं.१२४, २२६ र ७३
का ज गाह को मोही महलमा राजे वर दवु े लेिखएको
देिखएको र सो कायम रही रहेको अव थामा उि लिखत
िफ डबक
ु मा समेत उ िक.नं.का ज गाह को
िकसानको महलमा राजे वर दवु े नै भएकोले उ
िक ा न बरका ज गाह को मोही राजे वर दवु ेलाई
कायम हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७०।१०।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िदपे नाथ योगी
इित संवत् २०७६ साल फागनु २८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१८
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६८-CI-१३६३, िनणय
बदर दता नामसारी हक कायमसमेत, अचनाकुमारी
राणा भ ने अचना म ल राणासमेत िव. कृ णकुमार
दोङपासमेत
काठमाड िज ला िसतापाइला गाउँ िवकास

सिमितअ तगत वडा नं. ६ मा पन सािबक िक.नं. २३०
िक ाकाट हँदा िक.नं. ५२५ र ५२६, सािबक िक.नं.
२१७ िक ाकाट हँदा िक.नं. ५३५ र ५३६ सािबक
िक.नं. २२५ िक ाकाट हँदा िक.नं. ५४० र ५४१,
सोही िक.नं. ५४१ पनु ः िक ाकाट भई िक.नं. ५४२
र ५४३, सािबक िक.नं. २२२ िक ाकाट भई िक.नं.
५३७, ५३८ र ५३९ हने गरी िक ाकाट भएको
माण िमिसल संल न लट रिज रको मािणत
ितिलिपबाट देिख छ । पनु रावेिदकाह को पित /
िपता व. रणिजत नरिसंह वादी तथा िनजह कै
का छी सासू / हजरु आमा कमलाकुमारी राणाका
िबच काठमाड िज ला अदालतमा चलेको अंश
चलन मु ा िमित २०२४।१२।१८ मा िमलाप हँदा
घर ज गा आपसमा िलने िदने गरी िमलाप भई उ
िमलाप मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.८६ नं. बमोिजम थाहा
पाएको िमितले ३५ िदनको हद यादिभ यी यथ
/ ितवादीह ले नािलस गरी बदर गराउन नसक
हालस म अि तम भई बसेको अव था देिख छ । सो
स ब धमा यस अदालतबाट गौरा था समेत िव
वेचनी थ नीसमेत भएको “ब डाप अंश एवम्
िमलाप बदर” मु ामा (ने.का.प.२०७०, अङ् क
३, िन.नं.८७९६) “अदालतबाट स प न फैसला,
िडसिमस, िमलाप र खारेजले सिु नि तताको
याभूित र मु ाको िनि त अ यको ब ध
गदछन् । यो अपे ा काननू ी णाली र याय
यव थाको थािय वको लािग अप रहाय हने”
भनी िस ा त ितपादन भएको देिख छ । यसरी
हालस म बदर नभई अि तम भई बसेको उ िमित
२०२४।१२।१८ को िमलाप को आधारमा दवु ै
प को िनवेदनबमोिजम भूिम शासन कायालय,
काठमाड बाट िमित २०३१।४।३ मा मािथ उ लेख
भएबमोिजम सािबक िक ा र हालको िक ा भनी
िक ाकाट भएको कुरा िमिसल संल न न सा ि ट
तथा मालपोत कायालय कलंक बाट भएको िमिसल
संल न िनणयबाट देिख छ । सोही मालपोत कायालयको
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, वैशाख - २
िमित २०३१।४।३ को िनणयबाट सािबक िक.नं.११५
र िमलाप मा उि लिखत िक ाबाट िक ाकाट
भई कायम हन आएको िक.नं.५२६, ५३६, ५३८,
५४२ िमलाप मा उि लिखत मूल िक ाह मशः
िक.नं.२३०, २१७, २२२, २२५ बाट िक ाकाट भई
कायम भएको सु माण िमिसल संल न िक ाकाट
लट रिज रको मािणत ितिलिपबाट समेत
देिखने ।
यथ वादी उमेशदेव प तले म यमा चल
े ीय अदालतको िमित २०१८।६।११ को फै सलाको
आधारमा मािथ उि लिखत मूल िक ाकै ज गाह को
स ब धमा दाबी िलएको देिख छ । िनजको आमा
िटकाकुमारी प थनी र खड् ग नरिसंह राणािबच “हक
कायम” मु ा परी सो मु ा िमित २०१८।६।११ मा
भएको फै सलाअनस
ु ार िक ा नं.३२८ िटकाकुमारी
प थनीको हक कायम भएको भ ने दाबी रहेको
देिख छ । उ २०१८ सालको फै सलाअनस
ु ार ज गा
दता गन तथा नापी गराउन सके को अव था पिन
देिखँदैन । सो िमितप चात् िनज खड् ग नरिसंहका
ीमती र छोराह िबच चलेको अंश मु ामा भएको
िमलाप अनस
ु ार ज गा िक ाकाट भएको स ब धमा
पिन िनजह ले अ यथा िजिकर िलई बदर गराउन
सके को अव था छै न भने २०१८ सालको
फै सलाअनस
ु ारको ज गा नै यही िववािदत ज गा हो
भ ने प ट आधार माणबेगर हक कायममा सनु ाउने
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई सदर
हनपु छ भ ने याथ ितवादीका तफबाट उपि थत
िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।

अका यथ कृ णकुमार दोङपाको आमा
सु तली दोङपीनीले िमित २०२१।७।२३ मा खड् ग
नरिसंह राणाबाट बकसप ा त ज गा नापीमा िक.नं.
२२६ को ज गा रोपनी १०-०-० कायम भई यथ
िनवेदक कृ णकुमार दोङपाले िमित २०२९।५।३० मा
ज गाधनी माणपज
ु ा ा गरेकोमा सो ज गा भोिलप ट
अथात् िमित २०२९ । ५।३१ मा िनज कृ णकुमार
दोङपाले िहर य भोजपरु ल
े ाई िब गरी सके को
िमिसल संल न कागजबाट देिख छ । िनजले आमा
सु तली दोङपीनीले ा गरेको बकसप लाई आधार
िलई पनु ः िववािदत िक ाह दाबी गरेको देिखएबाट
िनजको दाबी नै ला न स ने अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणह तथा
कानूनी यव था एवम् यस अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतका आधारमा २०२४ सालको
िमलाप अनस
ु ार िक.नं. ११५ र िक.नं. २१७,
२२२, २२५, २३० को ज गाबाट िक ाकाट गरी
कमलाकुमारीले दता गराई सके को लट रिज रबाट
देिखएको, सोही सािबक िक ाकाट अंश भाग पाउने यी
पनु रावेिदकाह का हकमा उ िमलाप यथाि थितमा
रहेको अव थामा सो िक ाह का हकमा समेत
कानूनबमोिजम अदालतबाट हक कायम गराई याउनु
भनी सनु ाउने गरी भएको त कालीन पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६८।२।२३ को फै सला
कानूनस मत नदेिखँदा उ टी भई मालपोत कायालय
कलंक को िमित २०६५।३।१६ को िनणय सदर हने ।
इजलास अिधकृत : राजु पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल जेठ १३ गते रोज २ शभु म् ।
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