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४
१
११
इजलास नं. १०
८
इजलास नं. १२
१३
इजलास नं. १६
१०
७
२
ज मा
५६
कूल ज मा ५६ + ५ = ६१

२
१
२

५

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
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, २०७७, जेठ – १, 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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ज गा पजनीको २क अनस
ु ार व. झलकबहादरु को
हक िह साजित िनजको एक मा स तान वादी राधा
थपिलयाका नाममा र व. बहादरु को हक िह साजित
िनजका प नी र स तान यी पनु रावेदकह को नाममा
नामसारी दा.खा. हने गरी गरेको मालपोत कायालयमा
कलंक को िनणय सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६९।६।२२ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ई रमिण ओझा
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल ावन २५ गते रोज ६ शभु म् ।
२
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०७६४, लागु औषध
(फ सिडल र कोरे स), अजयकुमार यादव िव. नेपाल
सरकार
राजिवराजबाट काठमाड का लािग िहँडेको
सावजिनक बसमा काठमाड जाने उ े यले यी
पनु रावेदक ितवादी एउटा सानो हाते याग िलई
लहानबाट चढेको भ ने क ड टरसमेतले कागज
ग रिदएको अव थामा यित धेरै प रमाणमा बरामद लागु
औषध पनु रावेदक ितवादीको हो भ ने यिकन र ठोस
माण वादी प बाट गज
ु ान सके को देिखँदैन । यित धेरै
प रमाणमा बरामद लागु औषध उ सावजिनक बसमा
कहाँबाट रािखएको वा लोड ग रएको हो भ ने स ब धमा
अनस
ु धान भएको पिन देिखँदनै । फौजदारी कसरु
ठहर गन ितवादीउपरको दाबी शंकारिहत तवरले पिु
र मािणत भएमा मा कसरु कायम हन स ने हँदा
ततु मु ामा बरामद लागु औषध ियनै पनु रावेदक
ितवादीको हो भ ने यिकन जवाफ कसैले पिन िदन
नसक रहेको स दभमा शंकाको सिु वधा यी पनु रावेदक
ितवादीले पाउने कुरामा िववाद नदेिखने ।
यसरी िववेिचत आधार, माण र उि लिखत
कानूनी िस ा तसमेतको आधारमा बरामद लागु

संयु इजलास
१
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CI-०४५८, नामसारी,
लोककुमारी ख ीसमेत िव. राधा थपिलया
पनु रावेदकह ले व. झलकबहादरु र व.
बहादरु को नाममा संयु दता रहेको उ ज गा
पैतक
ृ हो र आफूह एकासगोल नै बसी आएको भनी
आ नो पनु रावेदनप मा उ लेख गरे तापिन आफूह
एकासगोलमै बिसरहेको र हालस म आिधका रक
पमा अंशब डा नभएको भ ने व तिु न माण गज
ु ान
सके को देिखँदनै । यसरी व तिु न माणको अभाव
रहेको अव थामा संयु नाम दता रहेको स पि दईु
वत यि का नाममा रहेको स पि भनी बु नु पन
र उ स पि िनजह को मृ यपु ात् अपतु ालीको २
नं. बमोिजम िनजह को निजकको हकदारले पाउने
कुरामा िववाद नदेिखने ।
आधारबाट व. झलकबहादरु र व.
बहादरु संयु नाम दता रहेको िववािदत ज गामा
िनजका हकदारह को आ-आ नो िह सामा हक
कायम हने कुरामा ि िवधा नरहने ।
व. झलकबहादरु र मैया ख ीको शेषपिछ
हक खाने हकदारह मा एक मा स तान राधा
थपिलया (ख ी) रहे भएको भनी िकितपरु न.पा.
बाट सजिमन मचु ु का र िसफा रस भई आएको
देिखँदा व. झलकबहादरु को हक िह साजित वादी
राधा थपिलयाको नाममा र व. बहादरु को हक
िह साजित यी पनु रावेदकह ले संयु पमा पाउने
गरी गरेको मालपोत कायालय, कं लक को िनणय सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलामा अ यथा
देिखन नआउने ।
अतः मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको २ नं. बमोिजम
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औषध ियनै पनु रावेदक ितवादीको सँगसाथबाट
बरामद भएको शंकारिहत तवरबाट पिु भइरहेको
त यको अभाव रहेबाट शंकाको सिु वधा यी पनु रावेदक
ितवादीले पाउने नै हँदा सु बारा िज ला अदालतले
कै द वष ३ र ज रवाना .१,००,०००।- गन गरी
गरेको सजाय सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०६९।११।२१ को फै सला उ टी भई
पनु रावेदक ितवादी अजयकुमार यादवले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः इ रमिण ओझा
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल ावण २२ गते रोज २ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०३१३, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. सुजन े समेत
ितवादी सज
ु न े ले अिघ अिघ पिन
मोटरसाइकल कुदाउने गरेको र उ िदन मोटरसाइकल
धनी ितवादी िदपेस गु ङ साथै पछािड बसी लड् डु
िक न सामा य गितमा मोटरसाइकल कुदाउँदै गदा अक
साइडबाट बािलका अचानक आएकाले दघु टना घट् न
गएको, ितवादी िदपेस गु ङ सोही मोटरसाइकलमा
सवार भइरहेको अव थामा दघु टना घट् न गएको
र लापरवाहीपूवक मोटरसाइकल कुदाएकोसमेत
नदेिखएकोले िनज ितवादी िदपेस गु ङ हकमा
पनु रावेदन अदालत पोखराले सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(५) अनस
ु ार
कै द िदन ८(आठ) गन गरी सु िज ला अदालतको
इ साफ सदर गरेको यायोिचत नै देिखन आउने ।
ितवादी सज
ु न े ले मोटरसाइकल
चलाउन जा दै नजानेको नदेिखएको, आ नै
साइडबाट मोटरसाइकल चलाई रहेकोमा अचानक
बािलका आइपगु ेकोले हन बजाई ेक लगाउँदा लगाउँदै

मोटरसाइकलको लेगाडले बािलकालाई ठ कर ला न
गएको त य िमिसल संल न कागजातबाट प भइरहेको
हँदा सवारी चालक अनमु ित प नभएको कारणले
मा लापरवाही गरी सवारी चलाएको भ न निम ने
हनाले यी ितवादी सज
ु न े को हकमा सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३)
बमोिजम ५ मिहना कै द र . २०००।- ज रवाना गन
गरी सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
पोखराको िमित २०६९।१।१३ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इ रमिण ओझा
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल ावण २५ गते रोज ६ शभु म् ।
४
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०८८४, डाँका चोरी,
नेपाल सरकार िव. न दलाल घत समेत
बरामदी मचु ु काको स ब धमा ितवादीह
मौकाको अिधकार ा अिधकारीसम सािबती रहे
पिन अदालतमा आई बयान गदा ितवादी न दलाल
घत ले आफू िमल चलाउने भएकोले यहाँको पैसा हो
जहानलाई ब चा िबरामी पदा उपचार गराउन पला
भनी रा न िदएको िथएँ भनी लेखाएका छन् भने अका
ितवादी िमलन भ ने होमबहादरु ले आ नो सानो
पसल भएकोले यही पसलको पैसा हो, पसलमा
किहलेकाही ँ भा. . पिन आउने भएकोले सोही पैसा हो
भनी चोरी भएको पैसा नै बरामद भएको भ ने भनाइमा
पूण इ कार रही बयान गरेको देिख छ । यसरी अिभयोग
माग दाबीमा भ दा धेरै कम रकम मा बरामद भएको
र बरामद पैयाँ चोरीकै हो भ ने ठोस माण वादीले
गज
ु ान सके को नदेिखने ।
ितवादी य न दलाल र िमलन भ ने
होमबहादरु मौकाको अिधकार ा अिधकारीसम
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कसरु मा सािबत भई बयान गरे पिन अदालतमा आई
बयान गदा पूण इ कार रही बयान गरेको देिख छ ।
जाहेरवालाले अदालतमा आई बकप गदा जाहेरीलाई
समथन गरे पिन ियनै ितवादीह को डाँका वारदातमा
संल नता िथयो भनी लेखाउन सके को देिखँदनै ।
घटनाका य दश भिनएक ितलावती घत ले
वारदात हँदा कसैलाई िच न सके क िथइनन् । पिछ
पिु लसले प ाउ गरेपिछ िचनेको भनी वारदातमा
संल न ियनै हन् भनी खल
ु ाएको पाइँदैन । यसरी ियनै
ितवादीह को संल नतामा डाँका भएकै हो भ ने
िववादरिहत तवरबाट वारदात पिु हने माण वादी
नेपाल सरकारले गज
ु ान सके को नपाइने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार
वादीको हनेछ भनी प यव था भइरहेको अव थामा
यी ितवादीह को डाँका वारदातमा संल नता छ
भ ने कुरालाई शंकारिहत तवरले पिु गन िकिसमका
त ययु ठोस माण वादी नेपाल सरकाले गज
ु ान
सके को देिखन नआएकोले ितवादीह लाई अिभयोग
माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी गरेको पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु दाङको फै सलालाई अ यथा
ग ररहनु पन अव था देिखन नआउने ।
अतः उ लिखत कानूनी िस ा त र िववेिचत
आधार माणबाट ितवादी य न दलाल घत र
िमलन भ ने िमलन भ ने होमबहादरु दश दीको हकमा
सु फै सला उ टी गद अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी र अ य ितवादी बस तबहादरु बढु ासमेतका
हकमा िनजह लाई सफाइ िदने सु को फै सला सदर
गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत तु सीपरु दाङको
िमित २०७०।५।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : इ रमिण ओझा
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल ावण २२ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. १
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-१३५८,
उ ेषण, नारायण साद ने वाङ िव. पाँचथर िज ला
अदालतसमेत
पटकपटक िललाम सूचना िनका दा पिन
िनवेदकले मािथ लो अदालतमा िनवेदन िदएकोले
िमिसल सो अदालतमा पठाउनु पन भएकोले फै सला
काया वयन भएको देिखँदैन । यी िनवेदककै कारणले
दो ो पटकस म िनकािलएको सूचनाअनस
ु ार िललाम
काय नभएकोले दो ो पटक पिछ िनकािलएको
सूचनाह लाई ते ो पटक वा चौथो पटक भनी
रा नपु न अव था रहन आएन । िनजले फै सला
काया वयनको कायलाई असल िनयतका साथ अगािड
बढ् न िदएको भए दो ो सूचनामा िललाम काय हने नै
िथयो । तर दो ो पटकको िललाम काय िनजकै कारणले
भािवत भई स प न नभएकोले पिछ िनकािलएको
िललाम सूचनालाई पिन दो ो पटक भनी उ लेख गरी
िनकािलएको सूचनालाई अ यथा मा न निम ने ।
फै सलाले ठहरेकोभ दा बढी िबगो भराई
िदएको भनी िनवेदकको दाबीको स दभमा हेदा,
मािथ चारवटै लेनदेन मु ाको पाँचथर िज ला
अदालतबाट िमित २०६१।११।१२ मा फै सला
हँदा फै सला िमितस मको साँवा र याज गरी ज मा
.२६,७५,३९९।८० भएको देिख छ । यसमा
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ४ नं. बमोिजम िबगो
भ रभराउको िमितस मको याज बाँक नै देिख छ ।
जबक रघवु ीर ने वाङले िमित २०६९।११।१३ मा
िललाम सकार गदा . १९,१९,२९०।– खा ने गरी
िनवेदकको ज गा सकार गरेको िलिखत जवाफमा
वीकार गरेको देिखँदा िनवेदकले भनेज तो सावाँ
र याजभ दा बढी िबगो भ रभराउ भएको अव था
पिन देिखँदैन । बाँक रहेको िबगोको हकमा ितवादी
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नारायण साद ने वाङको अ य स पि नदेिखएकोले
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ४२(२) नं. बमोिजम बाँक िबगोको
लािग िमिसल तामेलीमा राखेको देिखने ।
यसरी वादी रघवु ीर ने वाङले अदालतबाट
भएको अि तम फै सलाबमोिजम िजती पाएको
रकम ितन बझ
ु ाउने दािय व यी िनवेदकको भएको
देिखएको अव थामा पिन िनजले फै सलाबमोिजम
आ नो दािय व िनवाह गनको
ु स ा सो फै सला
काया वयनको कायलाई भािवत गन िविभ न
बहाना बनाई तहिसलदारको आदेशउपर िज ला
यायाधीशसम र िज ला यायाधीशको आदेशउपर
पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन िदएको कारणले
फै सला काया वयनको काय िढलो भएको देिख छ ।
यहाँबाट पिन िनजलाई सफलता हात नलागेपिछ यस
अदालतमा पिन पटकपटक दायर गरेका रट िनवेदन
खारेज भएको अव थामा पिन आलटाल गरी अझै सो
फै सलाबमोिजमको रकम ितनबाट पि छन सिक छ िक
भनी ततु रट िनवेदन दायर गरेको देिखन आउने ।
रट े ािधकार संिवधान र कानूनले याभूत
गरेको अिधकारह
चलनमा ब देज लगाएको
अव थामा अ य कुनै वैकि पक उपचारको उपाय
नभएको वा भए पिन भावकारी नभएको अव थामा
मा गहु ान पाउने संवैधािनक यव था नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) मा रहेको देिख छ ।
िनवेदकले िज ला अदालत र उ च अदालतबाट
आफूले चाहेअनस
ु ारको फै सला एवं आदेश नभएको
अव थामा पटकपटक यस अदालतको असाधारण
े ािधकारमाफत वेश गदा िनजको मूल उ े य
िनज ितवादी भएको लेनदेन मु ाह मा अदालतको
फै सलाबमोिजम ठहरेको िबगोअनस
ु ारको रकम
बझ
ु ाउनबाट ब नु नै रहेको देिख छ । यसको लािग
िनजले फै सला काया वयनको कायलाई अनाव यक
पमा िढलासु ती गन खोजेको देिखँदा िनवेदक शु
िनयत िलई अदालत वेश गरेको देिखन नआउने ।

िमित २०६९।११।१३ मा भएको िललाम
मचु ु का बदर गन यी िनवेदकले िमित २०६९।११।२२
मा िदएको िनवेदन पाँचथर िज ला अदालतको
तहिसलदारले िमित २०६९।१२।२५ मा तामेलीमा
राखेको हँदा सो आदेशउपर मल
ु क
ु ऐन द ड
सजायको ६१ नं.मा उि लिखत यादिभ सोही
अदालतको यायाधीशसम िनवेदन िदनु पनमा सो
याद नघाई िनवेदन िदएकोले िनवेदन मागबमोिजम
कारबाही ग ररहन िमलेन भनी पाँचथर िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।९।२२ मा आदेश भएको
र सोउपर पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन िदँदासमेत
िज ला अदालतको आदेश िमित २०७४।१।२८
मा सदर भएको देिख छ । यसरी कानूनले तोके को
यादिभ आ नो हक अिधकारको चलन नगराउने
र कानूनको गलत योग गरी फै सला काया वयनको
काय स प न हन निदन यासरत रहेको त य िमिसल
संल न कागजातबाट देिखई रहेकोले य तो अव थामा
िनजलाई रट े ािधकारमाफत उपचार दान गन
सिकने अव थासमेत नहने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदक
नारायण साद ने वाङ िनज ितवादी भएको लेनदेन
मु ाबाट िसिजत दािय वबाट पि छनको लािग ततु
रट िनवेदन िलएर आएको त य प हनक
ु ा साथै िनज
िनवेदकले सफा हात िलई यस अदालतको असाधारण
े ािधकारमाफत वेश गरेकोसमेत नदेिखँदा ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CR-१०७४, कत य
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यान, नेपाल सरकार िव. मनोज साहसमेत
रामच साहले ितवादी मनोज साहको
सर उ ोगमा काम गन छाडी अ कसैको सर
उ ोगमा काम गन जानल
ु ाई ितवादी मनोज साहले
रामच साहको ह या गनु पन कारण देखाइएको
भए पिन मतृ क र ितवादी मनोज साहिबच
अ य कुनै रसइवी, झैझगडा िथयो भनी वादी
प बाट यथाथ र व तिु न माण पेस गन सके को
देिखएन । अ य वत
माणबाट पिु नभएको
अव थामा आ नो उ ोगमा काम गन एउटा कामदार
कमचारी वे छाले अक कुनै उ ोग वा कायालयमा
काम गन गएको भ ने मा आधारमा ितवादी मनोज
साहले ह याज तो जघ य अपराधको वारदात गरे
गराए होला भनी अनमु ान गनु यायको रोहमा उिचत
नहने । ितवादीह को कसरु शंकारिहत तवरबाट पिु
नै हन नसके को अव थामा शंकाको आधारमा कसैलाई
पिन कसरु दार ठहर गन निम ने हँदा ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणबाट ितवादी
िजतन राउत कुम लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र
ितवादी मनोज साह तेलीलाई ऐ. महलको १३(४) नं.
बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरी भएको सलाही िज ला
अदालतको िमित २०६६।८।१० को फै सलालाई
उ टी गरी ितवादीह मनोज साह तेली र िजतन
राउत कुम लाई सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६८।१।२१ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज टार: इि दरा शमा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी ह रकृ ण काक , ०७२-CR-०५५४ र ०७२-

CR-१६५१, कत य यान, िवरे यादव िव. नेपाल
सरकार र िवशे र यादव िव. नेपाल सरकार
घर आइपु दा पनु रावेदकह वीरे र िवशे र
यादवले िनज अिवतादेवीलाई गाउँकै फे कन राय र
यामलाल यादवसँग अवैध शारी रक स ब ध राखी
गभ बोके को भनी आरोप लगाई भनाभन गरी उनीह को
घरमा तानेर लगेकोमा राित फकर आएनन्, भोिलप ट
बहु ारीको लास गाउँकै आँपको खमा झिु डरहेको
थाहा पाई गएर हेदा शरीरभरी चोटपटक लागेको देखेको
र िनज छोराह फरार रहेकोले गाउँकै यामलाल
यादव र फे कन रायसमेतको संल नतामा बहु ारीलाई
कत य गरी मारेको हनपु छ भनी ितवादीम येक
मिु खयाइन देवीले मौकामा बयान गदा उ लेख गरेको
पाइ छ । िनजले अदालतसम बयान गदा बहु ारीलाई
िलन नगएको र माइतीमा नै िनज झु डी मरेक हन् भनी
पथृ क बेहोरा उ लेख गरेको देिखए पिन घटना थल
तथा लासजाँच कृित मचु ु काबाट मतृ कको शरीरको
िविभ न भागमा चोटपटक, िनलडाम देिखएको तथा
शव परी ण ितवेदनमा “Internal Hemorrhage”
को कारण मृ यु भएको भ ने उ लेख भएको देिखएको
हँदा िनजको अदालतसम को बेहोरा खि डत हन पगु ी
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान
समिथत भएको अव था देिखई िनज मिु खयाइनदेवीको
हकमा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १७(३)
नं.बमोिजम कसरु ठहर भएको फै सला सव च
अदालतबाट समेत सदर भई अि तम भई बसेको
देिखने ।
मौकामा कागज गन तेजनारायण यादवले
िनज अिवतादेवीलाई ितवादीह वीरे यादव,
िवशे र यादवसमेतले लात, मु का लाठीसमेतले हानी
मारी चौरीमा रहेको आँपको खमा झु ड् याएको आ नै
आँखाले देखेको भनी मौकामा कागज गरेको पाइ छ ।
ितवादी मिु खयाइनदेवीको सा ी नागे साद यादवले
बकप गदा आफू २०५९।३।१६ मा मिु खयाइनदेवीको
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घरमा भसी ख रद गन जाँदा यी पनु रावेदकह वीरे
र िवशे रसमेत घरमै रहेको भनी बेहोरा उ लेख गरेको
पाइ छ । जाहेरवाला कारी यादवले आ नो जाहेरी
बेहोरा समथन गरी अदालतमा बकप ग रिदएको र यी
पनु रावेदकह समेत भई आ नो छोरीलाई िलएर गई
मारेको भनी िकटानी बेहोरा लेखाएको पाइने ।
मिु खयाइन देवीको सा ीले लेखाएको
उ बेहोरा एवं जाहेरवालाको बकप समेतबाट
घटना वारदातको समयमा यी पनु रावेदकह भारत
प जाबमा रहेको भ ने कुरा खि डत हन गई मौकामा
कागज गन तेजनारायण यादवले लेखाएको बेहोरा
समिथत हन आएको देिखएबाट यी पनु रावेदकह को
समेत संल नतामा अिवतादेवीलाई कुटिपट गरी
मारी आ मह या देखाउन खमा झु ड् याएको भ ने
कुरा पिु हन आएकोले िनजह को हकमा अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेको देिखने ।
तसथ उपयु
िववेिचत आधार र
कारणह बाट पनु रावेदकह वीरे यादव र
िवशे र यादवले अिभयोग दाबीको कसरु गरेको हँदा
िनजह लाई यानस ब धी महलको १७(२) नं.
अनु प सजाय हने ठह याएको महो री िज ला
अदालतको फै सला सो हदस म उ टी गरी पनु रावेदक
ितवादीह वीरे यादव र िवशे र यादवलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम ज मकै द हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०७१।९।९
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७०-WO-०४०८, परमादेश,
याम साद धानसमेत िव. राि य वािण य बक

के .का. िसंहदरबार
िव.आर.एस.फे स स
ा.िल.मा
यी
िनवेदकह को भएको स पूण सेयर स चालकम येकै
रमेश साद धानलाई ह ता तरण ग रसके प ात् सो
क पनीबाट हने मनु ाफा र घाटालगायत क पनीको
स पूण दािय व स चालकको नै हने हँदा क पनीको
ऋणको दािय व क पनीको सेयरवाला नभएका
यि ह को हन स ने अव था देिखएन । ऋण
असल
ु ी यायािधकरण र ऋण असल
ु ी पनु रावेदन
यायािधकरणको फै सलाबाट िव.आर.एस.फे स स ा.
िल.को ऋणमा यी िनवेदकह याम साद धान र
भानु साद धानको दािय व नदेिखएको अव थामा
िनजह लाई सोही ऋण असल
ु ीको लािग कालोसूचीमा
राखी रा दा िनजह ले वत पूवक आ नो यापार
यवसाय गन नस ने हँदा यसबाट िनजह को
संिवधान द पेस तथा रोजगारको हकसमेत उपभोग
गनमा बाधा उ प न हन जाने देिखने । िनवेदकह लाई
कालोसूचीमा रा ने काय कजा सूचना के ले गरे पिन
राि य वािण य बकबाट िलएको ऋणको ज रयाबाट
सो के ले कालोसूचीमा राखेको हँदा कालोसूचीबाट
हटाउने ि याको थालनी राि य वािण य बकबाट
नै हने देिख छ । तर राि य वािण य बकमा िनज
याम साद धान र भानु साद धानले िमित
२०७०।३।१२ मा कालोसूचीबाट हटाउन िनवेदन
िदए पिन बकले कुनै कारबाही अगािड बढाएको
नदेिखँदा बकको सो कायबाट िनवेदकह ले संिवधान
द वत तापूवक पेसा, रोजगार गन र उ ोग
यापार तथा यवसायको थापना र स चालन गन
अिधकारबाट वि चत हन गएको देिखने ।
िनवेदकह ले िव.आर.एस.फे स स ा.
िल.मा रहेको आ नो स पूण सेयर स चालकम येकै
रमेश साद धानको नाममा ह ता तरण गरेको
देिखएको, सो क पनीले राि य वािण य बकबाट
िलएको ऋणको दािय व यी िनवेदकह ले बेहोनु
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पन भनी ऋण असल
ु ी यायािधकरण र ऋण असल
ु ी
पनु रावेदन यायािधकरणबाट भएको फै सलाबाट
नदेिखएको अव थामा समेत िनवेदकह लाई
कालोसूचीमा राखी रा ने कायबाट िनवेदकह को
संिवधान द हकअिधकार अघाितत भएको देिखँदा
िनवेदकह लाई कालोसूचीमा रा नु पन अव था
देिखन नआउने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट राि य
वािण य बकको ऋण िनज िनवेदकह ले ितनपन
ु
दािय व ऋण असल
ी
यायािधकरण
र
ऋण
अस
ल
ु
ु ी
पनु रावेदन यायािधकरणको फै सलाबाट नदेिखएको
अव थामा िनवेदकह याम साद धान र भानु साद
धानलाई BL नं.०९८१ िमित २०५५।११।२०
देिख कालोसूचीमा रा नु पन नदेिखँदा िनवेदकह
याम साद धान र भानु साद धानलाई
कालोसूचीबाट हटाउनु भनी राि य वािण य बकको
नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल आषाढ १९ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०६९-WO-००७१, उ ेषण, महेश
े समेत िव. भरत साद सं ौलासमेत
िवप ी रामकृ ण नेपाललाई सेवाबाट अवकाश
िदने गरी प थमाउनभु दा अगािड प ीकरणको
मौका िदइएको देिखँदैन । २० जनु २०११ मा World
Bank को ड् यटु ीमा रामकृ ण नेपाललाई बदली गरी
खटाइएको भिनएका मानदेव सापकोटा आ नो ड् यटु ी
गन जाँदा यी पनु रावेदकले इ कार गरेकोमा िववाद हँदा
अ य के टाह लाई समेत बोलाई डर ध क िदई िघसारेर
िनका ने ध क िदएपिछ िकरण सरलाई जानकारी िदई
आफू क ोल ममा गएको भनी मानदेव सापकोटाको

ितवेदन रहेको देिख छ भने िकरण थापाले पिन सोही
बेहोराको Incident Report िदएकोमा सोही आधारमा
िनज रामकृ ण नेपाललाई पदबाट मु गन गरी सजाय
गरेको देिख छ । तर यसरी पदबाट मु गनभु दा
अगािड कुनै कारको प ीकरण वा सफाइको मौका
िदएको नदेिखने ।
कुनै पिन यि लाई कुनै अिभयोगमा सजाय
ग र छ भने सो सजाय गनपु ूव िनजलाई सफाइको
उपयु मौका िदनपु छ । यो ाकृितक यायको सामा य
िस ा त हो । आफूउपर लागेको अिभयोगको स ब धमा
सफाइको मौका नै निदई एकप ीय पमा सजाय ग र छ
भने उ काय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत ह छ
र यसले वैधािनकता पाउन नस ने । िवप ी रामकृ ण
नेपाललाई पदमु गनभु दा अगािड िनजलाई लागेको
अिभयोगको स ब धमा प ीकरणको मौका िदनपु नमा
सो नगरी ठाडै सेवाबाट अवकाश िदएको रट िनवेदक
ित ानको िनणयमा य कानूनी िु ट देिखएकोले
िनज रामकृ ण नेपाललाई अवकाश िदने गरी भएका
स पूण कामकारबाही बदर हने गरी गरेको िवप ी म
अदालतको फै सला कानूनबमोिजमकै देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : स देश े
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७१-CR-००५५, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. राजे बहादुर भाट े ी
सु सख
ु त िज ला अदालतले सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) बमोिजम ३ वष कै द हने ठह याएको भए
तापिन पनु रावेदन अदालत सख
ु तले सोही ऐनको
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दफा १६१(३) बमोिजम १(एक) वष कै द हने भनी
ठह याएको देिखयो । यसरी पनु रावेदन अदालतले
गरेको फै सलाउपर यस अदालतमा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम पनु रावेदन ला ने
नभई दफा १२ बमोिजम मु ा दोहो याई हेन अनमु ितको
ि या अपनाउनु पन िथयो । यस कारको अव था
ततु मु ामा नदेिखने ।
अतः तुत मु ामा ितवादीलाई पनु रावेदन
अदालत नेपालग जले सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम १ वष कै द हने
ठह याएको हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९(१)(ग) को अव था िव मान रहेको नदेिखएकोले
यस अदालतमा पनु रावेदन ला ने अव था देिखएन ।
ततु पनु रावेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल काि क ५ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी अिनलकुमार िस हा, ०७१-RB-००३४,
करारबमोिजम उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ, भगवती
िस देल िव. च कुमारी भेटवाल सं ौलासमेत
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम
परेका िनवेदनमा अ तरकालीन कृितका आदेश माग
भई ग रने िनवेदन भएकोले यसले करारीय िववादमा
अि तम आदेश गन हैिसयत रा दैन । यस कृितका
िनवेदनह ले मु ाको हैिसयत रा ने नभई Selfcontained procedure का आधारमा करारलाई
यथावत् रा दै करारको पालना नगन विृ लाई
िन सािहत गन अ तरकालीन कृितको आदेशबाट
करारको प रपालनालाई ाथिमकता िदने उ े य
रा ने ।
िवराट लेदर इ डि ज ा.िल. िव नेपाल
बङ् गलादेश बक िल. (ने.का.प. २०७१ भा मिहना

िनणय नं. ९१५७) भएको यसै कृितको िनवेदनमा
पनु रावेदन अदालतबाट भएको आदेशउपर यस
अदालतमा पनु रावेदन परेकोमा यस अदालतबाट
"पनु रावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, २०५६ को
दफा ८७(१)(२) अ तगतको आदेश अ तरकालीन
आदेश भएको र सोबमोिजम आदेश जारी गन अदालतले
इ कार गरेको अव थामा सो आदेशउपर पनु रावेदन
ला ने यव था उ करार ऐन, २०५६ मा भएको
पाइँदैन । अ तरकालीन आदेशउपर पनु रावेदन ला ने
िस ा त र चलन पिन छै न । य तो अ तरकालीन
आदेशउपर पनु रावेदन सु ने अदालतमा मल
ु क
ु ऐन, अ.
बं. १७ नं. को िनवेदनस म िदन पाउनेमा पनु रावेदन
अदालतले पनु रावेदन गनु भनी सनु ाएको आधारमा
मा पनु रावेदनको अिधकार िसजना नहने । पनु रावेदन
ला ने वा नला ने भ ने स बि धत कानूनमा नै यव था
हनपु दछ । पनु रावेदन अदालतले पनु रावेदन िदन
जानु भनी सनु ाए पिन ऐनले नला ने पनु रावेदन िलन
र सु न पिन िम ने हँदनै ।" भनी िस ा त ितपादन
भएको देिख छ । उपयु ितपािदत िस ा तसमेतको
आधारबाट अ तरकालीन कृितको आदेशउपर
पनु रावेदन ला न स ने देिखएन । यसका साथै य ता
अ तरकालीन कृितको आदेशउपर पनु रावेदन
ला ने यव था याय शासन ऐन, २०४८ मा समेत
नभएकोले यस अदालतमा दायर भएको पनु रावेदन
कानूनस मत रहेको मा न निम ने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं
ितपािदत िस ा तबाट करार गदाको अव थामा
रहेको प रि थितमा आधारभूत प रवतन भएको
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम करार ऐन, २०५६
को दफा ८७(२) अनस
ु ार उपयु आदेश जारी गनपन
ु
अव था िव मान नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।२।९ मा
भएको आदेशउपर यस अदालतमा पनु रावेदन दायर
हन स ने अव था नरहेको हँदा ततु पनु रावेदन
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खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
क यटु र : रमेश आचाय
इित संवत् २०७३ साल काितक ४ गते रोज ५ शभु म् ।
७
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-१३८४, उ ेषण /
परमादेश, स तोष पा डेयसमेत िव. उ ोग म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदनमा नेपाल सरकारले देशको ाकृितक
ोत साधनको संर णको साथै थानीय बािस दा,
िश ण सं था, मठमि दर, धािमक वा परु ाताि वक
मह वका थानह लगायत वातावरणको संर ण
हने गरी लागू गरेको मापद डसमेत ितकूल नहने
गरी िवकास कायलाई पिन स तिु लत पमा लैजाने
उ े यले िनवेदकले आ नो िज ासा र िच ता य
गरेको व पमा मा नु पन ह छ । यस अव थामा
नेपाल सरकारका स बि धत िनकायह बाट चिलत
कानूनको दायरािभ रही बनाइएका मापद ड,
िनदिशका, सूचना आदेश आिद िवपरीत हने गरी वा
औपचा रकता मा पूरा गन गरी भएका वा हने काम
कारबाहीले कानूनी पमा मा यता पाउन स ने हँदैन ।
यिद कानूनले तोके को कायिविध पूरा गन गलत ितवेदन
पेस गरी कुनै औपचा रकता मा पूरा गरेको रहेछ भने
यसतफ स बि धत िनकायह ले ग भीरतापूवक
छानिबन गरी िु ट कमीकमजोरीह लाई स याउनु पन
तथा भिव यमा यस कृितका अिनयिमतताह हन
निदन र मापद डिवपरीतका उ ोग स चालनमा रोक
लगाउनेतफ सचेत हनु पन ।
िमित २०७३।४।२६ को घरेलु तथा साना
उ ोग िवभागका महािनदशकको अ य तामा बसेको
आई.ई.ई. (IEE) सिमितको ३६६ औ ं बैठकको िनणय
नं. (१२) मा उ ोग तािवत थानको व रप र
सवसाधारणको घर तथा निजकै कृिषयो य जिमन रहेको

र उ ोग स चालनको ममा उ प न हने धल
ु ोबाट
घर र कृिषयो य जिमनलाई असर यूनीकरणको
लािग आव यक सरु ा अपनाउनु पन तथा जनसं या
तथा वातावरण म ालयले तोके को सत पालना
गनपन
ु गरी मा (IEE) वीकृत भएको र त प ात्
िमित २०७३।८।७ मा मा साझेदारी फम दता गरी
औ ोिगक यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(क) र
सोही ऐनको दफा ५ अनस
ु ार उ ोग दता भएकोमा
उ दता माणप को सत नं. ४ मा ६ मिहनािभ
उ ोग थापना गनु पन भ ने उ लेख भई सो याद
समा भइसके को तथा उ उ ोग थापना गन याद
थप गनु परेमा घरेलु तथा साना उ ोग िवभागले पनु ः
सािबकमा पेस भएका िववरणह को पनु रावलोकन
गरी हालको प रवितत स दभमा नेपाल सरकारको
स बि धत म ालयले तोके का मापद डह एवं
सतह बमोिजम छ, छै न भ ने त य व तिु न पमा
हेरी बझ
ु ी भावकारी अनगु मन गरी तािवत उ ोगको
लािग आव यक पन ढुंगा, िग ी इ यािदको ोतबाट
पन वातावरणीय असर स ब धमा समेत चिलत
कानूनबमोिजम जारी भएको वा हने अनमु ित वा इजाजत
आिदको जाँचबझ
ु गरी मा उ ोग स चालनको लािग
याद थप गनपन
ु अव था िव मान देिखँदा र हाल
थानीय तह िनवािचत ितिनिधह बाट स चालन
भएको अव थामा स बि धत नगरपािलकाबाट
समेत ऐन, िनयम र ाकृितक ोत, वातावरण एवं
जन वा यसँग स बि धत मापद डह अनु प
भावकारी तथा सशु ासन याभूत हने गरी िज मेवार
पमा आव यक काम कारबाही गन नै हँदा त कालै
रट े बाट ह त ेप गरी िनवेदकको मागबमोिजम
आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखएन । ततु रट
खारेज हने ।
िनवेदन खारेज हने ठहरे तापिन िनवेदकले
उठाएको िवषयव तु वातावरण संर णसँग
स बि धत भएकाले सो िवषयको संवदे नशीलतालाई
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तथा िमिसलबाट देिखएका के ही अ वाभािवक
औपचा रकतालाई अदालतले नजरअ दाज गन
िम दैन । मानव जीवनको अि त व नै कृित र
वातावरणको अि त वमा आधा रत रहने भएको
स दभमा कृित र वातावरणको संर ण तथा
िवकास कायसँगको स तल
ु नका लािग रा यका
सरोकारवाला येक अंग तथा पदािधकारीलगायत
उ मी यवसायीह पिन संवेदनशील हनै पछ । अतः
िवप ीह का नाममा िन नबमोिजमका िनदशना मक
आदेशह जारी हने:
१. वातावरणमा ितकूल भाव पान कृितका
य ता उ ोग थापना गन वातावरण संर ण
ऐन, २०४३ तथा िनयमावलीबमोिजम
वीकृित दान गदा औपचा रकता तथा
कागजी कारबाही मा पूरा गन कृितबाट
मा काय नगरी य ता िनवेदन, ितवेदन
तथा अ य स पूण कागजातह को व तिु न
मू याङ् कन गरी आव यक देिखएमा
थलगत िनरी ण गरी वा गराई चिलत
कानूनले कुनै समयाविध तोके को रहेछ भने
सो अविधिभ ै र य तो यव था नभएकोमा
िवषयको कृित हेरी यथाश य चाँडो िनणय
गन प रपाटी थािपत गरी य ता थापना
भएका उ ोगह को आविधक पमा तथा
भावकारी ढङ् गले अनगु मन गन यव था
िमलाई म ालय वा मातहतबाट िदने
अनमु ित, वीकृित वा अनगु मनमा यि गत
वाथ, बदिनयत वा लापरवाहीपूण पमा
वा अ वाभािवक पमा िसफा रस गन,
पहल गन वा गलत वा अपूण त य उ लेख
गरी उ ोग यवसाय स चालन गन गराउने
वा रीतपूवक अनमु ित िदई उ ोग स चालन
गन िदनु पनमा यसो गनमा अ वाभािवक
अवरोध गन मपूण ितवेदन िदने ज ता

कमचारीह को पिहचान गरी लगत राखी
िनजह को सेवा सतबमोिजम कारबाही
गनु गराउनु भनी जनसं या तथा वातावरण
म ालय तथा उ ोग म ालय िनदशन
िदने ।
२. थानीय तहबाट ढुंगा, िग ी, बालवु ा ज ता
ाकृितक ोत साधनको पिहचान तथा
यसको संर ण, उ खनन तथा उपयोगको
दता, अनमु ित, नवीकरण एवं यव थापन
गदा वातावरणस ब धी चिलत कानूनको
पूण पालना हने र सशु ासनको याभूित
हने गरी आव यक थानीय नीित, कानून,
मापद ड तयार गरी भावकारी पमा
योजना काया वयन, िनयमन तथा अनगु मन
गनु गराउनु भनी संघीय मािमला तथा
सामा य शासन म ालयमाफत थानीय
तहह लाई िनदशन िदने ।
इजलास अिधकृतः शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल जे २१ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-RB-००४१ र ०७०-RB००२२, करार ऐनबमोिजम उपयु आदेश जारी
ग रपाउँ, युवराज आचाय िव. ह र साद पौडेलसमेत र
ह र साद पौडेलसमेत िव. युवराज आचाय
िनवेदक चरक एके डेमीका याचलर निसङ
तहका िव ाथ ह लाई २०६८ सालदेिख दईु वष
लगातार योगा मक अ यास गन िदई नै रहेको
अव थामा अचानक रोक लगाउने गरी प ाचार
भएको देिख छ । िनवेदक र िवप ी ग डक मेिडकल
कलेजिबचमा िव ाथ ह लाई योगा मक अ यास
गन िदने िदलाउने भनी करार भएको अव थामा िवप ी
ग डक मेिडकल कलेजको िमित २०६९।१०।२२

10

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - १
को जानकारी प बाट सो करारनामाको प रपालनामा
अवरोध पु न गएको अव था देिख छ । य तो िनणयबाट
चरक एके डेमीमा भना भई अ ययनरत िव ाथ ह को
भिव य अ यौल हने अव था उ प न हने ।
िनवेदक र िवप ी ग डक मेिडकल
कलेजका िबचमा भएको िमित २०६६।११।२ को
करारनामाको स ब धमा उ प न िववादको समाधान
सो करारनामा वा चिलत कानूनबमोिजम हने गरी
िनवेदक चरक एके डेमीमा अ ययनरत PCL तहका
िव ाथ ह लाई योगा मक अ यास गनबाट रो न
िम ने देिखँदैन । BN निसङको िव ाथ ह को हकमा
करारनामा हँदाको अव थामा सो तहको िव ाथ
अ यापन गराउने िनवेदकले अनमु ित नै ा गरेको
देिखँदैन । य तो अव थामा आव यक ि या पूरा
गरी योगा मक अ यासको यव था िमलाउन समय
ला ने नै ह छ । यसरी योगा मक अ यासको अनमु ित
नै ा नगरी BN तहमा भना भएको अ ययनरत
िव ाथ ह को भिव यसमेतलाई िवचार गनु पन ।
िवप ी ग डक मेिडकल कलेजले अक आदेश वा
यव था नभएस म िव ाथ ह लाई योगा मक
अ यास गन निदने भनी प ाचार गरेको कायलाई
यायोिचत मा न िम ने देिखँदैन । दवु ै प िबच भएको
करारमा यी दवु ै सं थाह िबच भिगनी स ब ध रहने
भनी सोही स झौतामा उ लेख भएको देिख छ । यसरी
दवु ै प िबच भएको उि लिखत भिगनी स ब ध रहने
भनी भएको स झौताबमोिजमको योगा मक अ यास
गन रो नु यायोिचत हने नदेिखने ।
तसथ, िनवेदक चरक एके डेमी र िवप ी
ग डक मेिडकल कलेजका िबच िमित २०६६।११।२
मा भएको करारनामाअनस
ु ार चरक एके डेमीमा
अ ययनरत PCL तहका िव ाथ ह लाई योगा मक
अ यास गनबाट नरो न,ु अ यास गन िदनु साथै
आदेशको जानकारी ा भएको िमितले ३ वषस ममा
िनवेदक चरक एके डेमीमा BN निसङमा अ ययनरत

िव ाथ ह लाई योगा मक अ यास गनबाट नरो नु
अ यास गन िदनु भनी िवप ीह को नाउँमा करार
ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोिजम आदेश जारी
हने ठहराई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०७०।२।२२ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १८ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-WO-०५७४, उ ेषण,
शहाबु ीन खाँन िव. कृिष अनुस धान प रषद्,
िसंहदरबारसमेत
नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषद् ऐन,
२०४८ को दफा (१९) को अधीनमा रही िनिमत
नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषद् (कमचारी शासन)
िविनयम, २०४९ को िविनयम ५८(१) मा भएको
यव थाअनस
ु ार उमेरको हद स ब धमा उमेर िकटान
भएको शैि क यो यता, चा रि क माण-प वा
नाग रकताको माण-प वा सेवा वेश गदा कमचारी
आफै ँ ले भरेको वैयि क िववरण फाराम (िसटरोल)
म ये जनु ज मिमित कायम गदा पिहले अवकाश
पाउँछ, यसैको आधारमा कायरत कमचारीलाई
अिनवाय अवकाश िदने गरी िमित २०५८।११।१७
मा िनणय भएको देिखयो । कानूनबमोिजम नेपाल
सरकारकै िनदशन मा नपु न िवप ी यथ बाट
आ ना कमचारीह माझ आउन स ने स भािवत
य तै कृितका उमेर िवषयक िववादको समाधान हेतु
भएको उ िमित २०५८।११।१७ को िनणयतफ
िवचार गदा र नेपाल सरकारले अवकाश िमितका
हकमा कायम गरेको पिछ लो अ यास र ितपािदत
िस ा तअनु प एक पता कायम हने गरी िव ेषण
गरी हेदा यी िनवेदकका हकमा समेत देखा परेको
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उमेरको फरक एक (१) वषभ दा कम नदेिखएसमेतका
आधार र कारणबाट िनवेदकको अिनवाय अवकाशका
स ब धमा नाग रकताको माण-प लाई आधार
मानी िनजलाई अवकाश िदने गरी भएको उ िनणय
कानूनस मत नै देिखँदा अ यथा भ न निम ने ।
अतएव, उपयु िववेिचत आधार र कारणको
रोहबाट िनवेदकको रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
िमित २०७४।१२।०१ को अ त रम आदेश िनि य
हने हँदा िनवेदकले काममा िनर तरता िदइरहेको भए
आजैका िमितबाट लागू हने गरी सो नगन, नगराउन
स बि धत कायालयलाई सूचना िदने ।
इजलास अिधकृत: अशोककुमार े ी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल असोज १६ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०६९-CR-०४९७, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. टे ा राजवंशी
ितवादीउपर जबरज ती करणीको महलको
१ नं. र ३(१) नं.को कसरु अपराधको अिभयोग
लगाइएको भए पिन वयं जाहेरवाला एवं पीिडत र
य दश ले आरोिपत कसरु ितवादीले नगरेको भनी
अदालतसम बेहोरा लेखाएको पाइ छ । िनजह को
मौकाको कागज एवं ितवादीको मौकाको बयानमा
अ यथा उ लेख भएको भए पिन अदालतसम
सोिवपरीतको कथन देिखन आएको हँदा माण
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले य तो मौकाको
भनाइलाई मा माणमा हण गन िम ने नदेिखने ।
जाहेरवालालगायत मौकामा कागज गन पीिडतले
ितकूल (Hostile) बकप गरेको हो िक भ नलाई
िमिसल संल न य दश को अदालतसम को बकप
एवं पीिडतको वा य परी ण ितवेदनसमेतबाट
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणीको कसरु
गरेको भ ने कुरा नदेिखएको अव था िव मान छ ।

फौजदारी मु ामा आ नो अिभयोग दाबी मािणत
गन भार वादीमा रहने सामा य िस ा तबमोिजम पिन
ततु मु ामा ितवादीलाई अिभयोग दाबी मािणत
हने माण वादी प ले ततु गन सके को नदेिखएको
र शंका र अनमु ानको भरमा अदालतले कसैलाई
कसरु दार घोिषत गन नस ने हँदा अिभयोग दाबीबाट
ितवादीले सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेको देिखने ।
तसथ मािथ उि लिखत त यगत एवं
कानूनी िववेचनाबाट ितवादी िव टु भ ने टे ा
राजवंशीले पीिडतलाई जबरज ती करणीको उ ोग
गरेको ठह याई ५ वष कै द सजाय गन गरी झापा
िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी भई िनज
ितवादी टे ा राजवंशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित
२०६९।३।१९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल पौष ३ गते रोज २ शभु म् ।
११
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-RC-०१४३, कत य
यान (साधक), नेपाल सरकार िव. िम ा नेपाली
ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम
र अदालतमा भएको बयान, शव परी ण ितवेदन,
घटना थलबाट बरामद भएका बाँसको लाठी,
िसमालीको लाठी र िचरपट दाउरालाई ितवादीले
अदालतमा समेत सनाखत ग रिदएको अव था र
वादीतफका सा ीह को बकप समेतका आधारमा
िनज ितवादी िम ा नेपालीले गरेको कुटिपटबाट
िटकाराम धौलाकोटीको मृ यु भएको देिखन आउने ।
अतः मािथ करणमा िववेिचत आधार
माणबाट यी ितवादी िम ा नेपालीले कुटिपट गरी
सोही चोटिपरबाट िटकाराम धौलाकोटीको मृ यु
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भएको त य थािपत भएको हँदा िनज ितवादी िम ा
नेपालीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १
नं. तथा १३(३) नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गन गरी ओखलढुंगा िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।६।१४ मा भएको फै सला सदर गन उ च
अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुंगाको
िमित २०७४।१।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
मतृ क िटकाराम धौलाकोटीले रातको
समयमा ितवादी सतु ेको ठाउँमा आई िनजले ओढेको
िसरक तानी जबरज ती गन खोजेको कारण कुटिपट
गरेको देिख छ । मतृ कलाई मान पन भ ने पूव रसइवी
वा वैमन यताको कारण ितवादीले कुटिपट गरेको
भ ने िमिसल संल न कुनै पिन त य माणह बाट
खु न आएको देिखँदैन । िनज ितवादीले मतृ कलाई
माछु नै भनी कुटिपट गरेको होइन राितको २:००
बजे मादक पदाथ सेवन गरी आफू सतु ेको ठाउँमा
आई ओढेको िसरक तानी देउ देउ भनी जबरज ती
करणी गन थालेकोले निजकै रहेको दाउरो िटपी
हा दा चोट ला न गएको हो आफूले सित व र ाको
लािग हार गरेक हँ भनी बयान गरेको देिखएबाट
मान योजना, पूव रसइवीको अभाव रहेको अव थामा
वारदात थलमा िनज मतृ क आई ितवादीलाई
जबरज ती इ जत लटु ् न खोजेको कारण उठेको
रस था न नसक त कालै गरेको कुटिपटको कारण
िटकाराम धौलाकोटीको मृ यु भएको देिखँदा ितवादी
िम ा नेपालीलाई ऐनबमोिजम हने हदैस मको
सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम सजाय
गन मनािसब हने भनी ५(पाँच) वषको कै द सजाय गन
भनी ओखलढुंगा िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठहरी उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी
इजलास ओखलढुंगाको राय मनािसबै हँदा ितवादी

िम ा नेपालीलाई ५ (पाँच) वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७४-WO-०३२८, उ ेषण,
िवमला राई िव. उ च अदालत पाटनसमेत
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।४।२२ मा वादी िबमला राई र ितवादी
अ बरबहादरु ख ीिबच कुराकानी (Chat) भएको
मेसे जरको ितिलिपबाट िनजह ले एकअकालाई
बढु ाबढु ी भनी उ लेख गरेको देिख छ । यी वादी िबमला
राईले नेपाल मेिडकल कलेज िश ण अ पतालमा
िमित २०७३।६।१४ मा चेक गराएको िे सन हेदा
िनज िबमला राईलाई परी णका लािग ितवादी अ बर
ख ीले िलई गएको र नाता स ब ध भ ने ख डमा
पित भ ने उ लेख भएको देिख छ भने १३ फे अ
ु री
२०१५ को रेिमटे स संकलन फाराम हेदा वादी
िबमला राईले ितवादीको आमा कुमारी िजरेललाई
पैसा पठाएको देिखएको र वादीका सा ी िमरा राईले
खोिजिदएको कोठामा यी वादी र िनजक सासू भाडामा
बसेका िथए र ितवादी अमरबहादरु ख ी िमित
२०७३।६।१२ गते राित साँझमा को रयाको अविध
पूरा नहँदै ियनै ितवादीले िलएको कोठामा आई बसेको
भनी बकप गरेको देिखँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको
िमित कायम गरी सो िदनस मको वादी ितवादी र
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम ितवादीह सरह बिु झएका
मािनसह समेतबाट िनजह िज मा रहेको ब डा
गनपन
ु चल अचल ी स पि को फाँटवारी मल
ु क
ु ऐन,
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अंशब डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोिजम
पेस गन लगाई नपगु कोट फ िलनपु न भए वादीसँगबाट
िलई पेस भएको फाँटवारी एकापसमा सनु ाई अचल
स पि को हकमा दता े ताको मािणत ितिलिप
िझकाई लगाउका मु ाह साथै राखी पेस गनु भनी
िविभ न आधार र माण देखाई वादी ितवादीिबच
लो ने वा नीको नाता स ब ध देिखएको भ ने
आधारमा तायदाती फाँटवारी माग गन आदेश गरेको
देिख छ । यसरी नाता स ब धमा िविभ न आधारह
खल
ु ाई िज ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारी माग
भएकोमा आधार नै नखल
ु ाई तायदाती फाँटवारी माग
गरेको भ ने पनु रावेदन अदालतको आदेशसँग सहमत
हन नसिकने ।
तायदाती माग गन त लो अदालतको आदेश
बदर गदा सो अदालतले गन अि तम िनणयमा असर
पन जा छ । िववािदत अंश मु ा त लो अदालतमा
िवचाराधीन नै रहेको अव थामा मािथ लो अदालतबाट
त लो अदालतबाट भएको आदेश बदर गदा त लो
अदालतको िनणयमा ह त ेप गरेको हन जा छ जनु
याियक िस ा तले पिन िम दैन । यस कारको
आदेश अि तम होइन । िनणय गन स ब धमा एउटा
ि यास म हो । िनणय हँदा तायदाती माग गरेकै मा
आधारमा अंश पाउने हँदनै । मु ामा पेस भएका सबै
माणको मू याङ् कन र िव ेषण गरेर मा अंश पाउने
नपाउने, अंश पाउने भए कुन कुन स पि बाट पाउने
भ ने िनणय हने हँदा तलको अदालतको यस कारको
आदेशलाई बदर गन कानून र यवहारसङ् गत समेत
नहने ।
अतः सु काठमाड िज ला अदालतबाट
प
पमा लो ने वा नीको नातास ब धी
िवषयमा बोलेर नै तायदाती फाँटवारी माग गन गरी
िमित २०७४।४।२२ मा आदेश भएको देिखँदा सो
आदेश बदर गरेको उ च अदालत पाटनको िमित
२०७४।६।२६ मा भएको आदेश रीतपूवकको नदेिखँदा

उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब ०७३CP-१२६० को अंशचलन मु ा मल
ु तबीबाट जगाई
कानूनबमोिजम बु नपु न के ही माण भए बझ
ु ी यथाशी
िनणय गनु भनी काठमाड िज ला अदालतको नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल भा ४ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-१५६९, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. िनमला जा
ितवादीले चलाएको िटपरले आफू
अगािडको कलाई ओभरटेक गरी अगािड बढ् ने
ममा िवपरीत िदशाितरबाट मतृ कले चलाई आएको
साइकल लरखराएर यी ितवादीले चलाएको िटपरमा
ठोि कन गई ठ कर लागेको कारणबाट मतृ कको
टाउकोमा चोट ला न गई सोही चोटको कारणबाट
मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीले उ सवारी
चलाउँदा मतृ कको यान मन स ने ठूलो स भावना छ
भ ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही गरी िनजले उ
सवारी चलाएको कारणले नै उ दघु टना हन गएको
भ ने देिखन नआउने ।
िमिसल संल न माणह बाट यी ितवादीले
चलाएको सवारी साधनको ती गित नदेिखएको,
गलत त रकाले नउिछनेको, गाडी सडकिभ नै
भएको, मतृ कले चलाएको साइकललाई अगािडबाट
ठ कर लागेको नभई पछािडको मोटरगाडीबाट ठ कर
लागेको अव था भएकोले उ दघु टनामा ितवादीको
लापरवाहीको कारणले नभई भिवत यबाट भएको
देिखँदा ितवादीलाई सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) अनस
ु ारको कसरु मा
सोही ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम सजाय गन गरी
सु अदालतबाट भएको फै सला सो हदस म उ टी
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गरी सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१(३) अनस
ु ार िनज ितवादी िनमल जालाई
तजिबजी कै द वष १(एक) हने भनी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७०।०८।२५ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ाको बहस
िजिकर तथा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
ततु वारदात सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) अनु पको नदेिखई दफा
१६१(३) को अव था िव मान रहेको देिखँदा सु
मकवानपरु िज ला अदालतको िमित २०६९|११|२२
को फै सला के ही उ टी गरी सोही दफा १६१(३)
अनस
ु ार िनज ितवादी िनमल जालाई तजिबजी कै द
वष १ (एक) हने भनी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७०।०८।२५ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०६०३, डाँका,
नेपाल सरकार िव. गई राईसमेत
ितवादीह ले जाहेरवालीको नगद तथा
सनु समेतका गरगहनाह डाँका गरी लगेको भनी
अिभयोग मागदाबी िलने वादी प ले आ नो अिभयोग
दाबीलाई पिु मािणत हने गरी अनस
ु धानको ममा
संकिलत सबदु माणको समथन हने आ नो सा ीका
पमा रहेका जाहेरवालालगायतका खानतलासी
एवं बरामदी मचु ु काका मािनसह बाट िनजह को
मौकामा भएको कागज बेहोराको भनाइलाई पिु हने
गरी बकप गराउन सके को नपाइएको र मौकामा

जाहेरी िदने जाहेरवाली वयंले नै आ नो सु जाहेरी
बेहोरालाई ख डन हने गरी अदालतमा आई बकप गदा
यी ितवादीह ले आ नो नगद तथा धनमाल डाँका
गरी लगेको होइन भनी िनजह ले कसरु गरेको कुरामा
इ कार रही बकप ग रिदएको देिख छ । खानतलासी
तथा बरामदी मचु ु काका मािनसह ले समेत मौकाको
उ मचु ु काको बेहोरा नै खि डत हने गरी अदालतमा
उपि थत भई बकप ग रिदएको यस अव थामा यी
ितवादीह उपरको अिभयोग दाबीबमोिजमको आरोप
खि बर हन सके को देिखन नआउने ।
ितवादीह उपरको कसरु त यगत आधार
माणबाट पिु
मािणत हन नसके कोमा के वल
मौकामा िदएको जाहेरी बेहोरामा उ लेख भएको
कथनकै आधारमा एवं खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु कामा उ लेख ग रएको बेहोराकै आधारमा
मा ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी थािपत
भएको भ ने मानी िनज ितवादीह लाई सजाय
गनु कानून तथा फौजदारी यायको ममिवपरीत
हने । ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी वत
माणह ारा पिु हन नसके को यस अव थामा यी
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ५ नं.
बमोिजम रहजनी चोरीको कसरु ठहर गरी सोही महलको
१४(३) नं.बमोिजम जनही .१,१९०२४।- ज रवाना
र जनही २ मिहना कै द हने भनी सु अदालतबाट भएको
फै सला िमलेको देिखन नआएकोले सु अदालतको
उ फै सला उ टी गरी िनज ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ दान गन गरी पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।०६।१४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवं
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार माणसमेतबाट
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यी ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी पिु मािणत
हन सके को नपाइएबाट सु खोटाङ िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।३।५ मा भएको फै सला
उ टी भई ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७०।०६।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः- सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः- मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-१७०९, वन
पैदावार हािन नो सानी तथा ओसार पसार, नेपाल
सरकार िव. रामपुकार चौधरीसमेत
मौकामा बरामद भएको काठ ९९.२५ यू.
िफट रहेको भ ने देिखएकोमा वनमा पाइएका काठका
ठुटाह समेत यी ितवादीह ले नै काटेको भ ने कुरा
िमिसल संल न कागजातह बाट पिु हन सके को
देिखँदैन । ियनै ितवादीह ले नै उ वन े मा रहेको
ठुटाह रहेको ख काटेका हन् भनी मौकामा बिु झएका
सरजिमनका मािनससमेत कसैको भनाइसमेत रहेको
नदेिखएको र उ ठुटाह देिखएको थानबाट नै
उ ट् या टरमा लोड ग रएको काठ बरामद भएको
अव थासमेत नदेिखएकोले वन े मा पाइएका उ
ठुटाह को समेत थप िबगो कायम गरी कसरु ठहर गनु
यायोिचत हने नदेिखने ।
ितवादीह ले ट् या टरमा याएको उ
बरामद भई आएको काठको अित र अिभयोग
दाबीमा उ लेख ग रएबमोिजम वन े मा देिखएका
ठुटासमेत गणना गरेर िनकािलएको काठको यू.
िफटका आधारमा िबगो कायम हने नभई मौकामा
बरामद ग रएको काठको प रमाणको आधारमा नै
ितवादीह को आपरािधक दािय व कायम हने हँदा

सोही आधारमा िबगो िनधारण गनपन
ु हँदा बरामद
भएको ९९.९५ यू. िफट काठको मा िबगो कायम
हनपु न देिखएकोमा, ितवादीह लाई बरामदी काठको
अित र अिभयोग दाबीमा माग ग रएको ठुटासमेतको
हन आउने िबगो कायम ग रएको आधारमा जनही
ज रवाना हने भनी सु बारा िज ला अदालतबाट
भएको फै सला कानूनसङ् गत र यायोिचत मा न िम ने
नदेिखएकोले सो अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायम
गरी ितवादीह लाई सोअनस
ु ार जनही ज रवाना हने
भनी सु बारा िज ला अदालतबाट भएको फै सला सो
हदस म उ टी गरी बरामद भएको ९९.९५ यू. िफट
काठको हन आउने िबगो .७९,९६०।– बराबरको
िबगो कायम गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) को
(घ) (४) बमोिजम िबगोको दो बर .१,५९,९२०।–
ज रवाना हनेमा ितवादीह लाई दामासाहीले
जनही .७९,९६०।– ज रवाना हने भनी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार
माणसमेतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायम
गरी ितवादीह लाई सोअनस
ु ार जनही ज रवाना हने
भनी सु बारा िज ला अदालतबाट भएको फै सला सो
हदस म उ टी गरी बरामद भएको ९९.९५ य.ू िफट
काठको हन आउने िबगो .७९,९६०।– बराबरको
िबगो कायम गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) को
(घ)(४) बमोिजम िबगोको दो बर .१,५९,९२०।–
ज रवाना हनेमा ितवादीह लाई दामासाहीले जनही
.७९,९६०।– ज रवाना ठहर हने भनी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः- सरु थ साद ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७०-CR-०२३४, िकत
जालसाजी, सोनी जोशीसमेत िव. सुिशला जोशी
वादीको पित भोजराजले देवराजलाई िमित
२०५३।१०।०५ मा िदएको भिनएको घरसारको
म जरु नामाको िलखत िकत गरी गराई स पि दा.खा.
गराई िलनु खानु गरेकाले िकत गन िवप ीह लाई
मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको ७ नं. बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी वादीले मु य दाबी िलएको देिख छ ।
उ दाबीबाट नै वादीले दाबी िलएको िववािदत िलखत
स े िकत के हो भनी िनणय गनपन
िसजना भएको
ु
देिखयो । उ िलखत स े िकत के हो भ ने स ब धमा
िन कषमा पु न मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ७८ नं. बमोिजम
स े िकततफ बयानसमेत गराउनु पनमा सु िज ला
अदालतले सो ि या पूरा गरेको देिखन आएन ।
सािबक याय शासन ऐन, २०४८ को देहाय (घ) मा
त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले मु ामा िनणय
गनपन
म ये के हीमा िनणय गरी र के हीमा िनणय
ु
नगरी फै सला गरेको रहेछ भने मनािसब मािफकको
समय तोक बाँक ह को समेत िनणय गरी मु ा
िकनारा गनु भनी िमिसल स बि धत अदालत, िनकाय
वा अिधकारीसम पठाउने अिधकार पनु रावेदन सु ने
अदालतलाई रहेको देिख छ । याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (घ)
मा पिन सोहीअनस
ु ारको यव था उ लेख भएको
पाइ छ । ततु मु ामा सु अदालतबाट िनणय
गनपन
को स बोधन नै नग रएको र कानूनबमोिजम
ु
अवल बन गनपन
ि यासमेत अवल बन नगरी
ु
लगाउको दा.खा. दता िलखत बदर दता कायम िधतो
बदर रो का फुकुवा मु ामा ग रएको िव ेषणलाई
आधार िलई वादी दाबीको िमित २०५३।१०।०५ को
म जरु नामाको वैधतातफ िवचार ग ररहनु परेन भनी
भएको फै सला बदर गरी पनु ः िनणयको लािग पठाउने

गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला
कानूनस मत नै देिखन आउने ।
अतः वादीले िकत भनी दाबी िलएको िमित
२०५३।१०।५ को म जरु नामाको िलखत स ब धमा
स े िकततफ जे जो बु नपु छ कानूनबमोिजम बझ
ु ी
पनु : िनणय गनु भनी सािबक याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १४ को देहाय (घ) बमोिजम सु
ते थुम िज ला अदालतमा मु ा िफता पठाइिदने गरी
पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।३।१
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पौष १० गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CR-०३४८, िकत
जालसाजी, सोनी जोशीसमेत िव. सुिशला
जोशीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७०-CR-०८७०, वन पैदावार हािन नो सानी
तथा चोरी त करी, नेपाल सरकार िव. िटकाबहादुर
य माली
िमिसल संल न रहेको िमित २०६७।१०।१३
को बरामदी मचु ु का हेदा, यथ ितवादी िवकास
राणा मगर भ ने िटकाबहादरु य मालीलाई १५८.४१
यू. िफट सालका काठसिहत प ाउ गरेको र बरामद
भएको सो काठको िबगो मू य .३९,६०२।- कायम
गरेको देिख छ । उ १५८.४१ यू. िफट सालको
काठ बरामद हँदाका अव थामा तयार भएको बरामदी
मचु ु काको रोहवरमा बसी यी यथ ितवादी िवकास
राणा मगर भ ने िटकाबहादरु य मालीले सहीछाप
गरेको देिख छ । यी यथ ितवादीले आरोिपत
कसरु मा अनस
ु धान अिधकारीसम सािबत भई बयान
गरेको अव था छ भने अदालतसम इ कार रही बयान
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गरेको देिख छ । यी यथ ितवादी िवकास भ ने
िटकाबहादरु य माली चारवटा टायर गाडामा लोड
भएको सालको गोिलया थान-६ (१५८.४१ यू. िफट)
काठसिहत प ाउ परेको, बरामदी मचु ु काको रोहवरमा
बसी सहीछाप गरेको, अनस
ु धान अिधकारीसम
आरोिपत कसरु लाई वीकार गरेको अव थासमेतका
आधार माणबाट अदालतको इ कारी बयानलाई
पिु गन सके को देिखएन । साथै िनज ितवादीले
आफूउपरको कसरु ठहर गरी भएको फै सलामा िच
बझ
ु ाई पनु रावेदनसमेत नगरेबाट िनजले आरोिपत
कसरु गरेको भ ने नै देिखन आउने ।
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा, यथ ितवादी िवकास
भ ने िटकाबहादरु य मालीलाई वन ऐन, २०४९
को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम सजाय गदा हािन
नो सानीको िबगोको दो बर ज रवाना गनपनमा
सो
ु
नग रएकोले कानूनी यव थाबमोिजम दो बर ज रवाना
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको पाइ छ । वन
ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ) ४ मा “पाँच हजार
पैयाँभ दा बढीको िबगो भए िबगोको दो बर ज रवाना
वा एक वषस म कै द वा दवु ै सजाय हनेछ” भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम
“वा एक वषस म कै द” भ ने योजनबमोिजम यी
यथ ितवादीउपर आरोिपत कसरु मा १ मिहना कै द
हने गरी गरेको फै सलामा वादी नेपाल सरकारको कुनै
िजिकर रहेको देिखएन । जहाँस म यथ ितवादीलाई
िबगोबमोिजम ज रवाना .३९,६०२।- हने गरी
भएको फै सला निमलेकोले िबगोको दो बर ज रवाना
ग रपाउँ भनी िलएको िजिकरतफ हेदा, चिलत
कानूनी यव थाबमोिजम ततु मु ाको िनराकरण
गदा यायकतालाई तजिबजी अिधकार दान गरेको
देिख छ । सोही अिधकारलाई योग गरी सु िज ला
अदालतबाट गरेको १ मिहना कै द सजाय मा ले पिन
उ कानूनी यव थालाई स बोधन हने अव थामा

िबगोबमोिजम ज रवानासमेत गरेकोमा ितवादीले
उ ज रवानालाई वीकार गरी पनु रावेदन नगरी
बसेको पाइयो । अिधकार ा िनकाय वा अिधकारीले
आफूमा िनिहत अिधकारमाफत त यको िव ेषण र
माणको मू याङ् कन ारा ग रएको याियक िन कष वा
फै सला तथा सजायउपर िच नबु ने प ले ऐन तथा
कानूनले गरेको यव थाको अधीनमा रही पनु रावेदन
गन स ने ह छ । तर यी ितवादीले आफूलाई
ग रएको ज रवानाको हकमा समेत िच बझ
ु ाई
पनु रावेदन नगरेकोले सो सजायको हकमा कायम हने नै
देिखयो । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन तथा िव ान्
उप यायािधव ाको बहस िजिकर र यस अदालतबाट
यथ िझकाउँदा िलइएका आधार र कारणह सँग
समेत सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार, माण र कारणबाट
ितवादी िवकास भ ने िटकाबहादरु य मालीलाई वन
ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) र (ङ) को कसरु मा ऐ.
ऐनको दफा ५० (१)(घ)(४) बमोिजम एक मिहना
कै द र िबगोबमोिजम .३९,६०२।- ज रवाना हने
गरी िज ला अदालत रौतहटबाट भएको फै सला
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७२।०२।२५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक १५ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७०-CR-००१४, अवैध पमा काठ कटान
गरी ओसार पसार, अशोक राईसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादी अशोक राईको साथबाट बरामद
भएको साल जातको गोिलया थान ७ देिखएको र िनज
ितवादीले जंगलमा ख काट् नमा आ नो संल नता
नरहेको तर उ बरामिदत साल जातका ७ थान
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गोिलया बसाहा- ४ ब ने स तोष राईले याइिदन
भनेकोले बसाहा-४ ि थत देवीखोला सामदु ाियक
वन जंगलबाट याएको हो भनी आरोिपत कसरु मा
अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम वीकार गरेको
देिख छ भने सु अदालतबाट िनजउपरको आरोिपत
कसरु ठहर गरेकोमा िनजले वीकार गरी पनु रावेदन
नगरेको अव थासमेतबाट िनज कसरु दार रहेकोमा
अ यथा देिखन नआउने ।
ितवादी अशोक राईको पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम पनु रावेदन अदालतबाट भएको
ज रवाना िमले निमलेको के हो ? भ ने स ब धमा
िवचार गदा, िनज पनु रावेदक ितवादीको उ काय
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(ङ) अ तगतको कसरु
भएकोले सोही ऐनको द ड सजायस ब धी दफा
५०(१)(घ)(४) मा “पाँच हजार पैयाँभ दा बढीको
िबगो भए िबगोको दो बर ज रवाना वा एक वषस म कै द
वा दवु ै सजाय हनेछ” भनी उ लेख भएको पाइयो ।
उ कानूनी यव थाबमोिजम बरामिदत साल जातको
सात थान गोिलया काठ ४३.२९ यू.िफट रहेको भ ने
िमिसल संल न बरामिदत काठको नापजाँच मचु ु कामा
उ लेख रहेको साथै उ खको ठुटाको नाप ७४
इ च रहेको भ ने घटना थल सजिमन मचु ु कामा
उ लेख भएको देिख छ भने यी दवु ै मचु ु कामा
िनज ितवादी रोहवरमा बसी सही छापसमेत गरेको
देिख छ । उ ठुटाबाट मू याङ् कन गदा ५७ यू.
िफटको साल जातको ख कटान गरी ओसार पसार
गरेको र उ ५७ यू.िफट काठको िबगो ित यू.िफट
.५००।- का दरले हन आउने िबगो .२८,५००।रहेको भ ने िबगो तािलकाबाट देिख छ । यस
अव थामा िववेिचत कानूनी यव थाअनस
ु ार िबगोको
दो बर .५७,०००।- ज रवाना हने नै हँदा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा नदेिखने ।
बरामद भएको को.१ त ६५७२ नं. को
ट् या टरबाट दाबीको काठ ढुवानी ग रएकोमा िववाद

नरहे तापिन बरामद भएको ट् या टरको धनी ट् या टर
चालक अशोक राई नभई िवकास राई भएको भ ने
देिख छ । ट् या टर चालक अशोक राई र उ ट् या टर
धनी िवकास राई दाजभु ाइ रहेको देिखन आए तापिन
िमिसल संल न बे टार वसाहा नगरपािलका वडा नं.
१० आमसाल, उदयपरु को प बमोिजम िनजह
२०५० सालमा एकआपसमा छु ी िभ न भई ऋण धन,
खितउपती, आय आजन, घर यवहार आ-आ नो हने
गरी बसेको भनी मािणत गरी िदएको पाइयो । यसबाट
बरामिदत ट् या टरमा ितवादी अशोक राईको समेत
वािम व रहेको भ ने देिखएन । वन पैदावार ओसार
पसार गनमा िनज ितवादी िवकास राईको कुनै
मनसाय तथा उ कायमा किहँकतै संल नतासमेत
रहेको देिखँदैन । िमिसल संल न देवीखोला सामदु ाियक
वन उपभो ा सिमितको प , सजिमन मचु ु काका
यि ह को कागज बेहोरा साथै वारदात थलमा प ाउ
ितवादी अशोक राईले अनस
ु धान अिधकारीसम र
अदालतसम गरेको बयानबाट ितवादी िवकास राईले
जानीजानी कसरु दारलाई सघाउ पु याउन आ नो बोझ
बाहक ट् या टर योग गन िदएको भ ने अव थासमेत
नदेिखएकोले पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
बरामिदत ट् या टरसमेत जफत हने गरी गरेको फै सला
सो हदस म यायसङ् गत देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत आधार, माण र कारणबाट
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट ितवादी अशोक
राईलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) र (ङ)
को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ५० (१)(घ)(४) बमोिजम
.५७,०००।- ज रवाना हने गरेको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने र बरामद भएको को. १ त ६५७२ नं.
को ट् या टर जफत हने गरी गरेको फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई उ बरामिदत ट् या टर
जफत नहने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय
इित संवत् २०७६ साल काितक १५ गते रोज ६ शभु म् ।
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८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६७-WO-०६७८, उ ेषण
/ परमादेश, मनकामना डेभलेपमे ट बक िल. िव.
आ त रक राज व कायालय े नं. १ बबरमहलसमेत
िमित २०६७।६।१३ मा संशोिधत कर
िनधारणको आदेशबाट (१) िनवेदक बकको आ.व.
२०६२।६३ का लािग कायम हने करयो य आय
१५२,१७,६५६।– हने र उ आ.व. का लािग कर
शु क याज आिद गरी ज मा ९५,१५,५८४।–
िनवेदक बकलाई ला ने (२) आयकर ऐन, २०५८ को
दफा १०१(२) बमोिजम संशोिधत कर िनधारणमा
यायोिचत आधारमा जित पटक पिन संशोधन गन
सिकने, (३) यो िनणयउपर िच नबझ
ु े आयकर
ऐन, २०५८ को दफा ११५ बमोिजम सूचना पाएका
िमितले ३० िदनिभ आ त रक राज व िवभागमा
शासक य पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदन सिकने
बेहोराको सूचना िदएको देिख छ । यसैगरी उ आ.व.
का लािग िनवेदक बकले आयमा समावेश नगरेका
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५९(१) बमोिजम
कजा जोिखम यव था गरेको जगेडा रकमम ये
स भािवत नो सानी यव थाबाट िफता ा भएको
रकम, ऐ. दफा १३ग बमोिजम मनोर जन खचबापत
दाबी गरेको रकम, करदाताले अपलेखन खचबापत
खच दाबी गरेको रकम, ऐ. दफा २१.१ख बमोिजम
ज रवाना खच भनी खच दाबी गरेको रकम गरी ज मा
रकम .३,१४,४८,९८७।४५ आ.व. २०६२।६३
को आयमा गणना हने भनी िमित २०६७।६।१३ को
बकलाई िदएको संशोिधत कर िनधारणको आदेश
िवषयक प तथा सोही िमितमा आ त रक राज व
कायालयले संशोिधत कर िनधारण गन खडा गरेको
िनणय पचामा उ छुट भएका रकमह आयमा गणना
हने र यसको कानूनी आधारसमेत खल
ु ाएर िनणय
गरेको देिख छ । िनवेदकले उ आयमा गणना ग रएका

रकमह के कुन आधारमा आयमा गणना हने होइन र
यसको कानूनी आधार के हने भ ने कुरालाई ट
पान सके को नदेिखने ।
िवप ी कायालयबाट जारी ग रएको िमित
२०६७।६।१३ को संशोिधत कर िनधारणको सूचना,
त स ब धी अ य िनणय र काम कारबाहीसमेत
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी आयकर ऐन,
२०५८ को दफा १०१ र १०२ को पूण प रपालना
हने गरी सफाइको मौका िदई नो सानी अव थाका
िववरणह का स ब धमा कानूनबमोिजम नो सानीको
अङ् क कायम गनु भनी परमादेशलगायत उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन मागका स ब धमा
हेदा िनवेदकले िवप ी कायालयको कुनै िनि त
काय कानूनस मत पमा नगरेको भनी िकटान गन
सके को देिखँदनै र सोबमोिजमको िजिकरसमेत रहेको
देिखँदनै । िनवेदकले मेरो यित आय हनपु न वा
ज मा कर शु क यित हनु पन भ ने िजिकर िलएको
देिखँदनै । के वल एकप ीय पमा सफाइको मौका
निदई कर शु क लगाइयो भ ने मा िजिकर िलएको
देिखँदा िनवेदकको के कुन हक अिधकार के कसरी
हनन् भएको हो र यसको लािग के क तो उपचारको
माग ग रएको हो भ ने नै िनवेदनमा ट हन सके को
नदेिखने ।
नो सानीको अङ् क कायम गनु भनी परमादेश
जारी ग रपाउँ भ ने मागका स ब धमा बकले आय
नदेखाएका र िवप ी कायालयले कायम गरेका आयको
िववरणमा के कुन कानूनको कुन दफाले नो सानी
देखाउन पाउने भनी यव था गरेको भनी ट
गन िनवेदकले सके का छै नन् । के वल गो ारा पमा
नो सानीको अंकलाई नो सान कायम नग रएको भ ने
िजिकर आँफैमा पया देिखएको छै न । िनवेदकले माग
गरेबमोिजम पनु ः कर िनधारण गनु भनी आदेश जारी
भएमा र यसपिछ पिन अिहलेकै बमोिजम कर िनधारण
भई आएमा के हने वा िनवेदकले उपचार पाउने हो
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होइन भ ने कुरासमेत िनवेदकले ट पान सके को
देिखँदनै । कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकायबाट
भएको काम कारबाहीलाई चनु ौती िदँदा चनु ौती
िदने प ले वा िनवेदकले नै आ नो चनु ौती थािपत
गन स नु पनमा सो नगरी गो ारा र गोलमटोल
पमा अ याय परेको भनी िजिकर िलई रट िनवेदन
िलई अदालत वेश गदमा उपचार पाउने अव था
हँदनै । िनवेदकले आफूउपर भएको अ याय र ा
गन खोजेको उपचार र यसको कानूनी आधारका
स ब धमा यिकनसिहत रट िनवेदन िदनपु न अपेि त
रह छ । कानून द अिधकार योग गरी कुनै
सरकारी िनकायले गरेको कायमा अ यथा मािणत
नभएस म उ िनकायले गरेको काय कानूनस मत
रहेको भनी मा नु पन हन आउँछ । िवप ी आ त रक
राज व कायालयले िनवेदकलाई कानूनबमोिजम
िदनपु न सूचनासमेत िदई कर शु कलगायत िनधारण
गरेको देिखन आएको र िनवेदकले उ कायालयबाट
िनधारण गरेको कर, शु क, याजसमेत कानूनी पले
िु टपूण रहेको भनी आधार र कारणसिहत पिु गन
सके को देिखँदैन । अतः िनवेदन िजिकर थािपत हन
स ने अव था नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेशसमेत गनु पन देिखन नआउने ।
यसै िवषयको अक पाटोलाई हेदा
सामा यतया कुनै कानूनले िनयिमत गन िवषयमा उ
कानूनमा नै िनणय ि या, पनु रावेदन, े ािधकारको
यव था ग रएको ह छ । अि तयार ा कायालयको
िनणयमा िच नबझ
ु ेमा सोउपर पनु रावेदन गन
कायिविध तथा िनकायसमेत सोही कानूनले ट
पारेको ह छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम कर
िनधारणका िवषयमा आ त रक राज व कायालयले
गरेको िनणयउपर िच नबझ
ु ेमा सोउपर पनु रावेदन
गन िनकाय तथा कायिविधसमेत उ ऐनले िनधारण
गरेबमोिजम हने ट देिखने ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४(१)

(ङ) ले दफा १०० वा १०१ बमोिजम कुनै यि ले
कुनै आय वषको लािग बझ
ु ाउनु पन करको िनधारण
वा दफा १२२ बमोिजम कुनै यि ले बझ
ु ाउनु पन
शु क तथा याजको िनधारणको िवषय शासक य
पनु रावलोकन हने उ लेख गरेको, दफा ११५ ले
दफा ११४ बमोिजमको शासक य पनु रावलोकन गन
सिकने िनणयउपर िच नबु ने यि ले सो िनणय
िव राज िवभागसम िनवेदन िदन सिकने भ ने
यव था गरेको, दफा ११६ ले दफा ११५ बमोिजम
िवभागमा िदएको िनवेदनउपर भएको िनणयमा िच
नबु ने यि ले राज व यायािधकरण ऐन, २०३१
बमोिजम राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन गन
सिकने यव था रहेको र उ यायािधकरणको
फै सलाउपर राज व यायािधकरण ऐन, २०३१ को
दफा ८ बमोिजम सव च अदालतमा अनमु ितपूण
पनु रावेदन िदन सिकने यव था गरेको देिखने ।
रट िनवेदन िलई अदालत वेश गनु भनेको
अदालतको असाधारण अिधकार े मा वेश गनु
हो । अदालतले आ नो असाधारण े ािधकारको
योग गरी रट िनवेदनउपर याय िन पण गन
गदछ । यसरी रट िनवेदन िलई अदालतमा वेश
गदा अदालतले याय िन पण गनका लािग के ही
िनि त अव थाको िव मानता भएको हनु पन
ह छ । सामा यतयाः अदालतको सामा य वा साधारण
े ािधकारबाट याय िन पण हन नस ने वा सो
स ब धमा कानूनमा यव था नभएको वा यव था भए
पिन भावकारी नरहेको अव थामा मा असाधारण
अिधकार े मा वेश गन सिकने अव था ह छ । अतः
साधारण अिधकार े बाट याय िन पण हन स ने
िवषयमा असाधारण अिधकार े मा वेश गन निम ने
र वेश गरेमा पिन असाधारण अिधकार े बाट याय
िन पण हन स दैन । यसरी साधारण े ािधकारको
िवषयलाई असाधारण अिधकार े बाट याय िन पण
भएमा साधारण अिधकार े बाट हने िनयिमत
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अदालती ि या िन भावी हन जाने अव था हने ।
उि लिखत यव थासमेतले कानूनी हक
अिधकारको पनु थापना गराउनका लािग िनयिमत
अदालत नै ाथिमक र पिहलो बाटो भएको र िनयिमत
बाटो नभएमा वा सो बाटो भावकारी हन नसके मा
मा रट े ािधकारमा वेश गन पाउने ट ग रएको
छ । िनवेदकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३,
२१, ५९(१क), ७४, १०१, १०२, ११८, ११९, र
१२० को िु टपूण योग भएको र सोही ऐनबमोिजम
कर िनधारण गदा ाकृितक यायसमेतको उ लङ् घन
भएको हँदा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ८९ को उ लङ् घन गरी धारा १२(३)(च),
१९, २७ समेतले याभूत गरेको हक अिधकारमा
आघात पु याएको भ ने िजिकर िलएको भए तापिन ऐ.
आयकर ऐन, २०५८ ले िनधारण गरेको पनु रावेदन
गन बाटो अवल बन गरेको देिखन आएन । उ ऐनको
यव थाबमोिजम अिधकारको योग गरी भएको
िनणयउपर पनु रावेदन गन ाथिमक र पिहलो बाटो
सोही ऐनले िनधारण गरेबमोिजम नै हने देिखने ।
िनवेदकले आ त रक राज व कायालयको
िनणयउपर राज व िवभागमा र िवभागको िनणयउपर
राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन गन पाउने िनयिमत
बाटो िनवेदकको हकमा के कसरी भावहीन रहेको
भनी खल
ु ाउनसमेत सके को देिखँदैन । यो अव थामा
रट े बाट िसधै सव च अदालतमा आउँदा र
कानूनले िनिद गरेको बाटो अवल बन नगरी तथा
यस बाटोबाट भावकारी उपचार ा गन नस ने
आधार नखल
ु ाई उपचार खो ने यासलाई अदालतले
वीकृित दान गनसमेत उिचत हँदैन । आ त रक
राज व कायालयले कर िनधारण गरेको िवषयमा
िच नबझ
ु ेमा पनु रावेदन गन आयकर ऐन, २०५८ ले
िनिद गरेको बाटोमा वेश नगरी सव च अदालतको
रट े ािधकारमा वेश गनले
ु गलत बाटोबाट उपचार

खो न आएको देिखँदा ततु रट िनवेदनबाट
िनवेदकले उपचार पाउन स ने देिखन आएन ।
िनवेदकले तथा बहसका ममा िनवेदकका कानून
यवसायीले िनवेदकले असाधारण े ािधकारमा वेश
गनु परेको िवषयका लािग आधारको पमा ततु
गरेका निजर िस ा तह
ततु मु ामा आकिषत हन
स ने अव थासमेत देिखन नआउने ।
अतः अदालतको िनयिमत तथा साधारण
े ािधकारबाट उपचार ा गन सिकने िवषयमा
असाधारण अिधकार े मा वेश गरी उपचार माग
ग रएको, िवप ीको के क तो कायबाट के क तो
संवैधािनक र कानूनी हक अिधकार हनन् हन पगु ेको
हो ट नभएको तथा िवप ीले कानूनबमोिजम गरेको
कायले के कसरी िनवेदकलाई आघात पगु ेको हो ट
पान नसके को तथा माग ग रएको उपचार र यसको
कानूनी आधार ट गन नसक िनवेदन िदएको
देिखएको हँदा िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदेश जारी
गनु पन देिखएन । िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : महे साद पौड् याल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भा १२ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी ह रकृ ण काक , ०७२-CR-१६८४, मानव
बेचिबखन, नेपाल सरकार िव. किव राज भ
सह ितवादीका बबु ा धनिसंह धामीले किव
भ आ ना छोरा बहु ारीसँग साथमा गएका भए िनजले
मौकामा नै िकटानी पमा भ न स नु पनमा सो
बेहोरा भ न नसके का र के वल सोबारेमा छोरालाई
थाहा होला भनी भनेका छन् । मौकामा भ न नसके को
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त य अदालतमा बकप गदा आ नो छोराको िहत हने
गरी आ नो छोराको कसरु अक यि मािथ थोपान
उ े यले अदालतमा िनजले य गरेको भनाइ र
सह ितवादीले पोल गरेको कुरालाई अ य वत
माणले पिु गन नसके को ि थितमा उ पोललाई
स य साँचो मानी िव सनीय माणको पमा हण गन
माण कानूनको चिलत िस ा तसमेतका आधारमा
िम ने नदेिखने ।
सह ितवादी हरक िसंह धामीले आफूउपर
लगाइएको आरोिपत कसरु को दािय व ितवादीमािथ
थुपारी आफूले उ मिु िलने दु यास गरेकोसमेतका
आधार माणह को िववेचना गरी सु अदालतले यी
ितवादीले आ नो ीमती पीिडत ‘C’ कुमारीलाई ेम
िववाहको बहाना बनाई ीमती तु याउने र आफूले
नोकरी गरेको थान भारतमा लैजाने िविभ न जाल
प च रची झु याई भारतमा लगी आरोिपत कसरु
गरेको ठहर गरी िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय ठहर गरेकोमा सो फै सलाउपर िनजले िच
बझ
ु ाई पनु रावेदनसमेत नगरी बसेको अव थासमेतबाट
पिन िनजको पोललाई िव सनीय र भरपद मा न
िमलेन । यसरी यी ितवादी किव भ आरोिपत
कसरु मा संल न भएको पिु नभएको भनी िनजलाई
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी सु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट भएको इ साफ
याय तथा कानूनको रोहमा िमलेकै देिखयो ।
सह ितवादी हरक िसंह धामीले गरेको पोल िमिसल
संल न वत माणबाट पिु हन नसिकरहेको हँदा
ितवादी किव राज भ लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय हनपु दछ भनी वादी नेपाल सरकारबाट िलइएको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
सु दाचला
ु िज ला अदालतबाट िमित २०७२/१/९
मा भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत

महे नगरबाट िमित २०७२/०८/२८ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगिदश साद भ
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल भा २१ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७०-CI-०५१०, रकम िदलाई पाऊँ,
धनपाल राई िव. पदमसु दर राईसमेत
सं थाको रकम िहनािमना गरेउपर जालसाजी
मु ा दायर भएको ि थतसमेतका आधारबाट
स बि धत िज ला अदालतको े ािधकारिभ पन
देिख छ । वादीको िफराद मल
ु क
ु ऐन, बाँक नितनको
महलको ९ नं. बमोिजम दता भई सोही िवषयमा उठान
भएको िवषयमा खाता रो का हँदाहँदै संघको पदमा
बहाल नरहेको समयमा रकम िझके उपर जालसाजी
मु ा िज ला अदालतमा दता ग रसके पिछ परेको
मु ासमेतलाई के ही नबोली खारेज गरेको इ साफ
िमलेको देिखन नआउने ।
अत: उि लिखत कानूनी यव था एवं
िमिसल संल न माणह को िववेचनासमेतका
आधारमा पनु रावेदक वादीले दायर गरेको ततु
मु ाको त यिभ वेश नगरी े ािधकारको अभावमा
खारेज गरेको सु झापा िज ला अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित
२०६८/३/२८ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
बदर ग रिदएको छ । तसथ, ततु मु ाको त यिभ
वेश गरी जो जे बु नु पदछ बझ
ु ी कानूनबमोिजम िनणय
गनु भनी हािजर भएका प लाई तारेख तोक िमिसल
स बि धत िज ला अदालतमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महजन
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल चै १ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७०-CR-०६३०,
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जालसाज, धनपाल राई िव. पदमसु दर
राईसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७०-CR-०८९१ र ०७०CR-१०११, िकत ठगी, नेपाल सरकार िव. भिव र
िव.क.समेत र इ जुलाकुमारी गोदार े ी (िव.क.) र
इ जुलाकुमारी गोदार े ी (िव.क.) िव. नेपाल सरकार
अ तरजातीय िववाहमा अिहले पिन िवभेद
िहंसा विह करणको अव था रहेकोले सहमितको
अ तरजातीय िववाहमा आव यक सरु ाको लािग
रा यले ो साहन अनदु ान िदएको देिख छ । रा यले नै
य तो िवशेष प रि थितमा आव यक सहयोगको लािग
अ तरजातीय िववाहमा िदएको ो साहन अनदु ान
अ तरजातीय िववाह गन प ले मा पाउने अिधकार
रा दछ । यसरी िववाह हनअ
ु िघकै स ब धबाट
स तानको ज म भए पिन सो स ब ध र स तानलाई
वैधािनक िनकायबाट िववाह गरी वीकारी िववाह
ब धनमा बाँधी िलइएको अनदु ानलाई अ यथा भ न
िम ने नदेिखने ।
सािधकार िनकायले नै ितवादीह ले
कानूनबमोिजम दिलत र गैरदिलतिबचको
अ तरजातीय िववाह गरेको भनी िदएको िववाह
दता माण प लगायतका कागजातह पेस गरी
वैधािनकता पाएको अ तरजातीय िववाहमा नेपाल
सरकारको नीितबमोिजमको ितवादीह ले ो साहन
व पको रकम िलएको ततु िवषय िकत कागजको
१ नं. र ठगीको महलको १ नं. को प रभाषािभ पन
देिखएन । अिभयोग मागदाबीबमोिजम ितवादीह लाई
सजाय हनु पदछ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार माणबाट
ितवादीह भिव र िव.क. र इ जल
ु ाकुमारी गोदार

े ी िव.क.लाई िमित २०६८।६।३० मा सु याङ् जा
िज ला अदालतबाट आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
गरी भएको फै सलालाई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
उ टी गरी ितवादीह लाई ठगीको महलको ४ नं.
बमोिजम िबगो .५०,०००।- को दामासाहीबाट जनही
.२५,०००।- र कै द एक मिहना हने र ितवादीह को
नाउँमा नेपाल बक िलिमटेड याङ् जाको बचत खाता
नं. ७२-१०-९४९११ मा रहेको रकम जाहेरवाला
िज ला शासन कायालय याङ् जाले िबगो भराई
पाउनेसमेत ठह याई भएको िमित २०७०।५।९
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी
इ जल
ु ाकुमारी गोदार े ी िव.क.ले सफाइ पाउने
ठहछ । ितवादीह म ये इ जल
ु ाकुमारी गोदार े ी
िव.क.को मा यस अदालतमा पनु रावेदन परेको र
िनजको पित ितवादी भिव र िव.क.को हकमा यस
अदालतमा पनु रावेदन नपरे तापिन मल
ु क
ु ऐनको
अ.बं.२०५ नं. मा एकै मु ामा हान झगिडयाम ये
कसैको पनु रावेदन परेकोबाट जाँिचदा इ साफ वा
सजाय उि टने भई सो इ साफ सजाय उ टाई फै सला
गदा पनु रावेदन निदने झगिडयाका हकमा समेत
इ साफ सजाय उि टन जाने भयो भने य तोमा
पनु रावेदन परेको छै न भनी सदर गरी िदन हँदैन ।
पनु रावेदन निदनेका हकमा समेत पनु रावेदन िदनेसरह
उ टाई िछिनिदनु पछ भ ने यव थाबमोिजम ितवादी
भिव र िव.क. समेतले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७५ साल जे २ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-०८६८, िनषेधा ा /
ितषेध / परमादेश, शारदादेवी पोखरेल िव. नेपाल
नगरपािलका कायालयसमेत
रट े ािधकार संिवधान र चिलत कानून
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द हक अिधकार हनन भएकोमा उपचारको यव था
नभएको अव थामा योग हने िवशेष अिधकार हो ।
यसमा पिन कुनै नाग रकको िनिववाद स पि मा अक
यि ारा आघात पन आशंकाको ि थित िव मान
भएको अव थामा सो रोक पिहले जनु अव थामा जनु
िचज िथयो सोही अव थामा रहन िदन िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ।
नगरपािलकाबाट भएको िनणयउपर
स ब सरोकारवाला प को पनु रावेदन प रसके को
अव थामा यसको अि तम िकनारा नलागेस म
पूव िनणयकताको िनणय वा आदेश काया वयन गन
कानूनस मत नहने कुरा थािपत रहेको नै छ । ततु
मु ामा कानूनबमोिजम अिधकार ा नगरपािलकाले
गरेको िनणयउपर पनु रावेदन गन पाउने प कानूनी
उपचारको माग रहेको र सोबमोिजम पनु रावेदन
परी मातहतका अदालतमा मु ा िवचाराधीन रहेको
अव थामा मु ामा भाव पन गरी रट े बाट बो न
उपयु पिन नदेिखने ।
तसथ, बाटो िनकासाका लािग िनमाण भएको
ट् वाइलेट पखाल िनमाण काय हटाउन नेपालग ज
नगरपािलका कायालयबाट भएको आदेशका स ब धमा
बाँके िज ला अदालतमा पनु रावेदन परेको भ ने
िमिसल संल न यहाँ अदालतको च.नं.२६७५(क)
िमित २०७०/११/१९ को प बाट देिखइरहेको र
सोही मु ाबाट न सा सजिमनसमेतका माण समेत
बु नु पन भए सोसमेत बझ
ु ी ठहर िनणय हन स ने
नै अव था देिखँदा िनवेदन दाबीबमोिजम िनषेधा ा,
ितषेध, परमादेशसमेतको रट जारी ग ररहनु परेन
भनी रट िनवेदन खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट भएको िमित २०७०/१२/५
को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् ।

५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०८६९,
उ ेषण, डा. अशेष ढुंगाना िव. लोक सेवा आयोग,
अनामनगरसमेत
िनवेदकले सन् २०१३।७।३ देिख सन्
२०१६।७।२ स म उपािधको लािग Doctorate
of medicine ३(तीन) वष यितत गरेको देिख छ ।
य तै िमित २०६४।७।२९ देिख िमित २०६५।७।२९
स म िव.पी. कोइराला या सर अ पतालको अनभु व
१(एक) वष, िमित सन् २०१२।२।२ देिख सन्
२०१३।८।१ स म लिु बनी मेिडकल कलेज पा पाको
एक वष ६ मिहनाको अनभु व र िमित २०७३।४।३२
देिख २०७४।७।१४ स मको वीर अ पतालको एक वष
२ मिहना १४ िदनसमेत गरी ज मा ६ वष ८ मिहनाको
अनभु व अविध भएको देिख छ । एघार तहका लािग
सात (७) वषको अनभु व ा हनपु नमा िव ावा रिध
तरको उपािध ा भएको अनभु वको हकमा २ वष
कम हने भ ने लोक सेवा आयोगको सूचनाप को पृ
११(ख) को (इ) मा उ लेख भएको देिखँदा D.M.
िव ावा रिध तरको उपािध ा गरेका यी िनवेदकको
हकमा ५(पाँच) वष अनभु व अविध हनपु नमा सो अविध
पूरा भएको देिखँदा उ िनयम १२(३)(ख) बमोिजमको
काय अनभु व िनज िनवेदनमा रहे भएको नै देिखने ।
Doctorate of medicine को अ ययनको
कृितले नै िबरामी चेक जाँचलगायतका कायसमेत पन
भई िबरामीको िनकट रही रोगस ब धी यावहा रक
अ ययनसमेत ग रने हँदा उ अविधलाई अनभु वमा
गणना गन निम ने भ न सिकने देिखँदैन । कानूनले
नै D.M. लाई अनभु वको पमा मा यता दान गन
निम ने भनी उ लेख नगरेको अव थामा कानूनी
यव थाको िवपरीत अथ गरी आ मगत आधारमा रट
िनवेदकको Doctorate of medicine को अविधलाई
अनभु व अविध गणना गन निम ने भनी लोक सेवा
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आयोगले गरेको िमित २०७५।२।१० को िनणय र
सोही िनणयका आधारमा िनवेदकको दरखा त फाराम
िलिखत परी ा र गरी अ तवाता सूचीबाट नाम
हटाउने िनणयह कानूनअनु प भए गरेको देिखने ।
िनवेदकले Doctorate of medicine को
अ ययन गरेको अविधलाई अनभु व अविध गणना
गन निम ने भनी िनवेदकले पेस गरेको दरखा त
फाराम एवम् िलिखत परी ासमेत र गन तथा
अ तवाता सूचीबाट नाम हटाउने गरी लोक सेवा
आयोगले गरेको िमित २०७५।२।१० को िनणय तथा
२०७५।२।१३ को अ तवातास ब धी िनणयप एवम्
सोबाट भएको काम कारबाही िु टपूण देिखएकाले
उ ेषणको आदेशले बदर ह छ । अब िनवेदकलाई
समेत अ तवातामा समावेश गराई नितजा कािशत
गनु गराउनु भनी िवप ी लोक सेवा आयोगका नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः वु कुमार ढकाल
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल काितक २५ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०२७०, मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव.
तु सी नेपाली
ितवादीम येका
िव.क.
ेमबहादरु
अदालतको याद गज
ु ारी फरार भई बसेको र िनजको
हकमा अंश रो का भइसके को हँदा पिछ ठहरेबमोिजम
हने गरी िनजको हकमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९० नं.
बमोिजम मु तबीमा रािखिदने ठहरी फै सला भएकोमा
सो स ब धमा के ही बोिलरहनु नपन । ितवादी तु सी
नेपालीले अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा
िमित २०६८।१।२६ गते ेमबहादरु िव.क.सँग भेट
भएको र िनजले यटु ीपालरमा काम लगाइिदने भनेको
भनी बयान गरेको देिखएकोमा अदालतमा आई बयान

गदा कसरु मा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको
देिखए तापिन पीिडताह वयंले मौकामा कागज गदा
ितवादी तु सी नेपालीको नाउँ िलएको र सो कुरालाई
अदालतसम को बयानमा मािणत ग रिदएको
देिखने ।
मानव बेचिबखन संगिठत अपराध भएको,
संगिठत अपराध गन संगठनका सद यह ले संजाल
खडा गरी संगिठत पमा धन आजन वा भौितक पले
फाइदा िलनको लािग ग रने गैरकानूनी गितिविध हो ।
ततु मु ामा मानव बेचिबखन एक जघ य अपराध
भएको, पीिडताह लाई भारतमा यिु टपालरको काम
लगाइिदने भनी यी ितवादीले हाल फरार रहेका
अका ितवादीसँग भेट गराइिदएको कुरास मलाई
यी ितवादी वीकार गरेको देिख छ । यसैगरी यी
ितवादीलाई जाहेरवालीह ले झठु ा अिभयोग लगाई
जाहेरी िदनपु नस मको कुनै कारणसमेत िमिसल संल न
कागजातबाट देिखन नआउने । कुनै यि लाई मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को ऐनअ तगतको कसरु गरेको अिभयोग लागेकोमा सो
कसरु आफूले गरेको छै न भ ने कुराको माण िनजले
अथात् ितवादीले पु याउनु पन ह छ । ततु मु ामा
ितवादीको इ कारी बयानबाहेक अ य कुनै व तिु न
सबदु माण पेस गन सके को नदेिखने ।
िनज ितवादीको मािनस िक ने, बे ने तथा
वे याविृ मा लगाउने य काय भएको नदेिखए
तापिन ितवादीले नै भारतमा यटु ीपालरमा रा ो
कमाई हने हँदा जानको लािग फकाई फुलाई गरेको
देिख छ । यसैिबच ितवादी तु सी प रयारले अका
ितवादी ेमबहादरु िव.क.को िज मामा जाहेरवाला
पीिडता यलाई लगाएको प देिखँदा मानव
बेचिबखन गन कायको लािग सहयोगी भूिमका रहेको
देिखन आउने ।
तसथ िववेिचत आधार कारण र माणबाट
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - १
सख
ु तबाट िमित २०७१।१।८ मा भएको फै सला के ही
उ टी भई ितवादी तु सी नेपालीलाई मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१५ को देहाय १५(१)(ज) बमोिजम कसरु दारलाई हने
सजायको आधा सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः मिनराम वाली
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १७ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६७-WO-१०६५, उ ेषण,
ुवनारायण िच कार िव. अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोग, टंगालसमेत
मख
ु आयु र अ य आयु ह िवहीन
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगका सिचवले
जनु सक
ु ै िवषयमा िनणय गन अिधकार संिवधान र
ऐन कानूनसमेतले दान गरेको मा न स ने अव था
देिखँदनै । मख
ु आयु वा आयु नभएको अव थामा
आयोगको सिचव नै आयोगको पमा िनणय गन
अिधकारी रहेको मा न सिकने अव था संिवधानको
धारा १२०(७) बाट देिखन आउँदैन । सिचवले
आयोगको यायोजन गरेको सतको अधीनमा रहेर
मा अिधकार योग गन पाउनेस मको अव था
देिखने । काठमाड िज ला नगर वडा नं. २३(ढ)
िक.नं. २९ े.फ. १४-१२-२-० ज गा िव.सं. २०२१
सालको सभ नापीमा धोबीखोला जिनएको उ
िक ाबाट िक ाकाट भई िक.नं. १२९ े फल ०-४०-० िनवेदक रना मा के का नाममा र िक.नं. १३०
े.फ. १-११-३-० िनवेदक वु नारायण िच कारका
नाममा दता कायम हन आएकोमा उ िक ा
ज गाह मालपोत कायालय, िड लीबजारको िमित
२०६६/२/१८ को िनणयानस
ु ार हाल सािबक भई
िक.नं.९० े.फ. ००१२७.१८ िनवेदक रना मा के
र िक.नं. ९१ को े फल ००८८२.३४ वु नारायण

िच कारका नाममा कायम रहेको देिख छ । िववािदत
ज गामा नमोबु गु ङ सेवा सिमितले पखाल
लगाएको िवषयमा िनवेदकह को तफबाट पनु रावेदन
अदालत पाटनमा िनषेधा ाको िनवेदन परी पनु रावेदन
अदालतबाट िमित २०६२/१/१८ मा िनवेदकको
मागबमोिजम िक.नं. १२९ र १३० को ज गामा कुनै
िकिसमको ह त ेप नगनु भनी यथ ह को नाउँमा
िनषेधा ाको आदेश जारी भएको देिखने ।
उि लिखत सरकारी ज गाका िक ाह रना
मा के र वु नारायण िच कारको नाममा दता भई
िनजह बाट भोगचलन गरेको अव था पिन देिखएन
भ ने ज ता आधार िलएको देिख छ । जबिक िफ ड
िनरी ण भएपिछ दता बदर गदास मका अव थामा
स बि धत दतावाला यी िनवेदकह लाई जानकारी
िदई िझकाई बु नेस मको काय भए गरेको देिखँदैन ।
तसथ दतावाला ज गाधनी िनवेदकह लाई ितवाद र
सनु वु ाइको मौकास म दान नगरी य तो मौकाबाट
वि चत गरी एकतफ पमा के वल िफ ड िनरी ण
ितवेदनको आधारमा दता बदर गन गरेको िनणय
आफै ँ मा ाकृितक यायका िस ा तसमेतको िवपरीत
भएको देिखन आउने ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०६६/१२/२९ को िनणय कानून यायस मत
नहँदा र सो िनणयका आधारमा िनवेदकह को नाममा
कायम भएको ज गा दता लगत क ा गरी नेपाल
सरकारका नाममा दता े ता कायम गरी ज गाधनी
माणपज
ु ा िज ला शासन कायालय, काठमाड
पठाइिदने गरी मालपोत कायालय काठमाड बाट िमित
२०६७/४/३० को भएको िनणयसमेत िमलेको देिखन
आउने ।
िनवेदकह का नाम दताका ज गा सावजिनक
सरकारी ज गा हो भ ने कुरा व तिु न आधार
माणबाट पिु गन नसक के वल एकतफ िफ ड
िन र णबाट देिखएको भ ने अपु आधार िलई
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अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िमित
२०६५/१२/२९ मा िनवेदकको नामको ज गा दता
बदर गन िनणय गरी मालपोत कायालय काठमाड लाई
िनदशन ेिषत गनअिघ
ु िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका
िदएको नदेिखँदा उ िनणय ाकृितक यायको
िस ा तसमेतको िवपरीत भई बदरभागी देिखन
आउने ।
अत: िववेिचत आधार
माणबाट
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०६६/१२/२९ मा भएको िनणय र सो िनणयअनस
ु ार
ेिषत िमित २०६६/१२/३१ को प एवं सोसमेतको
आधारमा मालपोत कायालय काठमाड बाट िमित
२०६७/४/३० मा भएको िनणयसमेत ाकृितक
यायको िस ा तसमेतको िवपरीत भई िु टपूण रहेको
देिखँदा उि लिखत कामकारबाहीह उ ेषणको
आदेशले बदर हने ।
इजलास अिधकृत : वु कुमार ढकाल
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल काितक २८ गते रोज ४ शभु म् ।
८
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६७-WO-०४३०, उ ेषण /
परमादेश, ितलिव म योङहाङ िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िमिसल संल न कागजात हेदा २०२७
सालको सभ नापी हँदा िक.नं.१८ ज गाधनी महलमा
रट िनवेदक नरबहादरु िल बक
ु ो नाउँ उ लेख भएको
देिख छ । रट िनवेदनमा पिन सो कुराको दाबी भएकोमा
िवप ी िनकायबाट सो त यलाई इ कार ग रएको
छै न । सोही िक.नं. १८ को ज गा िक ाकाट भई िक.नं.
१६५ र १६८ कायम भएको भ ने कुरामा िववाद
छै न । हाल िक.नं. १६५ र १६८ का ज गाको ज गाधनी
महलमा िवप ीह मश: दगु ादेवी दल
ु ाल र जापित
फुयालको नाउँ कायम भएको देिखए पिन उ ज गाको

मूल ोत भनेको सािबक िक.नं. १८ भई िमित २०२७
सालको नापी दता हँदा रट िनवेदक नरबहादरु िल बूकै
नाउँमा नापी भई दतासमेत भएको िमिसल संल न
कागजातले पिु गरेको अव था देिखने ।
िवप ी बसोवास सम या समाधान सिमितले
सािबक ज गाधनी नरबहादरु िल बु नाउँ दता रहेको
घरज गा िनजी िहत योजनाथ उनाउ यि नाउँ दता
गन िनणय गरेको काय संिवधान ारा याभूत ग रएको
िनवेदकको स पि आजन र भोग गन मौिलक हकको
ितकूल रहेको देिखने ।
व ततु : ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले
दाबी िलएको ज गाको वािम व रट िनवेदकउपर
नै रहने गरी ज गा नापी भई िनवेदकले ज गाधनी
पज
ु ासमेत ा ग रसके को अव थामा सो स पि उपर
िनवेदकको सा पि क हक िनिहत रहेको अव था छ ।
२०२७ सालको नापीमा े ता तयार भई िनवेदकको
वािम व थािपत भएको कुरालाई यस अदालतको
िमित २०६३।३।६ को िनणयबाट समेत समिथत भएको
छ । उि लिखत अव थामा रट िनवेदकको सा पि क
हकमा आघात पान गरी िनणय गनभु दा अिघ िनजलाई
बिु झएको तथा िनजसँग भएको वािम वस ब धी सबदु
माण हे रएको वा बिु झएको अव थासमेत देिखएको
छै न । यस अव थामा ततु िववादमा िवप ी
सिमितबाट भएको काम कारबाही ाकृितक यायको
िस ा तअनक
ु ू ल भएको भ न िम ने अव था छै न ।
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत ग रएका काम
कारबाही बदरभागी हने भई कायम रहन नस ने हँदा
िवप ी सिमितले गरेको काम कारबाही बदरभागी रहेको
देिखन आउने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
िनवेदकको िक.नं. १८ को ज गालाई िवप ी सिमितबाट
िमित २०६७।३।२८ र िमित २०६७।१२।२६
मा ग रएको िनणय तथा सोको आधारमा १ नं.
नापी टोलीबाट ग रएको िट पणी तोक आदेश
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एवम् सोही आधारमा मालपोत कायालय, इलामले
यथ जापित फुयालको नाममा िक.नं. १६८
र दगु ादेवी दल
ु ाल नाउँ दता गरेको िक.नं.१६५
कायम गरेकोस ब धी स पूण काम कारबाही िु टपूण
देिखएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ ।
अब सािबक िक.नं.१८ हाल िक.नं.१६८, १६५ को
ज गा रट िनवेदकको वािम वको देिखँदा िनवेदकको
नाउँमा दता अ ाविधक गरी ज गाधनी दता माणपज
ु ा
िदनु भनी िवप ी मालपोत कायालय, इलामको नाउँमा
परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु २० गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-०७६९, नकबजनी चोरी,
नेपाल सरकार िव. रामबहादुर िव.क.
जाहेरीमा उ लेख भएको जित धनमाल यी
ितवादीको साथबाट बरामद भएको अव था छै न ।
जाहेरीमा दराजमािथ कालो यागमा राखेको .१०००
दरका २०० नोट, ५०० दरका ८० नोट, १०० दरका
७ नोट, ५० दरको १ नोटसमेतको रकम चोरी गरेको
भनी उ लेख गरेको देिखए पिन जाहेरवालाले यित धेरै
नगद रकम घरमा रा नपु न कुनै कारण पिन िमिसलबाट
देिखँदैन । ितवादीसँग बरामद हन नसके को रकम
र मालसामानको स ब धमा के वल शंकाकै भरमा
नकबजनी चोरीको कसरु कायम गनु चिलत फौजदारी
याय िस ा तसमेतबाट िम न आउने नदेिखँदा
ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजमको चोरी
गरेको िबगो कायम गरी सजाय हनपु दछ भनी िलएको
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र िव ान्
उप यायािधव ाको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार माणबाट ितवादी
रामबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको १

नं. र ३ नं. के कसरु अपराधमा सोही चोरीको महलको
१४ (१) नं.बमोिजम . ४,९९,२७५।- (चार लाख
उना सय हजार दईु सय पचह र) ज रवाना र एक मिहना
१५ िदन कै द सजाय हने ठहछ र ितवादीबाट बरामद
हन आएको नगद र अ य मालसामान जाहेरवालालाई
िफता िदई नपगु िबगो . ३,२९,९११।- (तीन लाख
उन तीस हजार नौ सय एघार) िनज ितवादीबाट
सोही चोरीको महलको १०(३) नं. र २१ नं.बमोिजम
जाहेरवालालाई िदलाई भराई िदने भनी सु कै लाली
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई ितवादीले
बरामद मोबाइलको मू य . ३०००।- र बरामद नगद
. २९३९।- ज मा . ५९३९।- नकबजनी चोरी
गरेको देिखँदा कै लाली िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।९।१ मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा उ टी हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
िदपायलबाट िमित ०७२।२।२० मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल काितक २७ गते रोज २ शभु म् ।
१०
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CI-०८७७, िलखत
बदर, दता बदर, दता कायम, तुलदेवी सहनी िव.
सर वतीदेवी िसंह
सगोलका अंिशयारको म जरु ी निलई कुनै
अंिशयारले स पि बे ने वा हक छािडिदएकोमा सा ी
पिन नबसेको र म जरु ी पिन निदएको अव थामा
रिज ेसन भएको िमितले १ वषस ममा थाहा पाएको
३५ िदनिभ िफराद गन पाउने ।
कुनै पिन मु ामा हद यादस ब धी
कानूनी एवम् ािविधक हो । यो कानूनी उपचार
खो नको लािग स म िनकायस मको वेश िव दु
हो । हद याद बा या मक कृितको ह छ यसले मका
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परेको प लाई तोिकएको समयसीमािभ ैमा नै नालेस
वा उजरु ी गनपन
ु नभए वेश ार नै ब द ग रिद छ ।
अदालतसम आउने कुनै पिन िववाद कानूनले
तय गरेको समयसीमािभ मा नै आउनपु न नै ह छ ।
याियक िनकायह हद यादको स ब धमा बढी
लचक बिनिदँदा िववादको टुंगो समयमा ला न नसक
समाजमा अि थरता, अशाि त, भय र ास फै िलन
स ने स भावना कायम रहने । लेनदेन यवहारको
१० नं. बमोिजम वादीले रिज ेसन भएको िमितले
१ वषिभ मा थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ मा
िलखत बदरको लािग नालेस गनु पनमा सो कानूनले
िनधा रत गरेको समयसीमािभ मा वादीह को िफराद
प दायर भएको नदेिखने । वादीले सु अदालतसम
दायर गरेको िफरादप हेदा, लेनदेन यवहारको १०
नं. र ४० नं. र अंशब डाको १० नं. बमोिजमको
दाबी िलई िफराद दायर गरेको देिख छ । सु
अदालतबाट फै सला हँदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
१९(१) नं. मा भएको कानूनी यव था उ लेख गरी
वादीको माग दाबीबमोिजम िलखत बदर दता बदर हने
ठह याई फै सला भएको देिख छ । वादीले मल
ु क
ु ऐन,
अंशब डाको १९(१) नं. अनस
ु ारको िफराद दाबी नै
िलएको देिखँदैन । वादीले दाबी नै निलएको अव थामा
समेत कानूनको आधारभ दा बािहर गई अदालतले
इ साफ िदन िम नेसमेत देिखन नआउँदा सु
अदालतबाट िफराद दाबीबमोिजम िलखत बदर दता
बदर हक कायम दता हने ठहरी भएको फै सला उ टी
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा िमलेकै देिखन
आउने ।
वादीले ितवादीह उपर मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको १८ नं. र ज गा पजनीको १७ नं. बमोिजम
थाहा पाएको िमितले उजरु ी िफराद गरेको हो भनी
पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखए तापिन सु िफराद
दाबीमा उ कानूनी यव था उ लेखस म गरेको

देिखँदनै । के वल पनु रावेदन प मा मा िजिकर िलएको
देिख छ । कानूनी हक तथा अिधकारमा आघात पु ने
प ले आफूले कुन कानूनअ तगत उपचार ा गन हो
सो कुरा िफरादमा खल
ु ाउनु पन नै ह छ । िफरादमा
एकातफको कानूनी यव थालाई टेक दता गन र
आफूअनक
ु ू ल नहने भएमा पनु रावेदन गदा अक तफको
दाबी िलनु देवानी कानूनका चिलत िस ा तिवपरीत
देिखने हँदा पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण
र माणबाट मोरङ िज ला अदालतबाट िमित
२०७१/०६/२८ मा भएको फै सलालाई उ टी
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०७३/०३/१५ मा भएको फै सला माण
मू याङ् कनको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : मिनराम वाली
क यटु र : च ा ितिम सेना
इित संवत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-०८७४, िलखत
बदर, दता बदर, दता कायम, तुलदेवी
सहनी िव. सर वतीदेवी िसंह भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
११
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७०-CI-०५५३, हक कायम
िनणय दता बदर दता, िज ला वन कायालय, का क
पोखरा िव. छायाद पौडेल
िमित २०२९।११।२५ को राजीनामा
िलखतमा उ लेख भएको बेहोरा हेदा ९०/९६
सालको जाँचमा िज.म.ु जीवनाथका नाउँमा दता
भएको िनजका छोरा होमनाथ पदम साद िज माको
पूव होमनाथसमेतको दता, पि म यसै दताको बाँक
खेत र बायाँटारी खोला उ र बा नो पखाल, दि ण
पखाल यित ४ िक लािभ को बायाँटारी खेत र सो
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ज गा बनेको १७ हात ल बाइ, ११ हात जग भएको
१ तले फुसको छाना, ढुंगाको गारो भएको क ची घर
१ र १९९१ सालको पाखा जाँचमा ऐ. का नाममा दता
भएको ऐ. िज ला द.नं. २३७ को िवज पाथी ।१।२
म ये िवजमाना ॥६ को ितरो ।६६ लागेको पूव बाँझोको
चौतारो, पि म बायाँटारीको खोला, उ र पखाल,
दि ण िजतबहादरु को खेत यित ४ िक लािभ को
बायाँटारी खेत भ नेसमेत २ िक ा ज गा यथ
वादीका पित छायाँद पौडेलले के शवराज पौडेलबाट
ख रद गरेको देिख छ । यसका अित र वादीका
पितले के शवराज पौडेलबाट ख रद गरेको उ ज गाको
२०३१ सालदेिख ३६ सालस म ितरो ितरेको भ ने
कुरा िनजले ितरो ितरेको रिसदबाट देिखएको छ ।
उ रिसदमा द.नं. २३७ को िवजमाना ॥६ भनी
राजीनामामा उ लेख भएको द.नं. र िवजमाना नै
उ लेख भएको देिखने ।
राजीनामामा उ लेख भएको चार िक ला
र वादी दाबीको ज गाको अवि थित स ब धमा सु
का क िज ला अदालतबाट िमित २०६५।१२।०३
मा भएको न सा मचु ु काको बेहोरा हेदा न.नं. ७ मा
जिनएको देखाइएको घर ज गा नापीको िक.नं. २११
मा गई वादीका पितको नाममा नापी भएको देिख छ ।
वादीले पा रत गरी िलएको राजीनामाको घरस ब धी
चार िक ला र भई आएको न सा मचु ु काको न.नं.
७ मा देखाइएको घरको अवि थित िम न आएको
पाइ छ । उ राजीनामा उ लेख भएको ज गाको
चारिक ला र न सा मचु ु काको िववरणलाई तल
ु ना
गरी हेदा पूव बाँझोको चौतारी न.नं. १८, पि म
बाटाहारी खो सा न.नं. १, उ र पखाल न.नं. १७ र
दि ण िजतबहादरु को खेत न.नं. १३ देिखन आएको
छ । उ न सा मचु ु कामा उ लेख भएको दि णतफ
िजतबहादरु को ज गा र पि मतफ खोला भ ने देिखन
आएकोले राजीनामाको ४ िक ला र न सा मचु ु काको
िववरण सो हदस म िमलेको िभडेको देिखन आउने ।

िमिसल संल न कागजात हेदा सभ नापीको
न साको िक.नं. २२७ मा रहेको भिनएको जंगल
े लाई िज ला वन कायालय, का क ले २०५२
सालमा भस
ु ेटारी सामदु ाियक वन उपभो ा समूहलाई
ह ता तरण गरेको पाइ छ । यसरी ह ता तरण
गदा वन जंगलको ४ िक लामा पूव ठूलो खोला,
पि म बायाँटारको आवादी र खो सी, उ र िस ाथ
राजमाग, दि ण प चासे खेत र छायाँद को आवादीमा
भनी उ लेख ग रएकोमा भई आएको न सा मचु ु कामा
वन जंगल रहेको े लाई न.नं. ८ मा मा देखाई न.नं.
८/१ र १५ को ज गालाई आवादी भनी देखाइएको
स दभमा थानीय उपभो ा समूहलाई वनजंगल े
ह ता तरण हँदाका बखत नै न.नं. ८/१ र १५ लाई
छायाँद पौडेलको आवादी भनी वीकार गरेको देिखन
आउँछ । िमिसल संल न उि लिखत त यह को
पृ भूिममा हेदा अदालतबाट भएको न सा मचु ु काको
न.नं.८/१ र न.नं.१५ को ज गा वादीको िमित
२०२९।११।२५ को राजीनामाबाट ा गरेको ज गा
रहेको भ ने देिखन आउने ।
िमिसल संल न सु िज ला अदालतबाट
भएको िमित २०६५।१२।३० मा भएको न सा
मचु ु का हेदा िज ला सरकारी विकल कायालय,
का क का ितिनिधको रोहवरमा नाप न सा भएको
देिख छ । य तै पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०६७।९।४ को आदेशानस
ु ार िमित २०६७।१०।०६
मा न सा मचु ु कामा िज ला सरकारी विकल कायालय
र नापी कायालयका ितिनिधह रोहवरमा बसेको
देिख छ । तर यी पनु रावेदक िज ला वन कायालयबाट
न सा हने सूचनाको प पाएर पिन उपि थत भएको
देिखएन । यसरी अदालतको आदेशानस
ु ार भएका दईु वटै
न सा मचु ु का कानूनी ि या पूरा गरी तयार भएको
देिखएकाले न सा मचु ु काको डोरको सूचना ा
गरेपिछ पिन अनपु ि थत रहेका पनु रावेदक ितवादी
कायालयह ले अिहले आएर आ नो उपि थितिवना
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नै एकतफ पमा न सा मचु ु का तयार ग रएको भनी
िलएको िजिकर मनािसब नदेिखने ।
२०३२ सालदेिख नै वादीले यो ज गा आ नो
हक भोग दता र ितरोको भएकाले आ नो नाममा
दता हनपु न भ ने िवषयमा िनर तर पमा कारबाही
चलाएको अव था रहेको देिख छ । व ततु : कसैको
हकभोग दता र ितरोको ज गा नापी हँदा िफ डबक
ु मा
जंगल भनी जिनएको मा आधारमा य तो ज गा
सरकारी वा वनजंगलको ज गा भएको भ न िम ने हँदैन ।
िफ डबक
ु मा उ लेख भएको यस कारको बेहोरालाई
अ य िलखतले पिु गरेको हनपु दछ । ने.का.प. २०५४
अंक २ िन.नं. ६३१७ पृ ९८ मा कािशत नरेशजंग
थापा े ी िव
मि प रषद् सिचवालय भएको
उ ेषण परमादेशको रट िनवेदनमा े ीय िकताबमा
पत जिनई ी ५ को सरकारको नाममा दता हँदैमा
माणको मू याङ् कन गरी छुट दता स ब धमा िनणय
गन नस ने भ न निम ने भनी बोिलएको पाइ छ ।
यस अदालतबाट ितपािदत उि लिखत निजरह
ततु मु ाको स दभमा समेत आकिषत हने नै देिखन
आउने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
वादीले दाबी गरेको िक.नं. २२७ को ज गाम येबाट
अदालतबाट भएको न सा मचु ु काको न.नं. ८ को
ज गा वन जंगल तथा न.नं. ११ को ज गा िनमाणाधीन
क ची मोटरबाटोको ज गा देिखएकोले उ न.नं. ८ र
११ को ज गामा वादीको दाबी नपु ने र ८/१ र न.नं.
१५ को ज गा वादीले के शवराज पौडेलबाट िमित
२०२९।११।२५ को पा रत राजीनामाबाट ख रद
गरेको ४ िक लािभ को वादीको दता े ता हक
भोग आवादीिभ को ज गा भएको भ ने देिखएकोले
सो ज गासमेत नापीमा जंगल जिनई नाप न सा भई
नेपाल सरकारको नाममा दता भएको देिखएकाले
िक.नं. २२७ को ज गाम ये अदालतबाट भएको न सा

मचु ु काको न.नं. ८/१ र न.नं. १५ को ज गास म
नेपाल सरकारको नाममा भएको दता बदर भई
वादीको नाममा दता हने ठहराई सु का क िज ला
अदालतबाट िमित २०६६।०२।३१ मा भएको फै सला
सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत पोखराको
िमित २०६७।१२।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महजन
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०७२-CR-१३७१,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. टीका साद
ल साल
यिद पीिडतको यौनाङ् गमा हातले वा िलङ् गले
घषण गरेको भए यौनाङ् गमा रातोपन वा घाउचोट
देिखनु वाभािवक ह यो । तर तुत मु ामा िनज
पीिडतको शारी रक परी ण गदा य तो कुनै कुरा
देिखएको छै न । पीिडतको यौनाङ् गमा तेल लगाएको
भ ने त य कतैबाट पिु हन आएको देिखएको छै न ।
जबरज ती करणीज तो कसरु मा पीिडतको वा य
ितवेदन नै मह वपूण माण हो । व ततु ः पीिडताको
वा य ितवेदनमा उि लिखत बेहोरा हेदा िनजउपर
जबरज ती करणीको काय भएको भ ने त य पिु हन
आएको नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी
मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत गन भार
वादीको हनेछ भ ने कानूनी यव था छ । ितवादी
टीका साद ल सालले पीिडता वष ११ क प रवितत
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नाम ख-९ लाई जबरज ती करणी गरेको भ ने आरोप
छ । तर सो आरोप पिु हने त यगत एवं व तिु न
माण अिभयोजन प बाट पेस हन सके को पाइँदैन ।
ितवादीले जाहेरवालासँग घर बनाएको रकम िलन
बाँक रहेकोले झु ा जाहेरी िदएको भ ने ितवादीको
भनाइ एकाितर देिख छ भने पीिडता प रवितत नाम
ख-९ अदालतसम आई आफूउपर भएको आपरािधक
कायको पिु हने गरी बकप गन सके को देिखँदैन ।
यसरी अिभयोग दाबीमा उि लिखत बेहोरा त यगत
एवं व तगु त माणबाट पिु हन नआएको अव थामा
दाबीबमोिजम ितवादीलाई कसरु दार ठह याउन िम ने
नदेिखने ।
मेिडकल रपोटमा पीिडतको क याजाली
न याितएको र यौनाङ् गको व रप र कुनै िनलडाम
नदेिखएको भ ने बेहोरा देिख छ । पीिडताको भनाइ
र पीिडताको वा य परी ण रपोटअनस
ु ार
पीिडताउपर ितवादीले करणी गरेको कुनै ल ण
नदेिखएको तर जबरज ती करणी गन िनयत राखेको
भने देिखन आउने ।
यस कार पीिडता प रवितत नाम ख-९ लाई
ितवादी टीका साद ल सालले पीिडताको घरबाट
आ नो एका त ठाउँको घरमा लगी जबरज ती करणी
गन यास गरेकोस म पिु हन आएकोले िनजलाई
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको ठह याएको
पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला प रवतन गनु
पन देिखएन । ितवादीलाई जबरज ती करणी गरेको
ठहर गरी सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
टीका साद ल सालले पीिडताउपर जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको ठह याएको सु झापा िज ला
अदालतको िमित २०६९।१२।२७ को फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित

२०७१।७।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
फै सला तयार गन इ.अ.:- भोजराज रे मी
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष ३ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०७०-CR-१०८९,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. निवन गुरागाई
ततु मु ामा पीिडताको उमेर नै यिकन
गनपन
ु िववादको िवषय देिखएको छ । िनज पीिडताले
मौकामा कागज गदा आ नो उमेर १५ वष भएको
भनी भनेको र अदालतमा बकप गदा १८ वष भनी
लेखाएको पाइ छ । पीिडताको आमा नवदा काक ले
मेरो छोरीको ज म २०५० साल भदौमा भएको हो
भनी सु अदालतमा बकप गरेको देिख छ । वयम्
पीिडता भिनएक यि तथा िनजक आमासमेतले
अदालतमा बकप गदा पीिडताको उमेर १६ वषभ दा
बढी (१८ वष) भनी उ लेख गरेको देिखँदा सो त यको
ितकूल अ यथा उमेर ठहर गनु ततु िववादको
स दभमा मनािसब नदेिखने ।
ितवादी निवन गरु ागाईले िमित
२०६८/६/१८ गते पीिडतालाई िनजको सहमितमै
करणी गरेको हो, करणी िलनिु दनु गदा पीिडता आ नो
कपडा आफै ँ खो ने र म आ नो कपडा आफै ँ खो थे ँ
भनी बयान गरेको देिख छ । घटना घटेको िदन साँझ ६
बजेको िथयो, म र निवन बाटोमा गफ गद िथय , ए कासी
मा छे आएर निवनलाई कुटे, हरीमा हामीलाई याए,
हरीले हामीलाई सो दा हा ो ेम स ब ध हो भनेक
िथएँ, मैले जबरज ती करणी गरेको भनेको िथइनँ, मेरी
आमा नपढेक भएकोले के ही थाहा िथएन, सही गनु
भएको हो, म र निवनले सहमितमा करणी गरेको भनेका
िथय तर वा तवमा करणी गरेका छै न , निवनलाई
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यसिदन गाउँलेह ले कुटेका िथए भ नेसमेत बेहोराको
पीिडताले अदालतमा बकप गरेको देिख छ ।
यस कार उमेर पगु ेका यि ह िबच सहमितमा करणी
िलनु िदनु भएको कायलाई जबरज ती करणीको कसरु
मा न िम ने देिखँदैन । पीिडता भिनएक प रवितत
नाम “िस” कुमारीको वा य परी ण ितवेदनबाट
िनजउपर करणी भएको भनी मा न सिकने अव था पिन
देिखएन । वादी नेपाल सरकार ितवादी लोकबहादरु
भएको जबरज ती करणी मु ा (ने.का.प. २०७०, अंक
११, िन.नं. ९०७५) मा मिहला र पु ष दवु ैको उमेर
पगु ेको अव थामा दवु ैको म जरु ीबाट करणी िलनिु दनु
गरेको कायलाई जबरज ती करणी भनी मा न निम ने
िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी
निवन गरु ागाइँले जबरज ती करणीको आरोिपत कसरु
गरेको त य माणबाट पिु भएको नदेिखँदा िनजलाई
सफाइ िदने गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत
इलामबाट िमित २०७०।६।३ गते भएको फै सला
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- दगु ा साद भ राई
फै सला लेखनमा सहयोग गन इ.अ.:- राजन बा तोला
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काितक २२ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७१-CR-१३१८, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. लोके भ ने लोगबहादुर
बोहरासमेत
ितवादी
लोगबहादरु ले
आ नो
मोटरसाइकल मागेर लगी दघु टना गराएको भ ने
बेहोराको सह ितवादी ेमिसंह धामीको अदालतको
बयान र अ य सा ीको बकप समेतको आधारमा
ितवादी लोगबहादरु ले चलाएको से.२ प. ४३३२
नं.को मोटरसाइकलले दघु टना भई नरपित भ को

मृ यु भएको कुरामा िववाद देिखएन । अब लापरवाही
हो वा होइन भ नेतफ िवचार गदा, घटना थल
कृित मचु ु का हेदा मतृ क सडक िकनारामा बसेको
देिख छ । मोटरसाइकलको मेकािनकल जाँचको
ितवेदन हेदा लेगाड बाङ् िगएको भ ने देिखएबाट सडक
िकनारामा रहेका मतृ क अक मात मोटरसाइकलको
लेगाडसँग ठोि कएको कारणले मृ यु हन पगु ेको
देिखने ।
कुनै घटना लापरवाहीबाट घटेको हो होइन
भ ने िवषयमा घटनाको कृितले िनधारण गन ह छ
हलक
ु ा सवारी साधनमा पिन दईु पाङ् े सवारी
साधन मोटरसाइकलको कृित र यसबाट हन स ने
दघु टनाबाट पु ने ितको सामा यत: अनमु ान गदा पिन
अनमु ितप निलई चलाएकै आधारमा मोटरसाइकल
चालकलाई लापरवाहीपूण काय भनी हा न िम ने
अव था देिखँदैन । दघु टनाबाट सडक या ल
ु ाई पन
जोिखमको मा ा कम रहने मोटरसाइकलज तो सवारी
साधन चलाउँदा सडक छे उमै बिसरहेका मतृ कलाई
मोटरसाइकलको लेगाडले ठ कर ला न पगु ेको
अव थालाई यानमा रा दा ितवादी लोगबहादरु को
कायलाई लापरवाहीपूण काय मा न िम ने अव था
देिखँदनै । यस अदालतबाट मु ा दोहो याउने िन सा
हँदा उ लेख भएको नेपाल सरकार िव राजकुमार
तामाङ भएको सवारी यान (०६७-CF-००२३)
मु ामा कायम भएको िस ा त हेदा उ मु ामा
काठमाड को रङरोड ज तो य त सडकमा चालक
अनमु ित प िवना भारी सवारी साधन सावजिनक
बस चलाएको िवषयमा उ िस ा त कायम भएको र
फै सलामा नै “कुनै यि ले मोटरसाइकल ज तो कुनै
यि गत योजनका लािग योग हने िनजी सवारी
चलाउनु र समुिचत इजाजतप िवना मिहन देिख
रङ् गरोड ज तो सडकमा सवारी साधन चलाउनु
बे लाबे लै कुरा हो भ ने कुरामा दईु मत हन स दैन”
भ ने उ लेख भएको स दभलाई समेत म यनजर
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गदा िनजी योजनको हलक
ु ा दईु पाङ् े सवारी
साधन अनमु ितप नभई चलाएको आधारमा मा
लापरवाहीपूण तवरले सवारी साधन चलाएको र
उि लिखत मु ामा कायम िस ा तिवपरीत भएको
भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
मोटरसाइकलज तो हलक
ु ा दईु पाङ् े सवारी
साधनको कृित िवचार गदा पिन चालक अनमु ित
प नभएकोले चलाउँदैमा कसैको यान जान स ने
अव था आउन स छ भ ने या या गन उपयु
नहने र मोटरसाइकलले िसधै ठ कर नलागी लेगाडले
ठ कर लागेको अव थालाई िवचार गदा सतकता
नअपनाएको भ न िम ने अव था नदेिखएको हँदा
ितवादी लोगबहादरु ले लापरवाही गरी चलाउँदा मतृ क
नरपित भ को मृ यु भएको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी िदपे कठायतले आफूले ख रद
गरेको से.२ प. ४३३२ नं. को मोटरसाइकल िमित
२०६८/५/६ गते नवराज धामीलाई िब ग रसके को
भनी अदालतको बयानमा खल
ु ाएको देिख छ । मु ाका
अका ितवादी ेमिसंह धामीले अदालतमा बयान
गदा िदपे कठायतबाट उ मोटरसाइकल ख रद
ग रिलएको बयान गरेका छन् र िनजले अनस
ु धान
अिधकृतसम मौकामा कागज गदा पिन आ नो
दाजक
ु ो नामको मोटरसाइकल अका ितवादी
लोगबहादरु ले लगेको भ ने बेहोरा लेखाएको देिख छ ।
ितवादी लोगबहादरु को मौकाको कागज र अदालतको
बयानसमेतमा ेमिसंह धामीको मोटरसाइकलमा गएको
भ ने बेहोरा लेखाई िदएबाट िदपे कठायतले सवारी
चालक अनमु ितप नभएकोलाई सवारी साधन िदएको
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
अिभयोग मागदाबी गदा पिन सवारीको ऋणी िदपे
कठायत र सवारी स चालक ेम िसंह धामी भनेर
ऐ.ऐनको दफा १६१(५) को दाबी िलएको अव था

छ । सवारी स चालक भनी दाबी ग रएका ेमिसंह
धामीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय भई
फै सला अि तम भइसके को अव थामा सवारी चालक
अनमु ित प नभएको ितवादी लोगबहादरु लाई
सवारी साधन िदने निदने िवषयमा कुनै संल नता नै
नरहेका िदपे कठायतलाई सजाय गनु पन अव था
नदेिखएकोले पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट सु
िज ला अदालतको िमित २०६९।२।८ को फै सला
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत महे नगरको
िमित २०६९/१२/०५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काितक २२ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-००३८, घर क जा
िखचोला खाली गराई चलन, बुि माया माझी राईसमेत
िव. दलमाया माझी
िमित २०७०/२/११ को न सा मचु ु काबाट
“...न.नं. ११, १२, १३, १४, १५, १६ समेतका ज गा
घरह िमित २०५८/१/२७ गते भएको नाप न सा
मचु ु का नं. ५, ६, ७, ८, ९ को घर ज गाम येमा हाल
न.नं. ११ को ज गा वादीको भोग रही सोम ये न.नं. १२
को ज गामा पूव मख
ु को उ र दि ण ल बाई २६ िफट
चौडाई पूव पि म १४ िफटको टाँडे घरमािथ फुसको
छाना भएको २ कोठाको घर १ वादीको भोगमा रहेको,
न.नं. १३ खाली आँगन ज गा, न.नं. १४ को टाँडे घर
दि ण मख
ु को उ र दि ण १५ िफट पूव पि म १४
िफटमा बाँसको टाटीको घेरा बेरा १ ढोकाको मािथ
ख बा भएको घर १, न.नं. १५ को भइु तँ ले बाँस टाटी,
बाँसको ख बा, िटन छाना पि म मख
ु २ ढोका र न.नं.
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१६ पानी खाने ट् यवु ेलसमेत रही न.नं. १३, १४, १५,
१६ स मको घर ज गाह को भौितक कृित संरचना
हाल नाप न साअनस
ु ारको देिखएको अव थामा
रही सो घर ज गा ितवादीले भोग चलन ग ररहेको
िववािदत घरज गा साथै िमित २०५८/१/२७ मा न सा
मचु ु काको न.नं. ६, ७, ८ को घरह सो ि थितमा
नरहेको” भ ने देिखएको आधारमा वादी दाबीबमोिजम
थान २ घरमा ितवादीह को क जा िखचोला मेटाई
वादीले चलनसमेत चलाई पाउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला मनािसब नै देिखने ।
तसथ वादी दाबीका २ थान घरमा
ितवादीले क जा िखचोला गरेको भनी दाबी िलएको
अव थामा २०५६ सालको दे.नं. १५८९ को मु ामा
भएको न सामा ठहरेको घर ज गामा स म िखचोला
गरेको ठह याई सु सनु सरी िज ला अदालतले िमित
२०६८।१०।२३ मा गरेको फै सलामा दवु ै घरह
वादीको कायम ग रिदनपु नमा सो नगरेको हदस म
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई वादी दाबी पु ने
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७०।३।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : नगे के शरी पोखरेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल ावण १५ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-११४१, सावजिनक
बाटोमा बनेका घर भ काई िखचोला छोडाई िनकासा
खल
ु ाई सावजिनक कायम गरी चलनसमेत, खेदु
ठाकुरसमेत िव. जादोलाल यादव
वादीह को ज गा न.नं.१ र २ मा रहेको
देिख छ । ितवादीले २०५९ सालमा नै िव तु ्
जडान गरेको बेहोराबाट िववािदत घर परु ानो रहेको

भ ने न सा मचु ु कामा उि लिखत बेहोरा साँचो
देिखयो । वादीह को घरको छे उछाउमा सो िक.नं.
६४ को ज गामा अ यि ले पिन घर बनाई बसोवास
ग ररहेको र सो बनाएका घरका िवषयमा कुनै दाबी
निलनक
ु ो अथ वादीह सफा हात िलई अदालत वेश
गरेको नदेिखने ।
िववािदत िक.नं. ६४ को ज गाको हकको
ोतका पमा पेस गरेको राजीनामा िलखतबाट
िववािदत ज गा िमित २०२०।२।२१ मा ितवादी
जादोलाल यादवले कमदरी अिहरनीबाट हक
ह ता तरण गरी िलएको भ ने देिखएको र जादोलाल
नाउँको ७ नं. फाँटवारीसमेतबाट उ ज गामा घर
घडेरी जिनएको, ततु मु ाका वादी खेदु ठाकुरका
छोरा रामवरस ठाकुरले िज ला शासन कायालय
पसामा िदएको िनवेदनमा समेत यसै बखत िववािदत
ज गामा घर बिनसके को भ ने कुरालाई वीकार गरेको
िमिसल संल न कागजातबाट पिु भइरहेको देिखने ।
ितवादी जादोलालले २०२० सालमा नै
िववािदत ज गा राजीनामा गराई िलएको र पिहलेदिे ख नै
सो ज गामा घर रहेको भ ने कुरा वयं पनु रावेदक वादी
खेदु ठाकुरको भनाइ रही सो कुरा सजिमन बेहोराबाट
समेत समिथत भई रहेको अव थामा ितवादीले
धेरै पिहलेदेिख घर िनमाण गरी बसोवास ग ररहेको
िचरभोगसमेतका आधारमा ितवादीकै हकभोगको
ज गा देिखएको हँदा अ यथा गन निम ने ।
तसथ िववािदत ज गा हाल पनु रावेदक
जादोलाल यादवका नाउँमा दता भई ज गाधनी माण
पज
ु ा िनजले ा ग रसके को अव था हँदा यथ
वादीको दाबीअनस
ु ार िववािदत सािबक िक.नं. ६४
हालको िक.नं. ८१ को सावजिनक भ ने देिखन
आएन । सावजिनक भ ने देिखन नआएपिछ वादी
दाबीबमोिजम सावजिनक बाटोमा भएको िखचोला
मेटाई िनकास बाटो खल
ु ाई सावजिनक कायम ग रपाउँ
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भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०६९।५।११ मा भएको
फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : नगे के शरी पोखरेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल ावण १५ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CI-१०७८, ज गा
िखचोला, बुि बहादुर तामाङ िव. सानुपूणबहादुर
तामाङसमेत
गठु ी सं थानको प बाट िववािदत ज गा
ी भैरबीको रथ बोक िस दरु े जा ा गरेबापत जोती
भोग गनस म पाउने हँदा य तो काम गरेबापत
आय तास म खान पाउने, सो काम नगरेमा पजनी
हने ि थितको देिखँदा ऐनले प पमा तैनाथी ज गा
मोही हक नरहने भनी यव था भइरहेको प र े यमा
यी वादी उ ज गाको रीतपूवकको मोही भएको भ ने
देिखन आएन । उ तैनाथी ज गा मा हो भ ने गठु ी
सं थानको त यलाई पनु रावेदक वादीले ख डन
गनसके को पिन नपाइने ।
अिधकार ा िनकायबाट माणप ा गरी
हक भोग ा गन नसके को ि थितमा अ य घरायसी
कागज वा माणलाई आधार िलई ज गाज तो अचल
स पि हक कायम ग रिदनु याय र कानूनस मत
हँदनै । गठु ीको ज गा हो भ ने त य थािपत भइरहेको
अव थामा य तो गठु ीको िनयामक र स चालक गठु ी
सं थानलाई कुनै जानकारी नै निदई गठु ी सं थान
ऐनिवपरीत भएका काम कारबाहीबाट ा मोही हकको
माणप ले कानूनी मा यता ा गन स ने देिखन
नआउने ।
तसथ, दाबीको ज गामा पनु रावेदकको मोही
हक थािपत रहेको नदेिखई वादी दाबी खारेज हने
ठहरी भएको सु को फै सला िमलेको भनी पनु रावेदन

अदालत पाटनबाट िमित २०७१/६/३० मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल ावण १५ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०२१५ र ०७१CR-०५६३, कत य यान र डाँका, नेपाल सरकार
िव. सुिनल गु ङसमेत, रामबहादुर तामाङ िव. नेपाल
सरकार
ितवादी िवजय तामाङ कसरु मा इ कार
रहे तापिन ितवादी सिु नल गु ङले आफू कसरु मा
सािबत भई यी ितवादी िवजय तामाङ र आफूसमेत
वारदातको समयमा बािहर बसेको भनी बयान गरेको
देिखएबाट िनजको इ कारी बयान सहअिभयु सिु नल
गु ङको बयानबाट खि डत भइरहेको देिखने ।
घटनामा बरामद भएका खोकाह िमित
२०६७/१२/२६ मा िचतवन दारेचोक गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. २ ि थत लालबहादरु को घरमा डाँका
चोरी गदा प ाउ परेका िवजय तामाङ र भेषबहादरु
थापाको साथबाट बरामद भएको Made in USA
लेिखएको रभ भरबाट नै पड् िकएको हो भ ने बेहोरा
के ीय हरी िविध िव ान योगशालाको परी ण
ितवेदनमा उ लेख भएको छ । यसबाट उ घटनामा
िवजय भ ने रामबहादरु तामाङबाट बरामद भएको
हितयार नै योग भएको भ ने देिखँदा िनजको संल नता
िथएन भ न िम ने नदेिखने ।
वारदातमा बरामद भएको रकममा स ब धमा
वादी प ले प दाबी िलन सके को देिखँदैन । पे ोल
प पमा कायरत य दश िव णु िघिमरेले मौकामा
कागज गदा यिकन पमा नखल
ु ाई ४५० पन घडी, ५
हजार पन मोबाइल, काउ टरमा भएको ३५ हजारदेिख
३८ हजारस म लटु ी लगेको भनी फरक फरक रकम
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अ दाज गरी लेखाएको देिख छ । ितवादी सिु नल
गु ङले वारदातको स पूण िववरण उ लेख गरी पे ोल
प पबाट .९५,०००।- लटु ी लगेको र आफूले ७
हजार िलएको भनी उ लेख गरेको बेहोरा अ यथा भ न
सिकने अव थामा समेत नरहेको र िमिसल संल न
माणबाट लटु ी लगेको रकम व तिु न तवरले यिकन
हन नसके को अव थामा िनजले खल
ु ाइिदएको उ
रकमलाई नै िबगो कायम गरेको फै सला अ यथासमेत
नदेिखने ।
ितवादीह को संल नतामा जगद बा आयल
टोसमा .९५,०००।- नगद डाँका गरेको पिु भएको
देिखँदा चोरीको १४(४) नं. बमोिजम डेढी बढाई पिहलो
पटक ६ वष कै दको सजाय हने ठह याएको फै सला
मनािसब नै देिखन आउने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादीह िवजय भ ने रामबहादरु तामाङ र
सिु नल गु ङलाई जगद बा आयल टोसबाट नगद
.९५,०००।- डाँका गरेको ठह याई मल
ु क
ु ऐन,
चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम पिहलो पटक
६ वष कै द र डाँका गरेको नगद ९५ हजारको डेढीले
हन आउने रकम .१,४२,५००।- ज रवाना तथा
िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१७(२) नं. बमोिजम ५ वषको कै दको सजाय हने
ठह याई भएको सु िचतवन िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल भा १५ गते रोज ५ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०६९८,
िनषेधा ा, रामबाबु रमण जयसवाल िव. शिमला काक
िनवेिदका शिमला काक
िमित

२०५९।०१।१५ देिख २०६५।१२।१५ स म धनषु ा
अ पताल तथा अनस
ा.िल. मा कायरत
ु धान के
रहेको िमिसल संल न उ अ पताल तथा अनस
ु धान
के को प बाट देिखन आएको छ । िवप ीले सो
कुरालाई वीकार गरेको नै देिखएको छ । साथै यी
पनु रावेदक वादी भई चलेको संवत् २०६६ सालको
दे.नं.२१३६ को लेनदेन मु ामा यथ िनवेदकबाट
साँवा .१२,००,०००।- र सोको याजसमेत
भ रपाउने ठहरी धनषु ा िज ला अदालतबाट फै सला
भएको देिखएको छ । उ लेनदेन मु ाको िवषयव तु
पथृ क अव थाको हँदा ततु मु ाको आदेशबाट
भाव र असर पन अव था नदेिखएबाट उ लेनदेन
मु ाको िबगो नितन मनसायले नै ततु मु ा िदएको
भ ने पनु रावेदक िवप ीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब
देिखन नआउने ।
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ मा
नाग रकह को नाग रक तथा राजनीितक हकह लाई
याभूत गरेको पाइ छ । यी हकह कसै ारा हनन्
हन निदन िनषेधा ाको आदेश जारी हनस ने नै
देिख छ । िनवेिदका यथ िवप ी पनु रावेदकको
अ पतालमा काम गन पूवकमचारी तथा प िवप िबच
लेनदेन मु ासमेत चिलरहेको देिखँदा िनवेिदकाको
कानून ारा द हकमा आघात पन स ने ि थितको
िव मानता रहेको देिखन आयो । यस ि थितमा
िनवेिदकाको वैयि क वत ताको अपहरण हने,
िनवेिदकाको इ छािवपरीतको काम नगन,ु नगराउन,ु
आवतजावत, घमु िफर, घरजम गन रोक नलगाउन,ु
पेसामा अवरोध हने िकिसमको वैयि क वत ताको
हनन नगन,ु नगराउनु भनी िनषेधा ाको आदेश जारी
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
आदेश यायको रोहमा अ यथा भ न िम ने देिखन
आएन । यथ को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः िनवेिदकाको मागबमोिजम िनषेधा ाको
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आदेश िवप ीह को नाउँमा जारी हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६७।३।१
को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : के दारनाथ पौडेल, कािलबहादरु
सा यू िल बू
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल काितक १३ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०२४३, िव तु ्
चोरी, नारायण तामाङ िव. नेपाल सरकार
िव तु ् चोरी िनय ण ऐन, २०५८ ऐनको
दफा ७(१)(ङ) र (च) को कसरु गरेकोले सो अविधको
अनिधकृत िव तु ् शि को उपभोग गरेको िव तु ्को
मू याङ् कन गरी नो सानी सोही ऐनको १२(२) र
(४) बमोिजम ितपूित र िविवध शु कसमेत गरी
ज मा .१,०५,२८२।२० (एक लाख पाँच हजार
दईु सय बयासी पैयाँ बीस पैसा) ितराउनको लािग
अनस
ु धान अिधकारीबाट िमित २०६४/९/२५ मा
िनणय भएको देिखने । ततु मु ामा ितवादीले
ठहर भएको हािन नो सानी ितपूित समयिभ ितन
बझ
का ेपला चोक
ु ाउन न याएकोले िनज िव
िज ला अदालतमा मु ा दायर भएको देिख छ ।
ितपूित र नो सानीको िनणयको जानकारी नपाएकोले
पनु रावलोकन सिमितसम िनवेदन िदन नसके को भनी
ितवादीले िज ला अदालतमा भएको बयानमा िजिकर
िलएको देिखने ।
अनस
ु धान अिधकारीबाट िनधा रत
भएको नो सानी र ितपूितबापतको उपयु रकम
ितन बझ
ु ाउन पठाएको रिज ी पनु रावेदकले िमित
२०६४/११/२३ मा हलाकबाट ा गरेको भ ने
देिख छ । यसरी हलाकबाट सो िनणयको जानकारी
पाइसके पिछ मैले जानकारी नै पाइन भ ने िजिकरसमेत

मनु ािसब नदेिखने । कानूनको अनिभ ता य
हँदनै । कानून सबैले जानेको ह छ भ ने अनमु ान
ग र छ । कानूनमा नै पनु रावेदनसरहको पनु रावलोकन
सिमित छु ै िनवेदन िदनपु न बा या मक यव था
भएकोमा सो यव थाको प रपालना नै नगरी बसेको
देिखँदा य तो कायम भएको हािन नो सानी भराउने
िनणयमा ितवादीले िच बझ
ु ाई बसेको पाइने ।
अनस
ममा तयार भएको
ु धानको
अनस
ु ूचीमा रोहवरमा बसी सहीछाप गरेको र दैिनक
पमा उपयोग हने अित आव यक कृितको िव तु को
्
िमटर िनकाली लगी कारबाही सु भएको अव था हँदा
य तो कारबाहीको बारेमा िनजलाई थाहा जानकारी
िथएन भनी मा न िम ने देिखएन । कारबाहीको
ममा भएको अनस
ु ूचीमा ितवादीले सही द तखत
गरेको अव थामा सोहीअनस
ु ार खडा भएको मचु ु का
कानूनिवपरीत भएको भनी मा न िम नेसमेत देिखँदैन ।
साथै यी ितवादीले िनजको िमलमा जिडत िबजल
ु ीको
िमटर िबनाआधार कारण कमचारीले उठाई याउनु
पनस मको माण कागजसमेत पेस गरेको देिखएको
छै न । िमटर रिडङ गन कमचारीले आफूसँग के ही
पैयाँ मागेको तर िदन नसके को कारणले िमटर िलई
गएको भनी अदालतको बयानमा उ लेख गरे पिन
सोको त ययु माण पेस गनसके को पिन देिखँदनै ।
िमटर Testing Laboratory बाट सो िमटर Spoiled
and manipulated भनी जाँच भई आएको त यगत
माणबाट पनु रावेदकले आरोिपत कसरु गरेको
मािणत भइरहेको छ । साथै उ िमटरको अव थाको
बारेमा मचु ु कामा ब ने िकरण काय थ, ने साद
नेपाल िवमल िगरीसमेतका यि ले अदालतमा आई
उ मचु ु काको बेहोरालाई समथन गरी बकप
ग रिदएकोबाट समेत ितवादीको उ भनाइ खि डत
भइरहेको अव था देिखने ।
मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
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लामावाल क या राइस िमलको ोपाइटर ितवादी
नारायण तामाङले िव तु ् चोरी िनय ण ऐन, २०५८
को दफा ७ को उपदफा १(ङ)(ज) बमोिजमको
कसरु गरेको पिु हन आएको देिखँदा िनज
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
भएको का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी सोही ऐनको दफा १६(१) बमोिजम िबगो
र ितपूितसमेत गरी .१,०५,२८२।२० (एक
लाख पाँच हजार दईु सय बयासी पैयाँ बीस पैसा)
ितवादीबाट जाहेरवाला िव तु ् ािधकरणले िदलाई
भराई पाउने र ितवादीलाई ऐ. ऐनको १६(१) बमोिजम
.१,०००।- (एक हजार) ज रवाना हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९/४/२१ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २६ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-०१६८, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. मनबहादुर िव.क. कामी
मूलतः ितवादीले मौकाको बयानमा
घटनाबारेमा सिव तार वणन गरी भितजीलाई घोचोले
हानी मारेको भनी सािबत भएको पाइ छ । ितवादीको
छोरा मनोज िव.क. ले मतृ क र आफू कुलबाट सँगै
१६:०० बजे घर फकको र बबु ाले बिहनीलाई कुटी
मारेको भनी मौकामा कागज गरेकोमा अदालतमा
उपि थत भई मौकाको कागजलाई मािणत हने
गरी बकप गरेको पाइ छ । ितवादीकै छोराले
बाबउु पर नभएको घटनाको दोष लगाउनपु न कुनै
कारण देिखँदैन । ९ वषका मनोज िव.क. नाबालक
भई िनजले भएको त य प पमा उ लेख गरेका
छन् । नाबालकले ढाँट्ने तथा अ यथा भ ने अव था
रहँदनै । बालकको वभावबाट नै जे देखक
े ो छ, सोही

कुरा नढाँटी भ ने बालकको वभाव नै हने ।
ितवादीले अदालतमा आरोिपत कसरु मा
इ कार गरे पिन सो पिु गन सा ी माण के ही रहेको
पाइँदैन । िनज ितवादीले मि जला िव.क. लाई हार
गरेको घोचो िनजले देखाएकै ठाउँबाट बरामद भएको र
सो घोचोले आफूले भितजी मि जलालाई हानी मारेको
हँ, देखे ँ, िचने ँ, फरक छै न भनी मौकामा सनाखतसमेत
हने गरी बयान गरेको पाइ छ । ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयान, लास जाँच
मचु ु का, पो माटम रपोट, घटना िववरण कागज,
य दश ले गरेको बकप समेतका माणह बाट
आरोिपत कसरु ितवादीले नै गरेको त य पिु भएको
देिखन आयो । तसथ, ितवादी मनबहादरु िव.क.ले
आ नै भितजी मि जला िव.क. लाई घोचोले क चट र
टाउकोमा हार गरी कत य गरी मारेको कुरा पिु हन
आएको अव थामा िनज ितवादीलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने गरी सु का क िज ला अदालतबाट भएको
फै सला साधकको रोहमा सदर हने ठहर गरेको उ च
अदालत पोखराबाट भएको फै सला अ यथा भ न
निम ने ।
अतः ितवादी मनबहादरु िव.क. कामीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको
कसरु मा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने गरी सु का क िज ला
अदालतबाट भएको फै सला साधकको रोहमा सदर हने
ठहर गरी मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४०(२) बमोिजम ज मकै दको मा सजाय हने गरी
उ च अदालत पोखराबाट िमित २०७५।०८।०६ मा
भएको फै सला साधकको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल आषाढ १८ गते रोज ४ शभु म् ।
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इजलास नं. ६
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६७-CR-०३८५,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. दुगा साद
सुवेदी
पीिडतको उमेर वष १० को किललो
देिख छ । ितवादी दगु ा साद सवु दे ीले किललो उमेरको
फाइदा उठाई पटकपटक िज याउने र करणीको
मनसायले पैसा िदने गरेको भ ने िनजको बयानबाट
खल
ु ेको छ । पीिडतको किललो अप रप व मानिसक
तथा शारी रक अव था रहेकोले िनजलाई फकाउन
र अनिु चत भावमा पान नस ने भ ने हँदैन । ग रबी,
अिश ा र अनिु चत भाव ारा अदालतमा त यिवपरीत
बकप गरे पिन पीिडतको २०६९।०३।१५ को तित बा
कागजबाट अिभयोग पिु भएको देिखने । कसरु बाट
ब न ितवादी अदालतमा इ कार रहनु वाभािवक
देिखए पिन िनजले कसरु वीकार गरी मौकामा बयान
गरेका छन् । िनजउपर िकटानी जाहेरी परेको अव था छ
भने पीिडतले मौकामा ितवादीलाई गढाउ गरी कागज
गरेको देिख छ । अदालतमा पीिडतले िवपरीत बकप
गरे पिन यसको कारणसमेत खल
ु ाई पिछ बकप ारा
नै ट पा रिदएको र सो तित बा बकप लाई अ य
व तिु न माणले समिथत ग रिदएको देिख छ ।
पीिडतको क याजाली नरहेको र वारदातको समयमा
पीिडतले लगाएको सु वालमा मानव वीय भेिटएको
भ ने परी ण ितवेदनबाट देिखइरहेको छ । वादी
प का सा ी अदालतमा उपि थत भई वारदात पिु
हने गरी बकप ग रिदएकोसमेत देिख छ । सोभ दा पूव
पिन लोभन िदएर पटकपटक करणी गन गरेको भ ने
पीिडतको भनाइ रहेको देिख छ । सम मा घटना म
र प रि थिततफ ि गत गदा योिनमा घाउखत नरहनु

वाभािवकै देिख छ । क याजाली याितएको छ ।
यस कार ितवादीउपरको अिभयोग दाबी माणबाट
समिथत रहेकोले ितवादी दगु ा साद सवु ेदी िनद ष
हन् भ ने अव था नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट सु
फै सला उ टी गरी ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट
िमित २०६७।३।१ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई ितवादी दगु ा साद सवु ेदीलाई सु
फै सलाबमोिजम नै मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(२) नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द हने र ऐ.
१० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतले ितपूितबापत
.२५,०००।- (पि चस हजार) भराई पाउने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०७१७, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. मोह मद विकल खाँ
ितवादी मोह मद विकल खाँले आफूसँग
सवारी चालक अनमु ितप नरहेको भनी मौकामा
बयान गरेको र पिछ बहसको ममा मा भारतबाट
सवारी चालक अनमु ितप िलएको भनी िजिकर
िलएको पाइ छ, सो चालक अनमु ितप का स ब धमा
नेपालमा मा यता पाउने योजनाथ सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा ५२ मा
"कसैले िवदेशी रा बाट चालक अनमु ितप ा
गरेको रहेछ भने सो अनमु ितप मा लेिखएको सवारी
चलाउन य तो यि ले दफा ४८ बमोिजम दरखा त
िदएमा अिधकार ा अिधकारीले य तो यि बाट
चालक अनमु ितप को लािग ला ने द तरु िलई चालक
अनमु ितप िदन स नेछ" भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम ितवादीले
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ि या परू ा गरेको नदेिखएको र उ अनमु ितप को
वैधता परी णसमेत नभएको अव थामा मौकाको
बयानमा सवारी चालक अनमु ितप ा गरेको छै न
भनी खल
ु ाइसके कोमा पिछ आएर भारतबाट अनमु ितप
िलएको छु भनी िलएको िजिकर िव ासलायक नदेिखँदा
ितवादीले सवारी चालक अनमु ितप ा गरेको भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
ितवादीले आफूसँग सवारी चालक
अनमु ितप नहँदा नहँदै सडकमा मोटरसाइकल
चलाएको देिख छ । आफूसँग सवारी चलाउने
आव यक यो यता, सीप, द ता एवं कुशलता छै न भ ने
कुरा ितवादीलाई जानकारी रहेकै ह छ । िबनासीप
र अनमु ितप िबना सवारी चलाउँदा ठ कर लागी वा
िकची मािनस मन स छ भ ने ान हनपु न अव थामा
सवारी चलाएको ि यालाई लापरवाहीकै प रभाषािभ
रा नपु न ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी मोह मद विकल खाँले सवारी चालक
अनमु ितप पा नगरी सावजिनक सडकमा
मोटरसाइकल चलाउँदा बाटो काट् न खोजेका
बटुवालाई ठ कर िदई िनजको मृ यु भएको काय
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) बमोिजमको कसरु ठहर गरी सजाय गनु पनमा
ऐ. १६१(३) नं. बमोिजम सजाय गरेको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको िमित २०७१।८।२१ को
फै सला निमलेकोले सो हदस म उ टी भई ितवादी
मोह मद विकल खाँलाई सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम
२(दईु ) वष कै द सजाय र ऐ. दफा १६१(४) बमोिजम
. २,०००।- ज रवानासमेत हने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल जे २५ गते रोज ६ शभु म् ।

३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-१२७४ र ०७२-RC००८८, कत य यान, नेपाल सरकार िव. या जे
शेपा र नेपाल सरकार िव. जाङमु शेपा
ितवादी जाङमु शेपाले िजउँदो ब चा
ज माई वा ता नगरेको आपरािधक ि याकै
कारणबाट बालकको मृ यु भएको कुरा िमिसल संल न
माणह बाट िनिववाद पिु भइरहेको देिखँदा िनज
ितवादी जाङमु शेपालाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत कसरु मा १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गन गरेको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा
अ यथा गनपन
ु नदेिखँदा मनािसब ठहन ।
पितले वीकार नगन डर तथा गाउँघर
समाजबाट बिह कार हने ासमा रहेक ितवादीले पैसा
अभावका कारण गभपतन गराउन नसके कोसमेतका
कारणबाट बा यतामा परेक जाङमल
ु े उिचत याहार
नगरेको कारण ब चाको मृ यु भएको अव था
देिख छ । िबनाकुनै सहयोग ए लै ब चा ज माउँदा
आ नो त याहार सस
ु ार गन कोही यि नभएको
बेलामा सव वेदनामा ज मेको ब चाको याहारसस
ु ार
गन अस भव अव थामा िनजलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
गदा चक पन जाने देिखएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
५(पाँच) वष कै द हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट य
रायसमेत िमिसल संल न माणको रोहमा िमलेकै
देिखने ।
ितवादी या जे शेपा र जाङमिु बच यौन
स ब ध भई गभ रहेको कुरा जाङमल
ु े समयमै बताई
गभपतनका लािग पटकपटक पैसा मागेको र िनजले
आफूसँग पैसा छै न, आफै ँ पैसा खोजी गभपतन
गराउन,ु ब चा ज मेछ भने बेवा ता गनु भनी पठाउने
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गरेको भ ने जाङमक
ु ो बयानबाट देिख छ भने यी
ितवादी या जे शेपाले पिन जाङमु आफूसँग पैसा
मा न आएको र आफूले पैसा छै न भ ने जवाफ िदएको
भ ने कुरा वीकार गरी बयान गरेको देिखयो । ितवादी
या जेको पैसा निदने, बेवा ता गनु भनी िसकाई
पठाउने ज ता यवहारका कारणले जाङमल
ु े िजउँदो
ब चा ज माई रा ो याहार गनको
ु साटो यथाि थितमा
नवजात िशशु छोड् नपु न बा यताका कारण ब चाको
मृ यु शौचालयमा भएको भ ने लास जाँच मचु ु का र
ब चा जि मँदा िजउँदै ज मेको भ ने Post mortem
रपोटबाट पिन पिु भएको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(३) नं. मा उि लिखत
कानूनी यव थाअनु प नै ितवादी या जेको
मतस लाहमा पसी जाङमल
ु े ब चाको उिचत याहार
नगरी बेवा ता गरेको कारणबाट भएको ब चाको मृ यमु ा
या जे शेपाको मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको
१७(३) नं. बमोिजमको संल नता रहेको िमिसल
कागजातह बाट पिु भइरहेको देिखँदा िनजलाई उ
१७(३) नं. बमोिजम दईु वष कै द सजाय गन गरेको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा
गनपन
ु देिखन नआउने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
ितवादी जाङमु शेपालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द
गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ वष कै द गन गरी तथा
ितवादी जाङमु शेपालाई ऐ. १७(३) नं. बमोिजम
दईु वष कै द सजाय हने ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।०८।१७ को
फै सला ितवादी जाङमक
ु ो हकमा साधकको रोहमा
तथा ितवादी या जेको हकमा पनु रावेदनको रोहमा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभु म् ।

४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-११६७, कत य यान, जय
जेठा भ ने जयबहादुर तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार
शव परी ण ितवेदनबाट मृ यक
ु ो कारण
यिकन नखल
ु ेको र ितवादीह कसरु वारदातका बारेमा
इ कारी रहेको भए तापिन दवु ैजना ितवादीह को
बयान बेहोराबाट िनज ितवादीह िबच िववाह
बािहरको शारी रक स ब ध भई ितवादी तारा राईले
ब चा ज माएको त यमा िववाद देिखँदनै । घटना
प रि थिततफ िवचार गदा िमित २०७०।७।३ गतेको
िबहान ३/४ बजेितर ब चा ज माइसके पिछ पिन
िदनभरीको समयस म ितवादी तारा राई िल बल
ु े
कोही कसैलाई नभनी मतृ नवजात िशशल
ु ाई गु ीले
बेररे राखेको अव थामा जाहेरवालीले थाहा पाएपिछ
हरीलाई खबर गरी अनस
ु धान ार भ भएको
घटना मबाट जीिवत ज म भएको नवजात िशशक
ु ो
ह या गरी घटना गपु चपु गन खोजेको भ ने देिखने ।
ितवादी तारा राई िल बस
ु गँ िनज जयबहादरु
तामाङको स ब ध रहे भएको भ ने कुरामा कुनै िववाद
रहेको नपाइए तापिन ब चा ज म भएको समयमा िनज
जयबहादरु तामाङ ितवादी तारा राई िल बु सँग साथमा
रहे भएको भ ने कुरा ितवादीको बयान बेहोरा, जाहेरी
दरखा त एवम् बिु झएका मािनसह ले अदालतमा
उपि थत भई गरेको बकप समेतबाट पिु हनसके को
देिखँदनै । अनस
ु धानको ममा मौकामा कागज गन
ितवादी तारा राईको छोरी वष ७ क नाबािलका
िनशा िल बल
ु े ब चा ज म भएको समयमा ितवादी
जयबहादरु तामाङ तारा राईको घर कोठामा िथए
भ ने बेहोरा लेखाइिदएको भए पिन िनज नाबािलकाले
अदालतमा उपि थत भई आ नो मौकाको कागजलाई
समिथत हने गरी बकप गन सके कोसमेत देिखँदैन ।
फौजदारी याय शासनको सवमा य िस ा तअनस
ु ार
शंकाको सिु वधा ितवादीले पाउने थािपत मा यता
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रहेभएको अव थामा ितवादी जयबहादरु तामाङको
अका ितवादी तारा राई िल बस
ु गँ शारी रक स ब ध
रहेभएको त यको आधारमा मा कुनै व तिु न
माणको अभावमा शंकाको भरमा मा ितवादी
जयबहादरु तामाङलाई कत य यानज तो जघ य
अपराधको आरोपमा कसरु दार कायम गनु िसङ् गो
फौजदारी याय शासनको िस ा तिवपरीत हन जाने
देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको २८ ख
नं. ले गभ बो ने मिहलाको म जरु ीले बा ह ास मको
गभपात नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको ि या
अपनाई िनधा रत यो यता पूरा गरेको इजाजत ा
वा यकम ले गभपतन गराएकोमा गभ तहु ाएको
मािनने छै न भनी प कानूनी यव था रहेको
अव थामा १२ ह ास मको गभपतन गनु गराउनु पाउने
यि को अिधकार रहेको हँदा ितवादी जयजेठा भ ने
जयबहादरु ले गभपतन गन स लाह िदनु कुनै अपराध
ठहन भनी मा न िम ने नदेिखने ।
ितवादी जय जेठा भ ने जयबहादरु तामाङ
उ नवजात िशशक
ु ो ह या करणमा संल न भएको
भ ने कुरा पिु हन नआएकोले िनजलाई समेत
कसरु दार ठहर गरेको सो हदस मको पनु रावेदन
अदालत धनकुटाबाट भएको िमित २०७१।९।२३
को उ फै सला िमलेको नहँदा के ही उ टी भई
िनज ितवादी जय जेठा भ ने जयबहादरु तामाङले
आरोिपत कसरु को अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहन ।
ितवादी तारा राई िल बक
ु ो पित वैदेिशक
रोजगारको लािग िवदेशमा रहेभएको अव थामा िनजले
जयबहादरु तामाङसँग यौन स ब ध राखेको कारण
गभवती भई ब चाको ज म भएको, िनजको घरमा
वष ७ र वष ४ क २ वटा छोरी भएको, नवजात
िशशक
ु ो ज मले गदा िनजको पा रवा रक स ब धमा
िवचलन आउन स ने अव था रहेको प रवेशमा िनजले

सामािजक लोक ल जालाई छ नको लािग नवजात
िशशक
ु ो ह या गरेको हनस ने अव था देिखने ।
ब चा जि मएपिछ त काल पाउनपु न याहार
स भार नपाई वा ब चा ज माउँदा भइु मँ ा खसी वा
उिचत त रका वा ठाउँमा वा कुनै सहायता नपाई
ब चा मन पिन स ने ह छ । ितवादी तारा राई सव
वेदनापिछ बेहोस भएको भनी बयानसमेत िदएको
देिख छ । य तो अव थामा िनयतवश मारेको भनी
अनमु ान गनु मिहलाको जनन वा यको मौिलक
अिधकारलाई नै मा यता निदएको देिख छ । नवजात
ब चा ज माई मारेको भनी अिभयोग लगाई वा यको
नाजक
ु अव थामा जहाँ उसलाई वा यको याहार
सस
ु ार, पया खानाको समेत आव यकता पदछ,
कानूनले कै दी मिहलाको हकमा समेत सजाय थगन
तथा िवशेष सिु वधाको यव था गदछ तर ितवादी
तारा राई िल बूको हकमा िनजलाई त कालै थनु ामा
राखी अनस
ु धान ि या अगािड बढाएको, सानासाना
नाबािलगसमेत जोिखम र असहजतामा रहेको देिखने ।
मािनसको जीवनच मा मिहला र पु षको
के ही भूिमकाह फरक देिख छ । िवशेषगरी मािसक ाव
हने, गभधारण गन, ब चा ज माउने, ब चालाई आमाको
दधु खवु ाउने भूिमका मिहलाको मा ह छ । य तो
जनन वा यको अव थामा कसरु दार मिहलाले
त सिु वधा ा गन स दछ भने अिभयु मिहलाको
हकमा य तो सिु वधासमेत यस मु ामा िदइएको पिन
देिखँदनै । यसतफ अनस
ु धान अिधकारी, कारागार
शासन तथा याद थ ने ममा सरकारी विकल र
अदालतले पिन यान िदनु आव यक रह छ । हरीले
अनस
ु धान गदा सरकारी विकलले अिभयोजन गदा
तथा अदालतले याद थप गदा वा बयानको ममा
होस, जनन वा यको हेरचाहको अिधकार दान
गरेको सिु नि तता गनपन
ु देिखने ।
ितवादी तारा राई िल बल
ु े ब चा ज माई
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बेहोसीबाट उठेपिछ पिन िदनभरीको समयस म
पिन कही ँकसैलाई खबर नगरी नवजात िशशल
ु ाई
गु ीले बेररे राखेको, जीवन बचाउन कसैलाई म त
मागेकोसमेत नदेिखँदा आफूले ज माएको नवजात
िशशल
ु ाई लोक ल जाबाट ब नको लािग कत य ारा
ह या गरेकोमा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. र १३ (३) नं.को कसरु मा ऐ. १३
(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखयो । िनजलाई सव वसिहत
ज मकै द गदा यायको रोहमा चक पन देिखँदा मािथ
करण करणमा उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
पनु रावेदन अदालतले िनजलाई अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम ३ वष कै द सजाय हन उपयु ठानी य
गरेको रायका स ब धमा असहमत रहनपु न अव था
नदेिखएकोले ितवादी तारा राई िल बूलाई ३(तीन)
वष कै दको सजाय हन उपयु ठानी य गरेको उ
अदालतको रायसमेत अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठह याई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ३ वष कै द हने
राय य गरी भएको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको
िमित २०७१।०९।२३ को फै सला के ही उ टी भई
ितवादीम येका जयबहादरु तामाङले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ । अका ितवादी तारा
राई (िल बू) लाई यानस ब धी महलको १३ (३) नं.
बमोिजमको कसरु ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
३(तीन) वष कै द हने भनी य गरी पठाएको रायसमेत
मनािसब हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभु म् ।

५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०५४५, अपहरण
शरीर ब धक तथा जबरज ती करणी, जबरज ती
चोरीसमेत, नेपाल सरकार िव. िव णु से चुरी
पीिडता र ितवादी सँगै बसी ना ता खाई
पीिडताको साइकल ितवादीले चलाई पीिडता
साइकलको पछािड बसी गएको बेहोरा जाहेरी
दरखा त एवम् ितवादीको अनस
ु धानको बयान
र अदालतको बयानसमेतबाट देिखन आएको छ ।
पीिडताले अदालतमा बकप गदासमेत सवाल जवाफ
६ मा जाहेरीको बेहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको हो
भनी आफू साइकलको पछािड बसी गएको त यलाई
वीकार गरेको देिखयो । पीिडतालाई कुनै िकिसमको
डर, धाक ध क िदएको अव थासमेत पीिडताको
जाहेरी र बकप बेहोराबाट देिखन आएको पाइएन ।
पीिडताको सँगै जाने इ छा नभएको भए तत्समयमा
इ कार गन स ने अव थासमेत देिखयो भने साइकल
चलाउने ितवादीले साइकल चलाउन हे डल
समातेका बखत पीिडता उ न स ने अव थासमेत
रहे भएकोमा पीिडता साइकलको पछािड बसी गएबाट
पीिडता वे छाले नै ितवादी सँगै गएको मा नपु न
देिखन आउने । पीिडता उमेर पगु ेक मिहला देिखएको,
हारगहु ार गरी भा न स ने अव थासमेत देिखएको,
पीिडता साइकलबाट उ ी उ कन स ने अव थासमेत
देिखएको र ितवादीले चलाएको पीिडताको
साइकलमा आफै ँ बसी ितवादीसँगै िनजको घरतफ
गएको देिखएको हँदा सहमितमा नै साथ लागी
गएको देिखँदा पीिडतालाई ितवादीले जबरज ती
गरी िनजको इ छा िव
लिगएको भ न िम ने
अव था देिखएन । पीिडताले आफूलाई ितवादीका
िददीसमेतले कोठामा थनु ेको र ीमान् आई उ ार
गरेको भ नेतफ हेदा ितवादीको घरमा िददी बिहनी
नरहेको र पीिडताले हार गहु ार मागेको वा जु मीको
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प जाबाट भा न उ कन कोिसस गरेको अव थासमेत
कही ँकतैबाट पिु मािणत हन आएको देिखँदनै ।
पीिडताको बेहोरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ अनस
ु ार पिु मािणत हन आएको नदेिखने ।
घटना हँदाको अव था, प रि थित, समयसमेतलाई
िवचार गदा तथा अपहरण तथा शरीर ब धकतफको
अिभयोग दाबी िव सनीय तथा त यपरक रहेको
देिखँदैन । ितवादीले पीिडतलाई बल योग गरी वा
डर धाकमा पारी िलई गएको नभई दवु ैको सहमितबाट
एउटा साइकलमा बसी घर पगु क
े ो र यहाँसमेत कुनै
ितकार भए गरेको अव था देिखँदनै । िमिसल संल न
त यगत माण तथा प रि थितज य माणह बाट
समेत शरीर ब धक तथा अपहरणको कसरु थािपत
हने कुनै आधार देिखन आउँदनै । यस अव थामा सु
िज ला अदालतले अपहरण तथा शरीर ब धकतफ
कसरु कायम नगरी ितवादीलाई सफाइ िदएको फै सला
सदर हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला मनािसब नै देिखँदा अ यथा ग ररहन नपन ।
ितवादीबाट रकम तथा गहना बरामद हन
नसके को र जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा र मौकाको
कागजको बेहोरा नै फरक फरक रहे भएको अव थामा
जाहेरवालीको जाहेरी कथनलाई िव सनीय देिखन
आउँदैन भने कान तथा नाकमा लगाएका गरगहना
लटु ी लाँदा कान तथा नाकमा घाउचोटसमेत हनपु नमा
पीिडताको नाक तथा कानमा कुनै घाउचोट रहे भएको
देिखन आएको छै न । ितवादीलाई घटना थलबाट
वयं पीिडताको पितले समातेको अव थामा चोरी
भएका सामान बरामद नभएकोसमेतबाट पीिडताको
नगद तथा गरगहना लटु ी जबरज ती चोरी गरेको
भ ने अिभयोजन पिु हने माणको अभावमा चोरीको
अिभयोग दाबीबाट ितवादीलाई सफाइ िदएको सु
फै सला सदर हने ठहर भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सलासमेत अ यथा देिखन नआउने ।
जाहेरवालीको भनाइमा एक पता देिखँदनै

भने जाहेरवालीको बकप को कथन जाहेरवालीको
ीमान्को मौकाको कागज बेहोराबाट खि डत रहेको
देिख छ । जाहेरवाली उमेर पगु ेक मिहला भएको
त य िमिसलबाट थािपत रहेको देिखँदा िनजले
िनजले जबरज ती करणीको ितरोध गन नस ने
भ ने अव था देिखन आउँदैन तर िनजले मौकामा
आ नो सती व र ा गन कुनै ितकार गरेको अव था
रहे भएको देिखँदैन । पीिडताको शारी रक परी णबाट
समेत जबरज ती करणीको िच ह भएको
देिखँदनै । यस अव थामा ितवादीले जाहेरवालीलाई
जबरज ती करणीको कसरु गरेको भनी मा न सिकने
नदेिखँदा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अतः अिभयोग दाबी िमिसल संल न
माणबाट पिु हन नसके को हँदा ितवादी िव णु
से चरु ीलाई अपहरण शरीर ब धक तथा जबरज ती
चोरीसमेतको कसरु मा सफाइ हने ठह याएको सु
फै सला सदर गरेको र िनज ितवादीलाई जबरज ती
करणीको महलको १ नं. को कसरु मा ऐ.को ३(५) नं.
बमोिजम ५ वष कै द सजाय गरी ऐ. को १० नं. बमोिजम
ितपूितसमेत भराइिदने ठहर गरेको सु फै सला
उ टी गरी िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०६९।७।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६८-CI-०२५९, बाली िबगो, ीमती
रामप रदेवी िगरीसमेत िव. राम वाथ साह कानु
वादी राम वाथ साह कानु नाम दताको सलाही
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िज ला मानपरु गा.िव.स. वाड नं. २ को िक.नं.२२९
को ०–७–१० ज गा ितवादीले िखचोला गरेको
ठहरी दे.नं.१९०० को ज गा िखचोला मु ामा फै सला
भएको र सो फै सलाबमोिजम िमित २०६२।०३।२४
मा चलन चलाई िदएकोसमेत देिखयो । यस अविधको
िववािदत ज गाको आय ता बाली यी वादीले उपभोग
गरेको भ ने देिखएन । ितवादीले नै ज गाको बाली
आय ता उपभोग गरेको त य थािपत भएको देिखँदा
सो अविधको बाली िबगो वादीले भरी पाउने नै
देिख छ । िबगो भ रभराउ गन स दभमा उखु बाली
लगाउँदा, यसको गोडमेल गदा र कटानलगायत खेती
लगाई बाली तयार गन कायमा वभावतः लगानी गनु
परेको अव थालाई यान िदनपु न ।
तसथ उि लिखत प मा िवचार गरी वादीले
दाबी गरेको िबगो रकमको आधा उ पादन खच कटाई
बाँक आधास म ितवष .९,३७५।– को दरले हने
३ वषको ज मा .२८,१२५।– वादीले ितवादीबाट
भराई िलने पाउने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६६।०८।०१ मा भएको फै सला
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- सोमराज का ले
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७५-WO-०२८८, उ षे ण /
परमादेश, अल एिसयन ओ रय टेसन से टर ा.िल.का
तफबाट अि तयार ा स चालक अ य ने बहादुर
वली िव. म रोजगार तथा सामािजक सुर ा म ालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
रट िनवेदक अल एिसयन ओ रय टेसन ा.
िल.ले अिभमख
ु ीकरण तािलम स चालन गन सं था
दता तथा नवीकरणस ब धी कायिविध, २०७१
बमोिजमका कागजात संल न राखी सं था नवीकरणको

लािग अनरु ोध गरी वैदिे शक रोजगार िवभाग, बु नगर
काठमाड सम िमित २०७५।३।२० मा िनवेदन
िदएकोमा सो िनवेदनप वैदेिशक रोजगार िवभागमा
दता नं. १६१२९ िमित २०७५।३।३१ मा दतासमेत
भइसके को देिख छ । वैदेिशक रोजगार िनयमावली,
२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) अनस
ु ार रट
िनवेदक आिथक वषको असार मसा तिभ ै आव यक
िववरणसिहत सं था नवीकरण गराउने योजनाथ
वैदेिशक रोजगार िवभागसम उपि थत भइसके को
पाइयो । रट िनवेदकले वैदिे शक रोजगार िनयमावली,
२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (३) बमोिजम
नवीकरण द तरु बापत ला ने रकम .५,०००।समेत िमित २०७५।४।९ गतेका िदन वैदेिशक
रोजगार िवभागको नाममा भु बक िल. मा रहेको
खाता नं.००१००१०००२३०२७७०००००५ मा
बक दािखल ग रसके को कुरा िमिसल संल न रहेको
बक दािखला भौचरबाट देिखयो । यसरी असार
मसा तिभ ै सं था दताको लािग परेको िनवेदन
आफूले वीकार गरी आव यक नवीकरण द तरु समेत
बिु झसके को अव थामा यादिभ नवीकरण नगराएको
कारण जनाई सं था र हने गरी िनणय हनु मनािसब
देिखँदनै । सं थाको दता नवीकरणका लािग िवभागसम
आवेदन पेस भएपिछ समयमा नै नवीकरण हने वा नहने
कुरामा िनणय गरी स बि धत सं थालाई जानकारी
िदनु वैदेिशक रोजगार िवभागको कानूनी कत य
ब दछ । कानूनबमोिजम कुनै रीत वा ि या पूरा
नभएको भए सोहीबमोिजमको उिचत ि या अनशु रण
गरी िनणय गनु आव यक ह छ । ततु िववादका
स दभमा हेदा िवप ीबाट सोबमोिजम काम कारबाही
भएको नदेिखने ।
अत: म, रोजगार तथा सामािजक सरु ा
म ालयका सिचव तरको िमित २०७५।५।४ को
िनणय, वैदिे शक रोजगार िवभागको च.नं. १०४६
िमित २०७५।५।२६ को प , त स ब धी काम
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कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
अब रट िनवेदक सं थाको नवीकरण गन स ब धमा
अ य कुराको रीत िविध पूरा गरेको भए शु क ावण
मिहनामा दािखल गरेको भ नेस मको कारणले िनवेदक
सं थाको नवीकरण गन काय नरोक िविध र ि या
पु याई िनवेदक अल एिसयन ओ रय टेसन से टर
ा.िल.को सं था दता नवीकरण गनु गराउनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
वैदेिशक रोजगार िनयमावली, २०६४,
सं था दता तथा नवीकरणस ब धी कायिविध,
२०७१ तथा वैदेिशक रोजगार िनयमावली,
२०६४, सरकारी िनकायको वेभसाइट िनमाण
तथा यव थापनस ब धी िनदिशका, २०६८ र
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ समेतका कानूनी
यव थाबमोिजम िवप ी वैदिे शक रोजगार िवभागले
आ नो आिधका रक वेभसाइटमा सूचना अ याविधक
गरी रा नु पन देिख छ । सोबमोिजमको दािय व
िवप ी वैदिे शक रोजगार िवभागबाट िनवाह भएको
पाइएन । वैदेिशक रोजगार िनयमावली, २०६४ को
िनयम २३(२) मा "अिभमख
ु ीकरण तािलम दान गन
सं थाले येक आिथक वषको असार मसा तिभ
अनमु ितप नवीकरण गराउन स नेछ" भ ने कानूनी
यव था ितकूल िवप ी वैदिे शक रोजगार िवभागको
आिधका रक वेभसाइटमा कािशत वैदेिशक
रोजगार िनयमावली, २०६४ को दफा २२(२) मा
“अिभमख
ु ीकरण तािलम िदने सं थाले येक आिथक
वषको आि न मसा तिभ गराउन स नेछ” भनी तथा
अिभमख
ु ीकरण तािलम स चालन गन सं था दता तथा
नवीकरणस ब धी िनदिशका, २०७१ को दफा ८(१)
मा “अिभमख
ु ीकरण तािलम दान गन सं थाले येक
आिथक वषको असोज मसा तस म नवीकरणको
लािग िनवेदन िदनपु न” उ लेख भएकोसमेत देिखन
आयो । यस कारको सूचना जानकारी सरकारी
िनकायका Website बाट काशन / स षे ण हँदा

सेवा ाहीह मा म र ि िवधा उ प न हने अव था
रह छ । यसमा सधु ार ग रनु वा छनीय देिखएकाले
सो स ब धमा िवप ी म ालयका सिचवले हेरी
आ नो िनकायसँग स बि धत सूचना अ याविधक
गरी िमलाउने आव यक ब ध त काल गनु भनी
िनदशना मक आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत : धनबहादरु काक
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २६ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१७२६, बहिववाह,
स तोषकुमार साद गु ा िव. नेपाल सरकार
जाहेरवाली तथा यी ितवादीका छोराह ले
अदालतमा उपि थत भई बकप गरी अिभयोग दाबी
मािणत गन तथा ितवादी संिगताकुमारी कहाँ िछन्
भ नेबारे खल
ु ाउन सके को पिन देिखँदैन । साथै यी
ितवादीले संिगताकुमारीसँग दो ो िववाह गरेको
भ ने मौिखक भनाइबाहेक अ य व तिु न आधारह
िमिसल संल न माणबाट पिु हनसके को पिन
देिखँदनै । जाहेरवालीले नाग रकता नबनाई िदएको
भ ने र िमित २०६८।४।१० मा िज ला हरी
कायालयमा पा रवा रक कलहबारे उजरु ीसमेत िदएको
भ ने देिखएकोबाट सािबकदेिख यी जाहेरवालीसँग
ितवादीको मनमटु ाव प देिख छ । साथै
संिगताकुमारी को हन् भ नका लािग वादी प ले
िनजको पूण वतन र प रचय खल
ु ाई खोजतलास
गनु पन र घरबार एवं प रवारका सद य फे ला परेमा
िनजबाट बझ
ु ी व तिु न माण संकलन गनु पन
ह छ । फे ला नपरेमा िनजको नाम र ठेगानामा
अदालतबाट जारी भएको याद तामेल हनु पन
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ह छ । िनजको नाममा यादसमेत तामेल भएको भ ने
िमिसलबाट देिखँदनै । िमिसल संल न माणबाट दो ो
िववाह गरेको भिनएको संिगताकुमारीको अि त व नै
मािणत नभएकोमा यी ितवादीह िबचमा िववाह
भएको नै रहेछ भनी मा न पिन निम ने ।
कसैको उजरु ी मा लाई िव ास गरी अपूण
अनस
ु धान एवं आ मिन िन कषका आधारमा मु ा
दायर गदमा ऐनको मनसाय पूरा हँदनै । फौजदारी
अिभयोग लागेको मु ामा अनस
ु धान हलक
ु ा
कृितबाट गरी कसैको िव
मु ा दायर गन र
अपूण अनस
ु धानबाटै िन कष िनकाली अदालततफ
िज मेवारी प छ् याउने विृ वीकाय होइन । मु ा
चलाउन अिधकार ा अिधकारीले ग भीरतापूवक
यो िवषयलाई नहेरमे ा िनरपराधीले वष स म यायको
लािग अपूरणीय पमा अमू य समय, साधन र ोत
खचनु पन ह छ भने गलत वा अपूण अनस
ु धानको
प रणाम व प अपराधीले उ मिु पाउने अव था
पिन िसजना ह छ । यसले याय ित जनताको
िव ास खलबिलन जा छ भ नेतफ अनस
ु धानमा
संल न येक कमचारी सचेत हन आव यक छ ।
मौकामा कागज गन यि ह ले पिन यी ितवादीह
िववाह गरी बसेको हो भनी मािणत गन स ने गरी
भ नसके को नदेिखँदा अिभयोग मागदाबीअनस
ु ारको
कसरु मा यी पनु रावेदक ितवादीलाई सजाय गन गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको देिखन
नआउने ।
अतः जाहेरवाली िनतु साहको जाहेरीलाई
अिभयोजन प ले व तिु न पमा अ य वत
माणबाट पिु गन सके को नदेिखँदा ितवादी स तोष
साहले अिभयोग मागदाबी सफाइ पाउने देिखन
आयो । ितवादी स तोष साहले दो ो िववाह
गरेको िमिसल संल न माणबाट पिु भएको भनी
िववाहवारीको ९ नं. िवपरीत तथा सोही महलको
१० नं. बमोिजम सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत

हेट डाबाट िमित २०७०।१।३ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक ितवादीले
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल असोज ४ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७२-CR-०४७३, लागु औषध
(नाइ ोभेट), नेपाल सरकार िव. भागवत नेपाल
ितवादी भागवत नेपालले औषधी ऐन,
२०३५ तथा औषधी िनयमावली, २०३८ ले यव था
गरेअनस
ु ार क, ख र ग समूहका औषधी रा न पाउने
गरी औषधी पसल दता गरी स चालन गरेको कुरामा
िववाद देिखँदनै । सह ितवादीलाई ेि सनअनस
ु ार
६० च क नाइ ो याट च क िब गरेको कुरामा
अदालतसमेतमा वीकार गरेको अव था देिख छ ।
िनज सह ितवादी िदपक अिधकारी उ े कृि टभ
औषधीको सेवनकता भएको स ब धमा िववाद रहेको
देिखएन । य ता िचिक सकको स लाहमै अनमु ित ा
िब े ताले औषधी िब गरेको कायलाई लागु औषधी
बेचिबखन गरेको भनी कसरु दार कायम गन िम ने
देिखँदनै । साथै अनमु ित ा औषधी िब े ताले िब
गरेभ दा बढी च क सह ितवादीबाट बरामद हन
गएकै कारण ितवादी औषधी िब े ता आरोपबमोिजम
दोषी नै हन् भनी भ न सिकने अव था पिन देिखन
आएन । औषधीको पमा योग हने डाइजेपाम १२
ए पल
ु ितवादीको पसलबाट बरामद भएको भए पिन
उ औषधी िब गन नगरेको, िब गरेको भ ने वादी
प ले भ न नसके को र औषधी पसलमा औषधीज य
डाइजेपाम सानो मा ामा फे ला परेको भ ने आधारमा
मा औषधीको कारोबार गन अनमु ित ा औषधी
िब े ता लागु औषधीको कारोबारमा संल न भएका
कसरु दार नै हन् भनी शंकारिहत तवरबाट िकटान गन
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नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादीले अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार कसरु गरेको
नदेिखएकोले िनजले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहर गरी सु िज ला अदालत पोखराबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने भनी पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।५।२३ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल असोज ४ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७०-CR-१२५६, बहिववाह,
नेपाल सरकार िव. गीता प रयार
ितवादी गीता प रयारले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा कसरु मा सािबत रही बयान
गरे तापिन अदालतमा बयान गदा आफूलाई कृ ण
प रयारसँग िववाह गदाका बखत िनजको जेठी प नी
रहेको कुरा थाहा िथएन भनी कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । तर अदालतमा गरेको इ कारी
मा िनज िव को अिभयोग खि डत गन आधार
हन स दैन अथात् ितवादी कसरु मा इ कारी हनल
ु े
मा िनज िनद ष रहेछन् भनी मा न िम ने अव था
हँदनै । य तो इ कारी िव सनीय माणह बाट
पिु समिथत भएको अव था मा य तो इ कारी
ितवादी िव को अिभयोग खि डत गन आधार ब न
स छ । ततु मु ामा ितवादीको इ कारी िव सनीय
माणह बाट समिथत हनसके को अव था नदेिखने ।
कुनै पिन मिहलाले कुनै पु षसँग िववाह
गदा िनजको पृ भूिम बझ
ु ेर नै िववाहज तो कुराको

िनणय िलनपु न ह छ । आफूले िववाह गन लागेको
पु ष िववािहत वा अिववािहत के हो भ ने कुरा
स बि धत मिहलाले िववाह गनअिघ
िवचार गनु पन
ु
कुरा हो । कुनै मिहलाले कुनै पु षसँग िववाह गन
अिन िनजलाई बहिववाहको अिभयोग लागेपिछ सो
कुरा िववाह गदा मलाई थाहा िथएन भनी भ दै जाने
र िनजको भनाइलाई मा आधार मानी सफाइ िदँदै
जाँदा कुनै पु षको ीमती भएको जानी जानी
बहिववाह गन विृ ले ो साहन र य पाउने
अव था रह छ भने बहिववाहको कसरु लाई िनय ण
गन िवधाियक मनसायसमेत परािजत हन पु दछ ।
उि लिखत स दभमा ततु मु ामा यी ितवादीले
कृ ण प रयारसँग िववाह गनभु दा अगािड िनजको
जेठी ीमती थाहा िथएन भनी य गरेको कथन अ य
माणह बाट समिथत नभएको अव थामा िनजलाई
कसरु बाट उ मिु िदन मनािसब हने नदेिखने ।
ितवादी गीता प रयारले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा िनज कृ ण प रयारको घरमा
िववाह गरेक जेठी ीमती र छोरासमेत छन् भ ने कुरा
आफूलाई थाहा भएको र िनजह को स ब ध रा ो
नभएको भ नेसमेत जानकारी भई मलाई नै माया ेम
गछन् भ ने सोची िववाह गरेको हँ भनी कसरु मा सािबत
भई बयान गरेको देिख छ । ितवादी कृ ण प रयारले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान हेदा गीता
मामाक छोरी हन् । सानैदेिख घरमा आउने जाने
िथयो । जनु ा प रयारसँग स ब ध िब क
े ो सबै िवषयमा
गीता प रयारलाई रा ो जानकारी िथयो भनी उ लेख
गरेको देिख छ । ितवादी कृ णका सा ी सु मा
प रयारले अदालतसम गरेको बकप मा ितवादी
कृ ण प रयार फुपूको छोरा र यी ितवादी गीता प रयार
मामाक छोरी नाताक हन् भनी लेखाएको देिख छ ।
गीता प रयारलाई मेरो जनु ा प रयारसँग स ब ध िब ेको
थाहा िथयो भनी कृ ण प रयारले अनस
ु धानको ममा
गरेको बयानमा लेखाएको देिखन आउने ।
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यसैगरी जाहेरवाला जनु ा प रयारले
अदालतमा बकप गदा गीता र मेरो ीमान्िबच
िववाह हनु पूव गाउँले िददी बिहनी िछमेक नाता
िथयो । िववाहपूव ितवादी हा ो घरमा आउने गरेक
िथइन । कृ ण प रयारको घरमा जेठी ीमती छ भ ने
कुरा ितवादी गीतालाई गाउँले िछमेकबाट पिन थाहा
िथयो भनी बकप गरेको देिख छ । ितवादी गीता
प रयार र कृ णको घर भौगोिलक पमा टाढा रहेको
भ ने कुरा पिन देिखन आउँदैन । ितवादी कृ ण
प रयारको सा ी सु मा प रयारले अदालतसम गरेको
बकप मा ितवादी कृ ण प रयार फुपूको छोरा र यी
ितवादी गीता प रयार मामाक छोरी नाताक हन् भनी
लेखाएको देिख छ । व तिु थित मचु ु काका मािनस
सरु ज पा डेले अनस
ु धानको ममा ग रिदएको कागज
बेहोरामा ितवादी गीता प रयारले घरमा ीमती छ
भ ने जानी बझ
ु ी नै िववाह गरेक रिहछन् भनी उ लेख
गरेको देिखने ।
ितवादी िगता प रयार र कृ ण प रयारको
उि लिखत बयान बेहोरा, जाहेरवालाको जाहेरी र
िनजले अदालतमा गरेको बकप , ितवादी कृ ण
प रयारको सा ी सु मा प रयारले अदालतमा गरेको
बकप , व तिु थित मचु ु काका मािनस सरु ज पा डेले
अनस
ु धानको ममा गरेको कागज हेदा गीता प रयार
र कृ ण प रयारिबच मामाको छोरी फुपूको छोराको नाता
रहेको देिखएको, उ नाता स ब ध रहेकै कारण गीता
प रयार कृ णको घरमा आउने जाने गरेको भ ने कुरा
वाभािवक भएको, गीता प रयार र कृ ण प रयारको
गाउँघर पिन भौगोिलक पमा एकले अक को बारेमा
थाहा नपाउने टाढा रहेको भ ने नदेिखएको समेतका
अव थालाई िवचार गदा यी ितवादी गीता प रयारलाई
कृ ण प रयारको जेठी ीमती रहेको कुरा िनजसँग
िववाह गनपु ूव थाहा िथएन भ ने भनाइ िव ासलायक
नदेिखने ।

फौजदारी मु ामा Physical Evidence
को मह वपूण थान ह छ तर सबै फौजदारी कसरु मा
Physical Evidence उपल ध ह छ नै भ ने हँदनै ।
बहिववाह मु ा फौजदारी मु ा भए तापिन य ता मु ामा
भौितक सबदु माणको उपल धता नहन स छ । य तो
अव थामा ितवादीह ले गरेको बयान बकप , सा ी
माण नै Non Physical Evidence पमा रहने हँदा
ितनै माणह लाई िव ेषण गरी याियक िनणयको
िव दमु ा पु नु पन ह छ । ततु मु ामा ितवादीको
इ कारी बयान िव सनीय माणबाट समिथत नभएको,
तर िनजको अनस
ु धानको ममा गरेको सािबती
बयान जाहेरवालाको जाहेरी, िनजले अदालतमा
गरेको बकप , ितवादी कृ ण प रयारको सा ी
सु मा प रयारको बकप , िनजह भौगोिलक पमा
पिन टाढा नरहेको अव था, व तिु थित मचु ु काका
मािनस सरु ज पा डेले अनस
ु धानको ममा गरेको
कागजसमेतबाट समिथत भएबाट यी ितवादी गीता
प रयारलाई कृ ण प रयारसँग िववाह गनपु ूव िनजको
जेठी प नी रहेको थाहा िथयो भ ने कुरा पिु हन
आउने ।
यसै स ब धमा िनमला यादव िव नेपाल
सरकार भएको बहिववाह मु ा (स.अ. बल
ु ेिटन, वष
१९, अंक १९, माघ १, २०६७, पूणाङ् क ४४५) मा
ितपािदत िस ा त ततु मु ामा समेत सा दिभक
देिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारण र ितपािदत
िस ा तसमेतको आधारबाट िनज ितवादी गीता
प रयारले कृ ण प रयारको जेठी ीमती रहेको
कुरा जा दाजा दै िनजसँग िववाह गरी मल
ु क
ु ऐन,
िववाहवारीको महलको ९ र १० नं. बमोिजमको कसरु
अपराध गरेको देिखन आएकोले िनजले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहछ । सो ठहनाले िनज
ितवादी गीता प रयारलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
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िदने गरी भएको सु का क िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
पोखराको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई ितवादी गीता प रयारलाई ऐ. १० नं.
अनस
ु ार १ वष कै द र . ५,०००।- ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत : जनकिसंह बोहरा
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २७ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह र साद
फुयाल,
०७६-WH-००९०,
ब दी य ीकरण, ऐती तामाङ् नी िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
ततु रट िनवेदनमा माणमा आएका
कागजातका फोटोकपीबाट सबु ास गु ङसमेतको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी सा वत दोङ
भएको ठगी अपराध कसरु मु ामा अनस
ु धानको
ममा िमित २०७६।०५।२४ गते प ाउ परेका
सा वत दोङको नाममा जारी ग रएको ज री प ाउ
पज
ु मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
को प र छे द २ को दफा ९ को उपदफा ६ बमोिजम
सदर ग रपाउँ भनी महानगरीय हरी प रसर टेकु
काठमाड को च.नं.२५५९ को प बाट माग भएअनस
ु ार
काठमाड िज ला अदालतबाट २०७६।०५।२५
गते प ाउ पज
ु वीकृत भएको देिख छ । प ाउ
पज
वीकृत भएको आधारमा िनज ितवादीलाई
ु
िहरासतमा राखी ठगीको कसरु मा अनस
ु धान गन िमित
२०७६।०५।२५ गतेदेिख पटक-पटक याद थप भई
अनस
ु धानकै िसलिसलामा पिछ लो पटक महानगरीय
हरी प रसर टेकु काठमाड ले िज ला सरकारी विकल
कायालय काठमाड लाई लेखेको च.नं.३५१८ िमित
२०७६।०६।१० गतेको प मा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को प र छे द २ को दफा

१४(३) बमोिजम िमित २०७६।०६।१० गतेदेिख लागु
हने गरी चौथा पटक िदन ७ को याद थप अनमु ित
माग गरी पठाएको र िज ला सरकारी विकल कायालय
काठमाड ले काठमाड िज ला अदालतसम याद
थप अनमु ित माग गरेकोमा ठगी मु ाको अनस
ु धान
कायको लािग काठमाड िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को प र छे द
२ को दफा १४(६) बमोिजम आधार र कारणसिहत
२०७६।०६।१० देिख लागू हने गरी ७ िदनको याद
थप अनमु ित दान भएको देिख छ । अनस
ु धानको
ममा बयानसमेत भइसके को र िनज िनवेदकले
जाहेरवालाह ले एस.बी.आई. बकमा रहेको खातामा
रकम ज मा गरेको र सो ज मा भएको रकमम ये
के ही रकम ATM योग गरी िझके कोसमेत वीकार
गरेको देिख छ । िनज िनवेदकको उ वीकारोि
िविभ न िमितमा रकम ज मा भएको भौचर तथा
बक टेटमे टबाट पिु भएको अव था छ । चिलत
कानूनको अधीनमा रही अिधकार ा अिधकारीले
कुनै मु ाको स दभमा यि लाई अनस
ु धानको
ममा प ाउ गरी अनस
ु धान गन पाउने नै ह छ ।
मु ाको अनस
ु धान ि यालाई बाधा पु ने गरी आदेश
िदन कानूनस मत हने देिखएन । कुनै पिन यि लाई
गैरकानूनी पमा प ाउ गरेको र थनु ामा राखेको
अव था भए सो कुरा प पमा िनवेदनमा खल
ु ाएको
हनपु नमा यथ को के क तो काम कारबाहीबाट
िनवेदकको के क तो हक अिधकार कुि ठत हन गएको
भनी िनवेदकले िनवेदनमा ठोस एवं व तिु न आधार र
कारणसमेत दसाउन सके को नदेिखने ।
अतः िनज िनवेदकलाई ठगी मु ामा कारबाही
ग रपाउँ भनी परेको जाहेरी दरखा तको आधारमा
कानूनी ि या पूरा गरी अनस
ु धान भइरहेको
हरीबाट आएको िमिसल फाइलसमेतबाट देिखएको
अव थामा सव च अदालत िनयमावली, २०७४
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को िनयम ३७ आकिषत हने देिखएन । यथ ह ले
गैरकानूनी थनु ामा राखेकोले थनु ामु ग रपाउँ भ ने
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः- धनिसंह िगरी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असोज १० गते रोज ६ शभु म् ।

हो वा रा.१ ज. २१४ नं. को िपकअप िजपबाट उ
काठ ओराली रा.१ च. ३४९ नं. को िजपमा लोड
गरेको भ ने त य पिु गराउन सके को देिखँदनै ।
अनमु ान, आशंका र अका ितवादीको पोल बयानको
आधारमा मा कुनै पिन यि आपरािधक कायमा
संल न छ भनी िन कष िनका नु यायोिचत हँदैन ।
ितवादीको कुनै आपरािधक कायमा संल न रहेको
देिखए िनजह को संल नता संकिलत माणह बाट
शंकारिहत िकिसमले पिु हन स नु पछ तर ततु
मु ाको वारदातमा ितवादीको संल नता रहेको त य
वादी प बाट वत र व तिु न माणह बाट पिु
गराउन सके को पिन नपाइने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
आरोिपत कसरु मािणत गन दािय व वादी नेपाल
सरकारमा नै िनिहत रहेको अव थामा ितवादीले
कसरु मा इ कारी रही बयान गरेको र पनु रावेदकले
गरेको भिनएको कसरु लाई मािणत गन गरी घटनाका
स ब धमा प देखी जा ने सा ीलगायतका कुनै
ठोस सबतु माण पेस गन नसके को अव थामा
यी ितवादीलाई कसरु दार मा न सिकने अव था
देिखँदनै । तसथ ितवादी के शव िव.क.ले पनु रावेदन
िजिकरअनस
ु ार वन ऐन, २०४९ को दफ ४९(घ)
बमोिजमको अपराध गरेकोले सजाय गरी ऐ.को ६६ नं.
बमोिजम रा.१ ज. २१४ नं. को िपकअप िजप जफत
गनु यायसङ् गत देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत त य, कानूनी या या
एवं िववेचनासमेतका आधारमा ितवादी उ घटना
वारदातमा आ नो संल नता नरहेको भनी इ कारी
रहेको र वादी प ले सो घटनालाई पिु गन सा ी
सबदु लगायतका कुनै ठोस सबतु माण पेस गन
नसके को तथा ितवादी के शव िव.क. आफै ँ वारदातमा
संल न भई आ नो गाडीमा आफै ँ ले काठ राखेको
भ ने कुरा िमिसल संल न कागज माणह बाट पिु
हन नआएकोले ठोस सबदु माणको अभावमा यी

इजलास नं. १२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१२३८, अवैध साल
जातको काठ ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. के शव
िव.क.
हरीले रा.१ च. ३४९ नं. को िजपमा
लोड गरेको काठ बेवा रसे अव थामा बरामद गरेको ।
ितवादीह म येका च बहादरु पनु ले आफूले कसरु
गरेकोमा इ कार रही मौकामा कागज गदा ना.१ ज.
२१४ नं. को िपकअप िजपमा काठ लोड गरी िबि एको
अव थामा रहेकोमा के शव िव कमा र रा.१ च. २१४
नं. को जीप चालक सूयबहादरु कटाइले मेरो गाडी
िबि एकोले यो काठ आ नो गाडीमा पु याई िदनु भनी
भनेकोले मैले सो काठ लोड गरी याएको अव थामा
हरीले समातेको हो भनी पोल बयान गरेको देिख छ
तर सो बयानमा उ लेख भएको त यलाई पिु गन
अक कुनै वत सबतु माण िमिसल संल न
रहेको देिखँदनै । अ य कुनै वत सबतु माणको
अभावमा आफू कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
अ य ितवादीको हकमा िनजले गरेको पोल बयानको
आधारमा मा यी ितवादी के शव िव.क. लाई दोषी
ठहर गरी र रा.१ ज. २१४ नं. को िपकअप िजप जफत
गन िम ने नदेिखने ।
वादी नेपाल सरकारले ितवेदकलगायत
सजिमन मचु ु काका यि ह समेतले बकप गदा
ितवादी के शव िव.क.ले सो काठ ओसारपसार गरेको
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ितवादी के शव िव.क.लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठहराएको सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको
िमित २०६९/३/२१ को फै सला सो हदस म सदर हने
ठहराई वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम बरामद
भएको काठ ओसार पसार गन योग भएको रा.१ च.
३४९ नं. को िजपसमेत जफत गनु पनमा सो नगरेको
हदस म सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी गरी रा.१ च. ३४९ नं. को िजप
जफत हने गरी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७०/३/१७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िदपे ितवारी
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।

इजलासको िमित २०७३।१२।०७ गतेको पूण बैठकको
िनणयमा अिधव ा ी मनोज देवले पेस गरेका िववरण
हेदा िनजको मेलिमलापस ब धी ऐन, २०६८ को दफा
२२(१) बमोिजमको यो यता पगु ेको नदेिखँदा िनजलाई
मेलिमलापकताको सूचीमा समावेश नगन िनणय भएको
देिखने ।
मेलिमलापस ब धी ऐन, २०६८ को दफा
२२ (१) मा देहायका यि मेलिमलापकता हन यो य
हने छ भ ने यव था रहेको पाइ छ ।
१. नेपाली नाग रक,
२. पि चस वष उमेर पूरा भएको,
३. मा यता ा शैि क सं थाबाट क तीमा
नातक गरेको,
४. मेलिमलापस ब धी तोिकएको अविधको
तािलम िलएको,
इजलास नं. १६
५. होस ठेगानमा रहेको,
६. नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा
१
अदालतबाट सजाय नपाएको,
मा. या. ी टंकबहादुर मो ान र मा. या. ी कुमार
७. साहको दामासाहीमा नपरेको र
रे मी, ०७४-WO-००४५, उ ेषण / परमादेश,
८. यस ऐनिवपरीत कुनै काम गरेको कारण
मनोज देव िव. उ च अदालत जनकपुर, राजिवराज
मेलिमलापकताको
सूचीबाट
नाम
इजलास
नहटाइएको ।
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७३।५।५ मा यस अदालतको मेलिमलाप के मा
उपदफा (१) को ख ड (ख)(ग) र (घ)
मेलिमलापकताको सूचीमा पिह यै सूचीकृत हनु भएका मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन प ह
मेलिमलापकताह को सूची अ ाविधक गरी नयाँ आफै ँ ले मेलिमलापकता हने यि
ताव गरेकोमा
सूची खडा गनपन
ु भएको हनाले मेलिमलापस ब धी मेलिमलापकताको तािलम निलएको भए पिन पि चस
ऐन, २०६८ को दफा २२(१) बमोिजमको यो यता वष उमेर पूरा भई सामा य लेखपढ गन जानेको यि
पगु ेका मेलिमलापकताह ले सूचना कािशत भएको मेलिमलापकता हन यो य हनेछ । य तै गरी ऐ. ऐनको
िमितले १५ िदनिभ दरखा त भरी बझ
ु ाउनु हन भनी दफा २१ मा माणप स ब धी यव था गरेको छ ।
सूचना कािशत ग रएको पाइ छ । उ सूचनामा अ य दफा २१ (४) मा यो ऐन ार भ हनअ
ु िघ चिलत
कुराका अित र मा यता ा शैि क सं थाबाट कानूनबमोिजम ा मेलिमलापकताको माणप
क तीमा नातक गरेको हनपु न भनी उ लेख भएको यसै ऐनबमोिजम ा भएको मािनने छ भ ने कानूनी
पाइ छ । उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज यव था रहेको पाइने ।
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िनवेदक अिधव ा मनोज देवले
मेलिमलापस ब धी सात िदने आधारभूत तािलम
ा गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराज
र स री िज ला अदालतमा मेलिमलापकताको
पमा सूचीकृत भई मेलिमलापकताको पमा
काय ग ररहेको अव थामा मेलिमलापकताको सूची
अ ाविधक गन योजनाथ त कालीन पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट कािशत सूचनाअनस
ु ार
िनवेदक अिधव ा मनोज देवले मेलिमलापकताको
सूचीमा नाम अ ाविधक गराउने उ े यले आफूले ा
गरेको मेलिमलापकताको माणप को ितिलिपसिहत
िनवेदन गरेको देिख छ । मेलिमलापस ब धी ऐन,
२०६८ ार भ हनअ
ु िघ चिलत कानूनबमोिजम ा
मेलिमलापकताको माणप सोही ऐनबमोिजम ा
भएको मािनने भनी दफा २१(४) मा कानूनी यव था
रहेको र उ ऐन िमित २०७१।१।१ देिख लागू हने
गरी िमित २०७०।११।९ को राजप मा कािशत
सूचनाबाट देिख छ । यसरी िमित २०७१।१।१
अगावै िनवेदक अिधव ा मनोज देवले िलएको
मेलिमलापकताको माणप बमोिजम त कालीन
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको मेलिमलापकताको
पमा सूचीकृत भई काय गद आइरहेको ि थितमा
िनवेदक अिधव ा मनोज देवलाई मेलिमलापकताको
सूचीमा सूचीकृत नगन गरी भएको उ पूण बैठकको
िमित २०७३।१२।२७ को िनणय कानूनस मत देिखन
नआउने ।
अत: उि लिखत आधार एवं कारणह बाट
उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासबाट
िमित २०७३।१२।२७ मा िनवेदक अिधव ा मनोज
देवलाई मेलिमलापकताको सूचीमा सूचीकृत नगन गरी
भएको पूण बैठकको िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठहछ । िनवेदक अिधव ा मनोज देवलाई
उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासको
मेलिमलापकताको सूचीमा सूचीकृत गनु भनी िवप ी

उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासको
नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृतः सूय साद भ डारी
शाखा अिधकृतः मितना शा य
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मंिसर २६ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी टंकबहादुर मो ान र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-WO-१४०६, उ ेषण, रामच चौधरी
िव. शिहद मन प महतो सामुदाियक वन उपभो ा
सिमित, को हवी नगरपािलका बारा तथा ल मीिनया
९ भैसही रौतहटको कायालयसमेत
वन ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोिजम वन
उपभो ा सिमित गठन भई वीकृित र मा यताको लािग
उ वन उपभो ा सिमितले िज ला वन कायालय,
बारा िसमरामा प ाचार गरेकोमा उ कायालयले
पनु गिठत सिमितलाई मा यता िदने स ब धमा कुनै
िनणय नै नगरेको हँदा िज ला वन कायालय, बारा
िव मा उ च अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास
वीरग जमा परेको ०७४-WO-०२६३ को परमादेशको
रट िनवेदनमा िमित ०७३।११।१५ मा पनु गिठत
कायसिमितलाई वीकृितका स ब धमा प ाचार
ग रएको िवषयमा यथाशी िकनारा लगाउने काय गनु
भनी िवप ी िज ला वन कायालय, बारालाई िमित
२०७५।४।२१ मा आदेश िदएको भ ने रट िनवेदनको
सनु वु ाइको ममा शिहद मन प महतो सामदु ाियक
वन उपभो ा समूहका अ य खजा ती महतोले पेस
गरेको िमिसल संल न आदेशको ितिलिपबाट देिखने ।
अतः उ परमादेशको रट िनवेदनमा उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जबाट
िमित २०७५।४।२१ मा जारी भएको परमादेशको
आदेशानस
ु ार िज ला वन कायालय बारा, िसमराले
िमित २०७३।११।१५ को आमभेलाबाट खजा ती
महतो अ य रहने गरी गिठत नयाँ काय सिमितलाई
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - १
वीकृित दान गरी नयाँ काय सिमितले ी शिहद
मन प महतो सामदु ाियक वन उपभो ा समूहको
िवधानबमोिजम काय ग ररहेको भ ने नयाँ काय
सिमितका अ य ले िनवेदनउपर छलफलका ममा
इजलाससम उ लेख गनका
ु साथै यसै अदालतमा
िज ला वन कायालय, बारा िसमरा िव मा िनवेदक
शिहद मन प महतो सामदु ाियक वन उपभो ा समूहका
अि तयार ा अ य खजा ती महतोले िदनभु एको
०७३-WO-१२२३ को परमादेशको रट िनवेदन यस
अदालतबाट िमित २०७४।११।१३ मा िनवेदन खारेज
हने ठहरी आदेश भएको देिखने ।
यस कार उपरो ानस
ु ार िवप ी राजदेव
िसंहको अ य तामा गिठत काय सिमित िवगठन भई
िमित २०७३।११।१५ को आम भेलाको िनणयबमोिजम
खजा ती महतोको अ य तामा नयाँ काय सिमित
गठन भएको र सो नवगिठत काय सिमितलाई मा यता
िदनू भनी िज ला वन कायालय, बाराको नाममा उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जबाट
परमादेश जारी हने ठहरी िमित २०७५।४।२१ मा

भएको आदेश फै सलाबमोिजम िज ला वन कायालय,
बाराले मािथ उि लिखत िमित २०७३।११।१५ को
आम भेलाबाट खजा ती महतोको अ य तामा गिठत
नयाँ काय सिमितलाई वीकृित दान गरी नयाँ काय
सिमितले काय ग ररहेको देिखएको र ी शिहद मन प
महतो सामदु ाियक वन उपभो ा समूहको च.नं. २०
िमित २०७४।२।१ को काठ दाउरा िब िवतरण
गनस ब धी सूचना यथाि थितमा रा ने गरी अ त रम
आदेश जारी भएको अव थासमेत नहँदा ततु रट
िनवेदनको िवषयिभ वेश गरी िनणय िदनपु न अव था
नदेिखने ।
तसथ, मािथ विणत आधार एवम् कारणह बाट
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणलगायतका आदेश जारी
ग ररहन पन अव था िव मान रहेको नदेिखएकोले
िनवेदन मागअनस
ु ार आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : सूय साद भ डारी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मंिसर २६ गते रोज ५ शभु म् ।
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