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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे, सव च अदालत
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी नारायण साद प थी
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद

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

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी गोपी िव कमा
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी गीता लइु टँ ेल
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी

संयु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
इजलास नं. ९
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बक
बाइ
डर
ी
गं
ग
ा
थापा
ु
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
१०
२
९
इजलास नं. ११
६
इजलास नं. १२
२
इजलास नं. १३
६
इजलास नं. १४
७
इजलास नं. १५
११
एकल इजलास
४
४
ज मा
६१
कूल ज मा ६१ + २४ = ८५

१२
२
२
३
३
२
२४

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 गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७६, काि क – 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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अ य वतन भएको वा ताि वक पमा फरक रहेको
संयु इजलास
वतनमा याद तामेल भएको कारण सनु वु ाइको
अवसरबाट वि चत हनु परेको कुनै त यपरक आधार
१
र माणको अभावमा याियक अ यौलताको ि थित
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िसजना गन िकिसमले प र व तिु न त य समावेश
ओम काश िम , ०७१-WO-०१६८, उ ेषण नगरी दायर भएको ततु रट िनवेदनको औिच य
/ परमादेश, िव णु साद े समेत िव. नयनबहादुर पिु हने नदेिखने ।
अंश ा गरी सके को यि ले हा ो िनजी
े समेत
िनवेदकह का नाउँको याद िफराद प मा आजनको अंश खाने गरी मु ा दायर गरी फै सला
उि लिखत वतनमा नै जारी भई रट िनवेदकह घरमा भएको भनी सो फै सला बदरको जनु िजिकर रहेको
फे ला नपरेको र फे ला परेकोले पिन बु न अ वीकार छ यसतफ असाधारण े ािधकार आकिषत हने
गरेको कारण िनजह को घर दैलोमा टाँस भएको भ ने होइन । रट े ािधकारबाट मु ाको त यिभ वेश
िमसल संल न तामेली ितवेदनबाट देिखन आउँछ । गरी सम माण मू याङ् कन गन िम ने हँदैन ।
िनजह बसोबास गरी आएको का.म.न.पा. वडा नं. माणको मू याङ् कन र िववेचना गरी याय िन पण
६ मा िमित २०६९।३।२५ मा तामेल भएको यादको गन िवषय रटको मा यमबाट माग गरी असाधारण
िमिसल सामेल ितिलिप हेदा स बि धत वडा सिचव े ािधकारअ तगत अदालत वेश गनु िस ा ततः
रोहवरमा बसेको र थानीय यि २ जना सा ी बसी निम ने ।
स बि धत वडा सिचवले वडा नं. ६ को सूचना पाटीमा
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
टाँस गन १ ित ा भएको भनी ६ नं. वडाको छाप र याद बदरका स दभमा सु काठमाड िज ला
वडा सिचवको सिहछाप गरी मािणत गरी घर दैलोमा अदालतबाट िमित २०७०।६।४ र पनु रावेदन अदालत
याद तामेल भएको देिखन आयो । यस कार कुनै पाटनबाट िमित २०७०।९।२५ मा भएको आदेश र रट
यादवाला घरमा फे ला नपरेको र कुनै यादवाला िनवेदकह का नाउँमा िमित २०६९।३।२५ मा तामेल
यि ह ले याद बु न इ कार गरेपिछ कानूनले भएको याद बदर हने अव थाको िव मानता रहेको
िनधारण गरेको ि या र रीत पु याई तामेल भएको नदेिखँदा मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन ।
यादलाई अ.बं. ११० नं. िवपरीत तामेल भएको भ न
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
कानूनबमोिजमको ि या र रीत पु याई क यटु र: रामशरण ितिमि सना
तामेल भएको यादिभ आ नो सरोकारको ितवाद इित संवत् २०७३ साल मंिसर ८ गते रोज ६ शभु म् ।
नगरी अदालतमा सोही िवषयमा िनवेदन िदँदा आ नो
२
वतन िफराद प मा उ लेख भएकै वतन देखाई िनवेदन स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
गन रट िनवेदकह लाई पनु ः मु ामा ितवाद गन ओम काश िम , ०७२-WO-०८२५, उ ेषण /
अवसर िदँदै जाने हो भने मु ाले अि तमता पाउन परमादेश, लो साङ ब ाचायसमेत िव. शेखरकुमार
नस ने ।
िगरीसमेत
िफरादमा उि लिखत वतनबाहेक आ नो
व ततु ः िनवेदकह को मु य मागदाबी
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मु ामा ितवाद गन पाउँ भ ने रहेको र िनजह लाई थाहा जानकारी पाउन स ने ि थित देिखएमा य तो
सनु वु ाइको मौका िदई मु ामा स रक हने अवसर दान याद पि कामा कािशत गरी तामेल गन सिकने ह छ ।
गदा िवप ीह को हक अिधकारमा असर पन जाने उि लिखत वतनमा तामेल भएको याद एकपटक बदर
भ न िम ने देिखँदनै । िनवेदकह हाल बसोबास भइसके पिछ पनु ः सोही वतनमा सूचना कािशत गरी
गरी आएको भनी उ लेख गरेको ठेगाना र िवप ीले तामेल भएको यादबाट जानकारी ा त भएको सहज
िफरादमा उ लेख गरेको िनवेदकह को ठे गाना फरक अनमु ान गन सिकने हँदैन । यसका अित र मु ामा
रहेको देिखयो । यस ि थितमा िनवेदकह का नाउँमा ि या पु याउने नाममा कायिविधगत अव था ितको
तामेल भएको याद सूचनामा अ.वं. ११० को ि या बेवा ता ाकृितक यायको िस ा त ितकूल हन
पगु ेको भ न िम ने नदेिखने ।
जाने ।
िफराद गदा नै िनवेदकह को ठे गाना अ प
आफूसँग स बि धत मु ामा हािजर भई
र अपरु ो भएको भ ने देिखएको अव थामा सोही ितवाद गन मौका पाउँ भनी आफू हाल बसोबास
वतनमा तामेल भएको याद सूचनालाई ि या पगु ेको ग रआएको ठेगानासमेत उ लेख गरी कानूनबमोिजम
भ न िमलेन । आफू िव को मु ामा ितवाद गन अदालतमा वेश गरेको अव थामा ितउ र नै दता
पाउने हरेक यि को कानूनी तथा संवैधािनक हक गन निम ने भनी भएको आदेशबाट िनवेदकह को
हो । व छ सनु वु ाइ यायको रोहमा सबैको अिधकारको सनु वु ाइको अिधकारमा आघात पन जाने ।
िवषयको पमा रहेको ह छ । ि यागत व छता,
िनवेदकह का नाउँमा जारी भएको याद
सनु वु ाइको अवसर र ितवादको मौकािवना ग रएको का.म.न.पा. वडा नं. ६ मा शे खर गु बाको सूचना
याय के वल औपचा रक हन गई यसलाई व छ पाटीमा टाँस भएको र यसरी सूचना पाटीमा टाँस
सनु वु ाइको सं ा िदन िम ने हँदनै । सनु वु ाइको सहज भएको कारण पनु ः राजधानी दैिनकमा याद सूचना
अवसरलाई याि क पबाट मापन गरी ितवाद गन काशन गनु परे पिन िनवेदकले सो याद ा गन
अिधकारमा संकुचन याउन िम ने पिन नहने ।
सके को ि थित भने देिखएन । िनजह को नाउँमा
सनु वु ाइको अिधकारलाई
य नगदा स ेिषत सूचना उि लिखत वडा नं. ६ को वतनमा
यायमा समान पहँचको अवसरबाट समेत वि चत तामेल भएको देिखए पिन िनजह ले पेस गरेको
ग रएको मािन छ । यायमा समान पहँचको अिधकारको िनवेदनमा वडा नं. १५ मा बसोबास ग रआएको भनी
सिु नि तता नै व छ सनु वु ाइको मूल ल य हने ।
उ लेख गरेको देिखएकोले िनवेदकह को वा तिवक
िनवेदकह बसोबास ग रआएको ठेगाना वतन फरक रहेको, िनवेदकम ये ङावाङ लामाको
फरक रहेको र नाम अ प रहेको भ ने अव थामा नाम नै सही उ लेख नभएको ि थितमा कािशत
यादवाला यि फे ला नपरेको भनी गु बाको सूचना भएको याद सूचनालाई रीतपूवकको तामेली भ न
पाटीमा िनजह को याद सूचना टाँस भएको र सोही िम ने नदेिखँदा काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
ठेगाना उ लेख गरी पनु ः पि कामा सूचना कािशत २०७१।१।२६ मा कािशत भएको िनवेदकह को
भएबाट िनवेदकह ले आफू िव को मु ाको नाउँको याद सूचना तथा सो स ब धमा काठमाड
जानकारी पाएको र िनजह लाई सनु वु ाइको मौका ा िज ला अदालतबाट िमित २०७२।९।३ मा भएको
भएको भ न िम ने हँदनै । ितवाद गन पया अवसर र आदेश र सोही आदेश सदर गरी पनु रावेदन अदालत
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पाटनबाट भएको िमित २०७२।१२।१९ को आदेश सजायमा छुट िदन नसिकने भ ने कारागार यव थापन
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
िवभागका महािनदशकसमेतको िलिखत जवाफ
ितवादीह लाई रीतपूवकको याद िदई नेपालको संिवधानको धारा ४१ को जे नाग रकको
ितउ र लेिख याए ितउ र दता गरी कानूनबमोिजम हक र जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ बमोिजमको
िनणय गनु भनी िवप ी िज ला अदालत काठमाड का जे नाग रकलाइ रा यबाट दान ग रने िवशेष संर ण
नाममा परमादेश जारी हने ।
तथा सामािजक सरु ाको हकको अनक
ु ू ल नहने
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
हँदा जे नाग रकलाइ कै द सजाय छोट् याउन िम ने
क यटु र : िवके श गरु ागाइँ
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क)
इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ६ शभु म् । को यव थालाई उ कारागार िनयमावली, २०२०
३
को िनयम २९(१क) को ावधानले सीिमत गन स ने
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. नदेिखने ।
ी ओम काश िम , ०७४-WH-००५५,
कारागार िनयमावली, २०२० को (चौधौ
ब दी य ीकरण, रमेशकुमार े िव. गृह म ालय, संशोधन, २०७२) को िनयम २९ को २(क) मा
िसंहदरबार, काठमाड समेत
“उपिनयम (१) र (१क) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम तापिन असल चालचलन भएका पैस ी वष उमेर पगु ेका
२९(२क) मा "उपिनयम (१) र (१क) मा जनु सक
ु ै कै दीह को हकमा पचह र ितशतस म कै द सजाय
कुरा लेिखएको भए तापिन असल चालचलन भएका छोट् याउन सिकनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
पैस ी वष उमेर पगु ेका कै दीह को हकमा पचह र र रट िनवेदक रमेशकुमार े असल चालचलनका
ितशतस मको कै द सजाय छोट् याउन सिकनेछ" यि होइनन् भ ने िलिखत जवाफसमेत नदेिखँदा ऐन,
भ ने यव थाबाट कै दीको उमेर, कसरु को अव था कानूनले िनधारण गरेको आचरणिवपरीतको यवहार
हेरी छुट िदन सिकने यव था स बि धत कारागारको नदेिखएको ि थितमा कारागार िनयमावली, २०२० को
िनयम २९(२)(क) को कानूनी यव था यी िनवेदकको
े ािधकारअ तगतको िवषय देिखन आउने ।
जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा हकमा आकिषत हने नै देिखएकोले अिवल ब सजाय
१२(१क) र कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम छोट् याउनेस ब धी यव थाको कारबाही अिघ बढाउनु
२९(२क) को उ दवु ै कानूनी यव थाले उमेर र भनी िवप ी कारागार यव थापन िवभाग र कारागार
कसरु को अव था एवम् असल चालचलनसमेत िवचार कायालय िड लीबजारको नाममा परमादेश जारी हने ।
गरी तोिकएको सीमािभ के कित छुट िदने भ ने कुरा
जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा
िनणयकताको ”तजिबजी“ अिधकार रहेको देिखयो । १२ को सजाय छुट िदने स ब धमा यसै अदालतबाट
साथै उ कानूनले छुट िदने स ब धमा कसरु दारको िमित २०७२।७।१६ मा ०७१-WO-००५१ र
उमेर त व र कसरु को गाि भयसमेतको आधारमा िमित २०७३।११।१२ मा ०७३-wo-००४८ को
फरक हनु वाभािवक नै हन जाने भए पिन कारागार ब दी य ीकरण मु ामा जारी भएको परमादेशको
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१क) अनस
ु ारको आदेशबमोिजम स बि धत िनकायले य तो सजाय
ाचार मु ामा कै द सजाय पाएको कारणले मा कै द छुट िदने िविध र ि या िनधारण गरी सके को
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नदेिखएकोले हाल ब दी य ीकरणको आदेश जारी अ यािधक योगबाट आई पन खतरालाई यूनीकरण
गन निम ने ।
गन उपभो ा संर ण ऐनको दफा १३ को भावकारी
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
काया वयन हन वा छनीय देिखने ।
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
मािथ िववेिचत त य एवम् संवधै ािनक
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् । र कानूनी यव थाबाट जन वा यमा अ य त
४
नकारा मक असर पान फमािलन नामक िवषादीको
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी योग मानव जीवनको लािग हािनकारक रहेको र
के दार साद चािलसे, ०६९-WO-०३३७, परमादेश, टोरेज ग रएको माछाको गणु तर कायम रा ने
अिधव ा राजकुमार रानासमेत िव. धानम ी तथा ाकृितक िविध ितकूलसमेत भएको देिखएकोले,
मि प रषद्को कायालयसमेत
खा व तमु ा योग हने यस कारको िवषादीका
मानव वा यको लािग हािनकारक कारण शरीरको कुनैपिन अङ् गको शि ण वा हरण
फमािलन नामक याँसको अ यािधक योगबाट हन स ने हँदा यसमा िनगरानी रा न,ु िनय ण
उपभो ामा य असर पन र िबनाकारण िविभ न गनु रा यको मख
ु दािय वअ तगत पन जाने
िकिसमको रोगको िसकार हनपु न भ ने देिखयो । देिखयो । तसथ सवसाधारण जनताले कृिषज य
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १६(१) व तक
ु ो पमा उपभोग गन माछालगायतका खा
र १८(३) एवम् वतमान संिवधानको धारा ३०, ३५ व तमु ा जन वा य र वातावरणमा समेत ितकूल
र ३६ ले गरेको संवैधािनक यव थाअ तगत आम असर पु याउने िवषादी त व (Formalin) को योगलाई
नेपाली नाग रकलाई व छ र व थ वातावरणमा िनय ण गरी िव वा य संगठनले िनधारण गरेको
बाँ न पाउने हकलाई अ यथा हने गरी व तु तथा मा ाभ दा बढी योग नगनु नगराउनु भनी िवप ीको
सेवाको िब िवतरण गन पाउने भ ने नदेिखने ।
नाममा परमादेश जारी हने ।
खा पदाथको वगिभ नपन फमािलन ज ता
साथै उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को
िवषादी अनमु ितत सीमाभ दा बढी योग हन गएमा दफा १३ बमोिजम उपभो ाको हक िहतमा ितकूल
मानव जीवन नै बेक मा हन जाने खतरा रहँदारहँदै पिन असर पान िकिसमले अनिु चत यापा रक ि याकलाप
योग गनु गराउनु र यसउपर िनयमनकारी िनकायको ग ररहेको वा कमसल उपभो य व तक
ु ो उ पादन र
िनगरानी नरहनबु ाट कानूनको भावकारी काया वयन िब िवतरण ग ररहेको पाइएमा नेपाल सरकारले
भएको भ न िम ने नदेिखने ।
आव यक जाँचबझ
ु र िनरी ण गन स ने कानूनी
उपभो ाको वा य सरु ा र आिथक यव थाको भावकारी अनगु मन एवम् काया वयन गनु
िहत कायम रा न र उपभो य व तु वा सेवाको अप रहाय देिखएकोले सो मागबमोिजम अनगु मन तथा
गणु तर प रमाण एवम् मू यको अिनयिमतताबाट िनरी ण गरी आव यक यव थापन गनु गराउनु भनी
उपभो ा वगलाई संर ण गरी गणु तरयु उपभो य िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
व तु वा सेवाको िब िवतरण िनकासी र स चयमा इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
भावका रता याउने स दभमा रा यका िनयमनकारी क यटु रः अिमरर न महजन
िनकायको मु य दािय व रहने हँदा मानव वा यलाई इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
असर पन िकिसमका िकटनाशक औषिधको
4

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, काि क - १
५
वि चत हनपु न ि थित याियक हँदैन । कानून नभएको
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी भ ने आधारमा याय गनबाट पि छनु पिन यायकताको
के दार साद चािलसे, ०६९-WO-०५८८, परमादेश, धम ितकूल हन जा छ । याियक िववेकको योग गदा
रामनारायण गु ा िव. कानून, याय, संिवधानसभा तथा अ याय परेको देिखएमा कानून छै न भनेर याय दान
संसदीय मािमला म ालयसमेत
गनबाट िवचिलत हँदा पीिडत झन् पीिडत हन पु ने ।
अदालतको फै सलाबमोिजम लेनदेनको
कानूनको िनमाण गन काय अदालतको होइन
िबगोबापत डाँक िललाम सकार गरेको स पि तथािप समय र प रि थितअनुकूलको कानूनी यव था
चलन हटकमा कानूनको रीत पु याई चलन चलाउने नभएको र कुनै नयाँ िवषयमा कानून िनमाणको
काय भएको देिखएको र चलन डोरमा खटी जाने आव यकता देिखएमा याियक मनको योगबाट
कमचारीम ये शा.अ. िशव साद साहबाहेक अ य य तो िवषय उजागर गनु अदालतको संवैधािनक
कमचारी िव उ च अदालत राजिवराजमा लटु िपट दािय वअ तगत पन आउँछ । नेपाल सि ध ऐन,
मु ा दता भई हाल मु तबीमा रहेको भ ने िनवेदन २०४७ को दफा ९(२) ले यव था गरेको कानूनी
बेहोराबाट देिखएकोले िसरहा िज ला अदालत तहिसल यव थाबाट अ तराि य सि ध महासि ध ारा
शाखाबाट फै सला काया वयन गन िसलिसलामा िमित िसिजत दािय वसमेतको प रपालना हने गरी बढी कै दमा
२०६८।१२।३ मा भए गरेको कायका स ब धमा सोही बसेको अविधको मनािसब ितपूित िदनेस ब धी
मु ाबाट िन पण हने र अनमु ित िदने िवषय स बि धत कानून िनमाण गनु वा छनीय देिखन आउने ।
िनकायले िनणय गन कृितको देिखएकोले िनवेदन
वैयि क वत ताको हरणबाट गैरकानूनी
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु
पमा िनवेदकले प रपूरण पाउने कुनै कानूनी यव था
िनवेदन खारेज हने ।
नभएकै भरमा याय मन िदनु हँदनै । िनजलाई यायको
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
अनभु ूित िदलाउन गैरकानूनी थुनाबापत ितपूित िदनु
क यटु रः अिमरर न महजन
रा यको कत यिभ पन ।
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
कुनै सरकारी अड् डा वा अिधकारीको
६
ग तीले वैयि क वत तामा आँच आउनु कानूनी
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी रा यको मू य मा यता ितकूल हन जा छ । रा य
के दार साद चािलसे, ०७१-WO-०५१२, उ ेषण नाग रक अिधकारको संर क पिन हो । कानूनबमोिजम
/ परमादेश, पदममाया गु ङ िव. धानम ी तथा थािपत रा यका िनकाय वा सो िनकायमा िनयु
मि प रषद्को कायालयसमेत
अिधकारीबाट नाग रकको वत तामा आँच आउने
कुनै िनकाय वा अिधकारीको लापरवाहीको गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको कायबाट पीिडतलाई
दािय व उनाउ यि ले बहन गन पन प रि थित मनािसब ितपूित िदने काय रा यको दािय वअ तगत
िसजना हनु िनता त कानूनिवपरीतको काय हो । अड् डा पन आउँछ । यसमा रा यबाट नजर अ दाज गन िम ने
अदालतको हेलचे ाइँबाट कुनै पिन यि को वैयि क हँदैन र गनु पिन नहने ।
वत तामा आँच आउनु हँदनै । फौजदारी कानूनका
कुनै पिन नाग रकलाई अिभयोग मािणत
े मा िवकिसत अवधारणाले य तो कायलाई वीकार भएमा हन स ने अिधकतम कै दको सजायको
गदन । कानूनी यव था नभएकै कारण याय ा बाट अविधभ दा बढी अविधस म थनु ामा रा नु संवैधािनक
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एवम् कानूनी यव थाको ितकूल देिखएको हँदा बािहरको िवषयमा वेश गरी अि तयार दु पयोग
िनवेदक सव च अदालतका िमित २०५१।२।५ का अनस
ु धान आयोगले पदपूितमा रोक लगाउने गरी
फै सलाले लागेको कै द वष ५ मा कै द ब नपु नमा िमित २०६८।३।२९ र िमित २०६९।१२।२ मा िनणय
५ वष ६ मिहना ७ िदन बढी अविध कै दमा बसेको तथा प ाचार गरेको देिखयो । आयोगको उ िमितको
देिखएकोले बढी कै द बसेको अविधको ितिदन . प मा उि लिखत िनणयमा कुन कानूनअनस
ु ार
तीन सयका दरले हन आउने छ लाख तीन हजार छ िनणय भएको हो सोसमेत खल
ु ाएको नदेिखएको र
सय िनवेदकलाई ितपूितबापत भराई िदलाई िदनु अिधकार े नै नरहेको िवषयमा िनणय गरी सं थानको
भनी िवप ी नेपाल सरकारका नाउँमा परमादेश जारी काम कारबाहीमा असर पु याएको देिखएकोले उ
हने ।
िनणय एवम् प ाचार कानूनस मत रहेको भ न िम ने
ततु िवषयमा कानून िनमाण भएको नदेिखने ।
नदेिखँदा वैयि क वत ता अपहरण हने गरी
कानूनबमोिजम थािपत कुनै पिन िनकायले
लागेको कै द ज रवानाभ दा बढी कै द वा थुनामा कानूनमा उ लेख भएकोस म अिधकार योग गन
राखेको अव थामा उिचत ितपूित िदलाउने कानूनको पाउँछ । कानूनले तोके भ दा बढी अिधकारको योग
िनमाण गरी वैयि क वत ता अ ु ण रा ने िदशामा गन पाउँदैन । नेपाल खानेपानी सं थानले आ नो
तदा कता देखाउनु भनी िवप ीह का नाममा सं थालाई आव यक जनशि को लािग िव ापन
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
गन, परी ा स चालन गन, िसफा रस गनलगायतको
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
अिधकार चिलत कानूनसमेतले उ सं थानलाई रहे
क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
भएको देिख छ । सं थानले कमचारी पदपूित स ब धमा
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् । गरेको िव ापन र अ तवाता र गराउन स ने अिधकार
७
आयोगलाई रहेको देिखँदैन । य तो अव थामा कमचारी
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी छनौट ि या ार भ भई आव यक कारबाही
के दार साद चािलसे, ०७३-WO-०९१३, परमादेश, भइरहेको अव थामा सो कारबाहीलाई असर पन गरी
के दार धमलासमेत िव. खानेपानी तथा सरसफाई भएको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
म ालयसमेत
िनणय े ािधकारिवहीन भएको देिखने ।
नेपाल खानेपानी सं थान ऐनले जनशि
अतः अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
यव थापन गन, पदपूित गन, आव यक दरब दीह
आयोगको च.नं.१८३८ िमित २०६८।३।२९ को
वीकृत गन, परी ा स चालन गनसमेतका काय िनणय प ानुसार िव ापन नं.०४५।०६६–०६७
खानेपानी सं थान पदपूित सिमित आफै ँ गन स ने समेतका पदमा िलइएको िलिखत र मौिखक
गरी कानूनले यव था गरेको पाइ छ । उि लिखत परी ाको परी ाफल काशन नगरी २०६८।५।१५
आव यक पदको लािग िव ापन गरी परी ा स चालन, को सं थानको स चालक सिमितको िसफा रसको
अ तवाता र िनयिु समेतका िवषयमा खानेपानी आधारमा सो परी ा नै र गन गरी सं थानबाट
सं थान पदपूित सिमितमा कारबाही चिलरहेको भएको िनणय र सोबमोिजम नेपाल खानेपानी
अव थामा सो कारबाहीलाई असर पन गरी ाकृितक सं थानबाट भएका काम कारबाहीह
िु टपूण
यायको िस ा तिवपरीत आ नो े ािधकारभ दा देिखएकोले उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
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यी िनवेदकह को हकमा २०६६।८।२५ मा िव ापन
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ग रएका पद, तह र दरब दीका लािग स प न भएको इजलास अिधकृतः दीिलपराज प त
िलिखत तथा अ तवाता परी ाको नितजा काशन क यटु र: रामशरण ितिमि सना
गरी पदपूितस ब धी ि या अगािड बढाउनु भनी इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
िवप ीह का नाममा परमादेश जारी हने ।
९
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
बमकुमार े , ०७२-CR-१२२२, कत य यान,
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् । िनरमाया राई िव. नेपाल सरकार
८
खुकुरी हारको चोटपटक िनको नहँुदै
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी बमबहादुर राई थला परी िनजलाई उपचारको लािग
के दार साद चािलसे, ०७३-WO-१३९६, परमादेश, लैजाने ममा मृ यु भएको देिख छ । शव परी ण
िशवम् िभर मधु िव. धानम ी तथा मि प रषद्को ितवेदनमा मृतकको मृ यु Right side lobar
कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
pneumonia with right para pneumonic
कुनै पिन मल
ु क
ु ले के क तो सत र आधारमा effusion leading to cardiopulmonary arrest
िवदेशी नाग रकलाई आ नो मल
ु क
ु को वेशा ा को कारण मृ यु भएको भनी उ लेख भएअनस
ु ार शव
िदने र यो मल
परी ण गन िवशेष ले मृ यक
ु क
ु मा रहँदा िवदेशीले पालना गनपन
ु
ु ो कारणमा मतृ कको
सत ब देजसिहतको कानूनी यव थाको पालना फो सोको दायाँप को त लो भागमा िनमोिनया
गनु वेशा ा िलने यि को दािय व रहने भ ने भएको कारणले मटु ु ले काम गन छोडी मृ यु भएको
देिखयो । रट िनवेदकले वैदिे शक रोजगार भ ने बझ
ु ाउँछ भनी बकप गरेको देिख छ । िवशेष ले
यायािधकरणबाट वैदिे शक रोजगार कसरु मा सजाय िनमोिनया चोटको कारणले टाउकोमा रगत जमी
पाई फै सलाबमोिजम कै द र ज रवानाको सजाय िहँड्डुल गन नसिक थला परेको हनस ने भ ने
भु ान ग ररहेकोमा सजाय भ ान भएपिछ िनजलाई भनी बकप मा प खल
ु ाई िदएको पाइ छ । यसरी
नेपालबाट िन काशन गन वा नगन भ ने स ब धमा िवशेष को भनाइअनस
ु ार घटनाप ात् मतृ कलाई
स बि धत अिधकारीले गन िवषय देिखन आउने ।
लागेको चोटको कारणले िहँड्डुल गन नसक थला
कुनै सरकारी िनकाय वा अिधकारीले परेको कारणबाट िनमोिनया भई मतृ कको मृ यु भएको
कानूनबमोिजम आफूले गनपन
ु कत य पूरा नगदा भनी बकप ग रिदएको, घटनाप ात् मतृ कले िहँड्डुल
यसबाट हक अिधकारमा आघात पु न जाने ि थित गन भई सामा य जीवनयापन गरेको भ ने नदेिखएको
भएमा कानूनबमोिजमको कत य पूरा गन गराउन अव थासमेतबाट मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
परमादेश जारी हने अव थामा आशङ् काको ि थितलाई ८ नं. को कसरु मा ऐ. महलको १३ नं. को देहाय ३
उजागर गरी िन काशन हनपु न हो िक भनी परमादेशको बमोिजम पनु रावेिदका ितवादीलाई कसरु दार ठहर
माग गरी रट िनवेदन दायर भएको देिखँदा िन काशन गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला
हने स भावना भएको भ ने अिनि त मागका स ब धमा अ यथा नदेिखने ।
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने देिखएन । अतः
अत: िववेचना ग रएअनस
ु ार पनु रावेिदका
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ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ज गा २००४ सालको सभ नापीमा मौजे मलेठको
ठहर गरेको सु उदयपरु िज ला अदालतको िमित गाउँ लक नं. २४ उ लेख गरी िक ा नं. कायम भई
२०७१।३।१० को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन दता भएको देिख छ । िफराद लेखबाट वादीको बबु ाले
अदालत राजिवराजको िमित २०७२।३।१६ को िमित २०११।७।३ मा दाबीको ज गा अकलु खंगबाट
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ख रद गरेको र वादीको बबु ा चौधरी खंगको २०३४
मृतक ससुराले जाँड र सी खाएको समयमा साल काि कमा र आमा दनीदेवी खंगको २०३६
ितवादीलाई गाई व तु चराउन जान लागेको समयमा बैसाखमा देहावसान भएप ात् वभावतः िववािदत
केटाह सुताउने गछस्, गोठालो म आफै ँ जा छु भनी ज गा यथ वादीको भोगमा रहन आएको मा नु पन
भ दा भएको वादिववादको ज रयाबाट वारदात भएको, देिखन आउने ।
मतृ कले ितवादीलाई हात पाखरु ा समाई भइु मँ ा लडाई
सु अदालतबाट भई आएको न सा
मतृ कले ितवादीमािथ चढेको अव थामा ितवादीले मचु ु कामा वादी दाबीको ज.िव. ०-०-१० ज गालाई
मतृ कको प जाबाट उ कन मतृ कको टाउकोमा न.नं. ५ (क), (ख), (ग) र (घ) मा संकेत ग रएको
ए कासी खक
ु ु री हार गरेको अव थाले िबना कुनै पाइ छ । न.नं. ५ को (क) मा ९×९ िफटको पूव मख
ु
तयारी अक मात हन गएको ि याबाट घटना घटेको भएको घर-१, न.नं. (ख) मा १३×१० िफटको पि म
पूव रसइवी राखी योजना बनाई मनसायपूवक कत य मख
ु भएको घर-१ गरी २ वटा फुसको घर, न.नं. (ग)
गरेको भ ने देिखन नआएको अव था एवम् घटनाको मा १९×१२ िफटको र न.नं. (घ) मा १२×८ िफटको
कृित, वारदात हँदाको अव था र पा रवा रक िटनको छाना भएको २ गरी ४ वटा घर िनमाण भएको
कारणसमेतले पनु रावेिदका ितवादीलाई १२ वष र सो घरह मा पनु रावेदक ितवादीह को भोग
मा कै द सजाय गदा पिन कानूनको म सद पूरा हने नै (बसोबास) रहे भएको भ ने देिख छ । उ न सा
देिखँदा पनु रावेदन अदालत राजिवराजले पनु रावेिदका सजिमन मचु ु कामा रही रोहवरमा रही सिहछाप गन
ितवादीलाई १२ वष कै द सजाय गन गरी य गरेको पनु रावेदक ितवादी दामोदर खंगख वेले दाबीको
रायसमेत मनािसब नै देिखँदा सो रायसमेत सदर हने । ज गामा आफू ( ितवादीह ) को भोग (बसोबास)
इजलास अिधकृत: िभमबहादरु िनरौला
लाई वीकार गरेको देिख छ । यसरी मािथ उ लेख
इित संवत् २०७४ साल चैत ८ गते रोज १ शभु म् ।
भएबमोिजम िमित २०११।७।३ मा अकलु खंगले
१०
वादीका बबु ा चौधरी खंगख वेलाई गरी िदएको
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. घरसारको िलखत कानूनस मत रहेको देिखएको
ी टंकबहादुर मो ान, ०७१-CI-०६२३, ज गा र िपता माताको देहावसानप ात् िफराद दाबीको
िखचोला घर उठाई चलन चलाई पाऊँ, दामोदर ज गामा यथ वादीको हक हन आई वादीको भोगमा
खंगख वेसमेत िव. सबुरी खंगख वे
रहेको देिखएको र न सा सजिमन मचु ु काबाट वादी
िववािदत ज गा यथ वादीका बाबल
ु े दाबीका ज गामा देिखएका ४ वटा घरह मा पनु रावेदक
.९९।- मा ख रद गरेको भ ने उ लेख भएको ितवादीह को भोग बसोबास रहेको देिखन आउने ।
.९९।- को िलखतलाई त कालीन समयमा
दाबीको ज गामा वादीको भोग रहेको देिखएको
हदमिु नको मानी रिज ेसन गनु पन नहँदा उ
र वादीको हक भोग भएको ज गामा ितवादीह ले घर
िलखतलाई कानूनस मत मा नु पन देिख छ । दाबीको बनाई भोग गरेको देिखँदा सु अदालतको फै सला
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उ टी गरी वादी दाबीअनस
ु ार वादी दाबीको ज गामा बकप लाई य माणको पमा हण गन िम ने
पनु रावेदक ितवादीह ले िखचोला गरेको ठह याएको नदेिखने ।
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला िमलेकै
ततु मु ामा मतृ कलाई कत य गरी मानको
देिखन आउने ।
लािग घिटत वारदातमा अ य ितवादीह को संल नता
अतः मािथ ग रएको िववेचनाको आधारमा रहेको भ ने जाहेरवालाको कथन िमिसल संल न
वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको सु स री िज ला वत माणबाट पिु हन सके को नदेिखँदा िनज
अदालतको फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु ने ठहर ितवादीह लाई समेत अिभयोग दाबीबाट सफाइ हने
गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित ठहर गरेको सु मोरङ िज ला अदालतको फै सला
२०७०।९।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् । िजिकर तथा िव ान् सह यायािधव ाको बहस बदुँ ासँग
सहमत हन नसिकने ।
इजलास नं. १
जाहेरवाला राजकुमार साहले िमित
२०६३।१।१७ गते राित ितवादी जंजल
ु भ ने व रयार
१
ममसमे
ु तका मािनसह मेरो घरमा आई मेरो बाबल
ु ाई
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी गोली हानी मारेको भनी मौकामा िकटानी जाहेरी िदएको
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०५६६, कत य र सो जाहेरी बेहोरालाई समिथत हने गरी अदालतमा
यान, नेपाल सरकार िव. दुवे हे मसमेत
बकप गरेको पाइ छ । ितवादी जंजल
ु भ ने व रयार
मौकामा ितवादीह लाई पोल गरेका वादी ममु ु आरोिपत कसरु गरेमा अदालतमा इ कार रही बयान
प का सा ी ज मजेय साहसमेतले अदालतमा आई गरे तापिन अनस
ु धानको ममा िनजले मतृ कलाई
बकप गदा मौकाको आ नो भनाइलाई समिथत गोली हार गरी कत य गरी मारेको भनी कसरु मा
एवम् पिु गन सके को नदेिखँदा िनजह ले मौकामा सािबत भई बयान गरेको र आरोिपत कसरु ज य काय
य गरेको भनाइलाई य माणको पमा हण आफूले नगरेको वा आ नो संल नता नरहेको भ ने त य
गन िम ने देिखएन । जाहेरवालाले मतृ कलाई गोली पिु ट हने कुनै िव वसनीय र यिु यु आधार माण
हा नभु दा अगािड ४, ५ िमनेटजित बाँसका भाटा, यी ितवादीले पेस गन सके को िमिसलबाट देिखन
लात, मु का र छुरी हार गरी ितवादीह ले कुटिपट आउँदैन । वारदात हँदाका य दश जाहेरवाला
गरेको भनी अदालतमा उपि थत भई बकप गरे पिन राजकुमार साह रहेको देिख छ । िनज जाहेरवालाले
मतृ कको लास कृित मचु ु कामा मतृ कको शरीरमा ितवादीम येका जंजल
ु भ ने व रयार ममले
ु मतृ क
गोलीको बाहेक अ य चोट रहेको भ ने उ लेख भएको मेरो बाबु शशीका त साहलाई गोली हार गरी मारेको
नदेिखएको तथा शव परी ण ितवेदनमा समेत गोली देखेको हँ सो बखत आफूसमेत घाइते भएको िथएँ भनी
लागेको बाहेक अ य चोटपटक िनलडाम के ही नभएको अदालतमा बकप गरेको र सो त य िमिसल माणबाट
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । यस अव थामा समिथत हन आएको अव था हँदा ितवादी जंजल
ु
ितवादीह को स दभमा समेत जाहेरवालाले गरेको भ ने व रयार ममले
ु मतृ कलाई गोली हार गरी िनजको
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कत यबाट नै मतृ कको मृ य भएको त य थािपत हन समु न खरेलसमेत तीनैजना कफ िपउन उ
आयो । य तो अव थामा ितवादी जंजल
ु भ ने व रयार रे टुरे टमा गएको भनी अ चल हरी कायालयबाट
ममु लाई
ु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३((१) उठाइएको िनजह को कारबाही फायलमा िदएको
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी प ीकरणबाट खु न आएको पाइ छ । उजरु ीकता
सु मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर यवु राज िसंह ठकुरीले िवशेष अदालतसम बकप
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको गदा आफूले आ नो भाइ िव चोरी मु ा दता गरेको
फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
ितसोध साँ न ितवादीलाई फसाउने िनयतले योजना
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी बनाई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
जंजल
यानस ब धी महलको गई िनवेदन िदएको भनी बेहोरा लेखाएकोसमेतका
ु भ ने व रयार ममु लाई
ु
१ नं.को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम आधार माणह बाट ततु मु ामा ितवादी समु न
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने र अ य खरेलले घस
ु रसवतबापत रकम िलएको भ ने कुरा नै
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन आएको नदेिखएको हँदा
गरी सु मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सला शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने भ ने फौजदारी
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित कानूनको सवमा य िस ा तसमेत रहेको प र े यमा
२०६९।१०।२८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा माणको िववेचना गरी ितवादी समु न खरेलले
सदर हने ।
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको िवशेष
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
अदालतको फै सला यायसङ् गत देिखन आउने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् । अ योल र शङ् का पद ि थितमा कसरु गरेकै हन्
२
भनी यिकन हने ठोस सबदु माणको अभावमा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी कसरु दार ठह याउनु कानून एवम् यायसङ् गत
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०५९१, ाचार नभएकोले ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
(घस
पाउने ठह याएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
ु , रसवत), नेपाल सरकार िव. सुमन खरेल
रकम बरामद भएको भिनएको थान २०७३।५।२३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
सरोड रे टुरे टमा ितवादीका अलावा अ य हरी इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
कमचारीह िमलनकुमार िसंह र अभय राउतसमेत क यटु र: च दनकुमार म डल
उपि थत रहेको भ ने देिख छ । पेस हन आएको इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् ।
िसडीमा यी ितवादीले वातालाप गरेको भ ने देिखन
नआएको भ ने िसडी लेखब कागजबाट देिखन
इजलास नं. २
आउँछ । ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम
बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
१
अव था देिख छ । घटना वारदात भएको भिनएको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
समयमा सँगसाथमा रहेका भिनएका हरी कमचारीह
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१०८४, लागु
िमलनकुमार िसंह तथा अभय राउतको प ीकरणबाट औषध, नेपाल सरकार िव. रङ् कु राइनी
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एउटै टाँगामा चढी आएका ितवादी सफाइ िदने गरी सु बाँके िज ला अदालतबाट िमित
रङ् कु राइनीसमेतका या ीह म येका सह ितवादी २०७०।२।१४ मा भएको फै सला सदर हने भनी
असफाक अहमदको साथबाट मौकामा लागु औषध पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित २०७२।३।८
ाउन सगु र बरामद भएको देिखएको र सोही टाँगामा मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सवार भई आउने यी ितवादी रङ् कु राइनीको इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
साथबाट लागु औषध बरामद भएको नदेिखएकोमा क यटु रः मि जता ढुंगाना
यी ितवादी रङ् कु राइनी र सह ितवादी असफाक इित संवत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् ।
अहमदसमेत एउटै टाँगामा बसी आएको देिखए तापिन
२
सह ितवादीले लागु औषध ाउन सगु र आफूले मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
ख रद गरी िलई आउने ममा होटलमा बसी खाजा आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१४४३, लागु
खाने ममा भेट भएपिछ कुराकानी तथा प रचय भई औषध, नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर घले
सँगै आउने ममा प ाउ परेको भनी बयान गरेको
ितवादीको सेवनस मको सािबती बयान
देिखन आएकोले यी ितवादी रङ् कु राइनीले उ
रही सोलाई ितवेदकको बकप ले समथन ग रिदएको
लागु औषध ख रद िब एवम् ओसारपसारको लािग अव था र ितवादीका घर कोठाबाट लागु औषधसँग
सह ितवादी असफाक अहमदसँग कुनै पूवस लाह स बि धत अ य कुनै माणसमेत फे ला परेको
एवम् योजनाका साथ उ लागु औषधसिहत नदेिखएबाट यी ितवादीका साथबाट बरामद भएको
उ टाँगामा बसी आएकोसमेत नदेिखएको र यी उ लागु औषध िनजले िब िवतरण गन उ े यले
ितवादीको िनज सह ितवादी असफाक अहमदसँग िलई आएको भ ने कुनै पिन त य किहँकतैबाट उजागर
लागु औषध कारोबारमा संल नता रहेको देिखने कुनै हन सके को पाइँदनै । िनज ितवादीले लागु औषधको
त ययु ठोस सबदु माण अिभयोजन प बाट ततु स चय एवम् ओसारपसार गछन् भ नेसमेतका कुनै पिन
हन सके को नदेिखएको अव थामा िनज ितवादी त ययु माणिवना नै िनजबाट बरामद भएको उ
रङ् कु राइनीलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजमको लागु औषधको प रमाणको आधारमा मा िनजले सो
कसरु दार ठहर गन याय एवम् कानूनसङ् गत नहने लागु औषधको ओसारपसार तथा स चय एवम् िब
हँदा िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िवतरणसमेत गछन् भ ने अनमु ान गरी सोही आधारमा
दान ग रएको सु बाँके िज ला अदालतको िमित िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु दार कायम
२०७०।०२।१४ को फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन गन निम ने ।
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७२।०३।०८ मा
ितवादीका साथबाट बरामद भएको
भएको फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा ितवादी लागु औषधको आधारमा मा यी ितवादीले लागु
रङ् कु राइनीलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम औषधको िब िवतरण एवम् स चय गदछन् भ ने
कसरु दार ठहर गरी सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदक त य थािपत हन स ने अव था देिखँदनै । बरामद
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत लागु औषधको प रमाण ठूलो भएको भ ने पनु रावेदन
हन नसिकने ।
िजिकर भई वादी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट िव ान् उप यायािधव ाले समेत सोही बहस िजिकर
यी ितवादी रङ् कु राइनीलाई अिभयोग माग दाबीबाट िलनु भएको देिख छ । सबै कारका लागु औषधको
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प रमाणलाई एकै आधारमा हेन िम दैन । लागु औषधको कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम २
कृित क तो छ ? अथात् कुन लागु औषध हो भ ने मिहना कै द हने भनी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
आधारमा प रमाणलाई हेनु पन ह छ । बरामद लागु िमित २०७२।०३।२३ मा भएको फै सला िमलेकै
औषधको कृितअनस
ु ारको प रमाणलाई बेचिबखन देिखँदा सदर हने ।
गन उ े यले नै राखेको हो भनी िन कष िनका न इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
निम ने ।
क यटु रः मि जता ढुंगाना
ितवादीका साथबाट बरामद भएको उ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
लागु औषध िनजले आफै ँ सेवन गन योजनको
३
लािग याएको भ ने नै देिखएको र सोबाहेकको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
िनजउपरको अिभयोग दाबीबमोिजमको अ य कसरु आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१७४१, वैदेिशक
पिु हन स ने कुनै त ययु माणबाट थािपत हन रोजगारस ब धी कसरु , वलकुमार ब ाचाय िव.
सके को नदेिखँदा सु अदालतले िनज ितवादीलाई नेपाल सरकार
सेवनबाहेकको अ य कसरु मा समेत सजाय गरेको
ितवादीले अनस
ु धानका ममा बयान
मनािसब एवम् यायसङ् गत रहेको नदेिखएबाट सु गदा, आफूले जाहेरवालाबाट पटकपटक गरी
अदालतको फै सला सो हदस म उ टी गरी िनज
.६,००,०००।- रकम ज गाको कारोबारको
ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
ममा िलएको हो । सो रकमम ये .४,००,०००।को दफा ४(छ) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१) जाहेरवालालाई िफता ग रसके को छु । अब
(ज) बमोिजम २ मिहना कै द हने भनी पनु रावेदन .२,००,०००।- मा बझ
ु ाउन बाँक छ । उ
अदालत बटु वलबाट िमित २०७२।०३।२३ मा भएको कारोबार लेनदेनको हो, वैदेिशक रोजगारको होइन ।
फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा िनज ितवादीलाई िलखत कागज डरधाक र ध क िदई गराएको हो भनी
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदक बयान गरेको देिख छ भने िनजले वैदेिशक रोजगार
वादी नेपाल सरकारको ततु पनु रावेदन िजिकरसँग यायािधकरणसम बयान गदा, ततु मु ामा पेस
सहमत हन नसिकने ।
भएको वैदिे शक रोजगारको कागज गरेको िदन मबाट
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार एघार लाखको चेक पिन िनजले िलएका छन् । मैले
माणसमेतबाट यी ितवादी िभमबहादरु घलेले िनजलाई रकम ितरी सके को भनी िजिकर िलएको
िनजबाट बरामद भएको लागु औषध सेवनस मको देिखए तापिन जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारीका
कसरु गरेको देिखँदा िनज ितवादीलाई लागु औषध लािग अमे रका पठाइिद छु भनी गराइएको उ िलखत
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) (ङ) आफूलाई जाहेरवालाले डर धाक ध क िदएर गराएको
(च) (छ) बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१) भ ने स ब धमा िनज ितवादीको किहँकतै उजरु समेत
(झ) बमोिजम २ वष कै द र .१,००,०००।- ज रवाना परेको नदेिखएको आफूले किहँकतै उजरु गरेको छै न
हने भनी सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट िमित भनी ितवादीको बयान बेहोरामा नै उ लेख भएको
२०७१।२।२६ मा भएको फै सला सो हदस म के ही देिखएकोले उ िलखत आफूलाई करकाप वा डरधाक
उ टी गरी िनज ितवादी िभमबहादरु घलेलाई लागु देखाई गराइएको हो भ ने कुराको उ िजिकरलाई
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को यी ितवादीले करकापबाट भएको हो भनी मािणत
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गराउन स नु पनमा सो गराउन नसके बाट उ िलखत पचास हजार पैयाँ) ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी
कागजलाई अ यथा हो भनी मा न सिकने अव था पाउने भनी सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
नदेिखने ।
िमित २०७१।०६।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
पीिडत जाहेरवाला दशरथ ब नेतले सु देिखन आएकोले यी पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
यायािधकरणसम उपि थत भई बकप गदा यी िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीले वैदेिशक रोजगारमा अमे रका पठाई िद छु
तसथ, यी ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार
भनेकोले पटकपटक गरी .११,००,०००।- रकम ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक
िदएको हँ । मलाई वैदिे शक रोजगारमा लाने काम वष छ मिहना) कै द र .२,००,०००।- (दईु लाख
ितवादीले गरेनन् र रकमसमेत िफता पाएको छै न भनी
पैयाँ) ज रवाना हने एवम् िबगो रकमको हजनासिहत
आ नो जाहेरीलाई खि बर हने गरी बकप ग रिदएको हन आउने ज मा िबगो रकम .१६,५०,०००।देिख छ भने ितवादीले जाहेरवालाबाट िलएको उ
(सो लाख पचास हजार पैयाँ) ितवादीबाट
रकम िनजलाई िफता बझ
ु ाइसके को भ ने िजिकरका जाहेरवालाले भरी पाउने भनी सु वैदिे शक रोजगार
स ब धमा हेदा, िनजले उ रकम जाहेरवालालाई यायािधकरणबाट िमित २०७१।०६।२७ मा भएको
िदएको भए सोहीबमोिजम जाहेरवालाबाट भरपाई फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कागज गराई िलन स नु पनमा सो गरी िलएको कुनै इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
भरपाई िन सा ितवादीबाट पेस दािखला हन सके को क यटु र: अिभषेककुमार राय
नदेिखएको अव थामा िनज जाहेरवालालाई आफूले इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
उ रकम बझ
४
ु ाइसके को भ ने िनज ितवादीको भनाइ
िततलायक नदेिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
ितवादी वलकुमार ब ाचायले वैदेिशक आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१८१९, गौवध,
रोजगारको यवसाय गनको लािग इजाजत िलएकोसमेत नेपाल सरकार िव. धनकुमार मो ानसमेत
नदेिखएको अव थामा उ वैदिे शक रोजगारमा
ितवादीम येका स ते भ ने नर साद
पठाइिद छु भनी ग रिदएको कागजलाई ितवादीले िघिसङ मौकामा फरार रही यादमा अदालतमा हािजर
अ यथा पिु मािणत गराउन नसके को अव थामा भई बयान गदा आफूसमेत भई उ बा छो मारेकामा
िनज जाहेरवाला दशरथ ब नेतलाई वैदिे शक रोजगारमा वीकार रही बयान गरेको देिखए तापिन अ य
अमे रका पठाइिद छु भनी लोभनमा पारी िनज ितवादीह धनकुमार मो ान र मन साद िल बूले
जाहेरवालाबाट रकम बिु झिलई वैदिे शक रोजगारमा मौकामा र अदालतमा आई बयान गदासमेत नर सादले
नपठाई सो रकमसमेत िफता गरेको देिखन नआएको लडाई राखेको बा छो गो पिछ िनजले बोलाउँदा मा
भ ने पिु हन आएको अव था िव मान देिखएकोले यी आई म रसके को अव थाको बा छो गो को मासु भाग
ितवादीउपर वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा लगाउनस म सहयोग गरेको हो । िजउँदो बा छो हामीले
१० र ४३ बमोिजमको कसरु मा सोही ऐन, २०६४ मारेको होइन भनी बयान उ बा छो आफूह समेतले
को दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक वष छ मिहना) मारेकोमा इ कार गरेको पाइ छ । यी ितवादीह को
कै द र .२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ) ज रवाना उ बयानलाई अदालतमा उपि थत भई बकप गन
हने एवम् िबगो रकम .१६,५०,०००।- (सो लाख जाहेरवालाम येका सोमनाथ सवु ेदी, घटना िववरणका
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मािनस फुलमाया िघिसङ, अिनता िघिसङलगायतका इलामबाट िमित २०७२।५।२० मा भएको फै सलालाई
सरकारी गवाहह ले समेत पिु गरेको पाइने ।
अ यथा हो भनी मा न निम ने ।
ितवादी नर सादले यी ितवादीह समेत
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
िमली मारेको भनी पोल गरेको देिखए तापिन िनज ितवादी स ते भ ने नर साद िघिसङलाई अिभयोग
नर सादले आ नै घरमा आ नो ब चरोले हानेर दाबीबमोिजम १२ वष कै द सजाय हने र ितवादीह
बा छोलाई ढालेको भनी फूलमाया िघिसङ र अिनता साइला लामा भ ने धनकुमार मो ान र मन साद
िघिसङले देखेको भनी घटना िववरणको कागजमा िल बूसमेतलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
खल
ु ाई लेखाई िदएकोमा िनजह ले अदालतसम सु झापा िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।१०
उपि थत भई बकप गदा अ य ितवादीह साइला मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन
लामा भ ने धनकुमार मो ान र मन साद िल बूलाई अदालत इलामबाट िमित २०७२।५।२० मा भएको
नर सादले पिछ बोलाएका कारण आएको भनी लेखाई फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िदएको देिखएको िनज ितवादीका सा ीह ले समेत इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
ितवादीको इ कारी बयानलाई समथन हने गरी बकप क यटु रः मि जता ढुंगाना
ग रिदएको देिखएको हँदा ितवादी नर साद िल बूको इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
पोल बयानलाई अ य कुनै पिन वत माणह बाट
५
पिु गराउन सके को नदेिखएकोले िनज नर सादको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
पोललाई मा आधार िलई अ य ितवादीह साइला आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-०८४४, कत य
लामा भ ने धनकुमार मो ान र मन साद िल बूले यान, इ बहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरेको भनी
मतृ कले यी ितवादी िवदेश रहेका बखत
िव वास गन सिकने अव था नदेिखने ।
िनजको ीमतीसँग अनैितक स ब ध रा ने गरेको भ ने
तसथः ितवादी नरबहादरु को सािबती िवषयमा यी ितवादीलाई जानकारी हन आएका कारण
बयान, जाहेरवाला र घटना िववरणका मािनसह को मतृ क ित पूवा ह र रसइवी रिहरहेकै अव थामा िनज
बकप समेतका आधार माणबाट ितवादी नर साद मतृ कलाई मान भनी पूवयोजना बनाई रातको समयमा
िघिसङले बा छो मारेकामा गरेको वीकारो
मतृ क भरतबहादरु लाई बोलाई सँगै बसी िवयर खाँदै गदा
बयानलाई पिु ग ररहेकोले िनज नर साद िघिसङलाई "आ नो ीमतीसँग अनिु चत स ब ध रा ने पापीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको िस याउनु पछ भ ने सोची मतृ कलाई पछािडबाट
महलको ११ नं.अनस
ु ार १२(बा ) वष कै द हने र अ य दाउले हा दा मतृ क त लो गरामा झरेपिछ आफू पिन
ितवादीह धनकुमार मो ान र मन साद िल बूको झरी ३ पटक हार गरेको, मतृ कसँगको उ रसइवी
हकमा वादी नेपाल सरकारले िलएको अिभयोग दाबी साँ नकै लािग यी ितवादीले दाउज तो धा रलो
पिु हन नसके कोले िनजह ले ततु अिभयोग जोिखमी हितयारले गधन र टाउकोज तो संवेदनशील
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई सु झापा िज ला अङ् गमा हार गरेपिछ मतृ कलाई हार ग रएको उ
अदालतबाट िमित २०७१।३।१० मा भएको फै सला थानबाट त लो गरामा झरेपिछ पिन यी ितवादीले
िमिसल माणको रोहमा िमलेकै देिखन आएकोले सोही मतृ क झरेकै ठाउँमा गई पनु ः ३पटक सोही हितयार
सु फै सलालाई सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत दाउले हार गरेको भनी िनज ितवादीले गरेको बयान
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बेहोराको कथनमा उ लेख भएको देिखन आएकोले यी
६
ितवादीले हार गरेको जोिखमी हितयारको चोटको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा.
कारणले िनज मतृ कको मृ यु भएको देिखन आएको ी आन दमोहन भ राई, ०७४-CR-०१५९,
हँदा ततु वारदातलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी जबरज ती करणी, गोवधन अिधकारी िव. नेपाल
महलको १४ नं.मा भएको यव थाअनस
ु ारको आवेश सरकार
ितवादीउपर मौकामा परेको पीिडतको
े रत घटनाको पमा हेन िम ने अव था देिखन
नआउने ।
िकटानी जाहेरीमा आफूलाई ितवादीले जबरज ती
ितवादी इ बहादरु गु ङले मतृ कसँगको करणी गरेको भनी उ लेख गरेको देिखएको र उ
आ नो रसइवी साँ नकै लािग िनजलाई मान जाहेरीको कथनलाई समथन हने गरी िनज पीिडत एवम्
भनी पूवयोजना बनाई मतृ कलाई आफूसम जाहेरवालीले अदालतसम उपि थत भई ग रिदएको
बोलाई जोिखमी हितयार दाउले मतृ कको गधन र बकप , य दश कमला भज
े को मौकाको
ु ल
टाउकोज तो संवेदनशील अङ् गमा पटकपटक हार कागज, व तिु थितका मािनसह को मौकाको
गरेका कारण मतृ कको घटना थलमा नै मृ यु भएको भनाइलाई समथन हने गरी िनजह ले अदालतसम
भ ने देिखन आएको हँदा िनज ितवादीलाई मल
उपि थत भई ग रिदएको बकप तथा पीिडतको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम शरीरमा देिखएका चोटपटक देिखएको शारी रक
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने भनी सु धािदङ परी ण ितवेदन, व तिु थितका मोहनमिणसमेतको
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।३।३० मा भएको अदालतसम को बकप बेहोराबाट समेत ितवादीले
फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको त य थािपत
िमित २०७३।३।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन हन आएको देिखएको हँदा ितवादीलाई जबरज ती
आएकोले यी पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम छ वष कै द र
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अश जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको
तसथ, यी ितवादी इ बहादरु गु ङले देिखएकोमा ऐ.महलको ३(क) नं.बमोिजम थप ५ वष
मतृ कलाई मान पूवयोजना बनाई जोिखमी हितयार कै द सजायसमेत भई पीिडतलाई ितवादीबाट .चार
दाउले मतृ कको गधन र टाउकोज तो संवदे नशील लाख पचास हजार ितपूित भराई िदने भनी सु झापा
अङ् गमा हार गरी िनज ितवादीको कत यबाट िज ला अदालतबाट िमित २०७२।०८।०७ मा भएको
मतृ कको मृ यु भएको देिखन आएको हँदा िनज फै सला सदर गन गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको इजलासबाट िमित २०७३।१२।१७ मा भएको फै सला
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय िमलेकै देिखन आएको हँदा यी पनु रावेदक ितवादीको
हने भनी सु धािदङ िज ला अदालतबाट िमित पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
२०७२।३।३० मा भएको फै सला सदर हने भनी
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।३।१३ मा यी पनु रावेदक ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
भएको फै सला िमलेकै देिखन आएको हँदा सदर हने । कसरु गरेको त य थािपत हन आएको देिखएको हँदा
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
िनज ितवादीलाई जबरज ती करणीको महलको
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् । ३(५) नं. बमोिजम ६ वष कै द र अश जाहेरवालीलाई
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जबरज ती करणी गरेको देिखएकोमा ऐ.महलको ३(क) बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने भनी सु
नं.बमोिजम थप ५ वष कै द सजायसमेत भई पीिडतलाई
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०७२।६।६
ितवादीबाट .चार लाख पचास हजार ितपूित मा भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
भराई िदने भनी सु झापा िज ला अदालतबाट िमित बटु वलबाट िमित २०७३।३।७ मा भएको फै सला
२०७२।८।७ मा भएको फै सला सदर गन गरी उ च िमलेकै देिखन आएको हँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
अदालत िवराटनगर, इलामबाट िमित २०७३।१२।१७ ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सजाय हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
इजलास अिधकृतः- सरु थ साद ितम सेना
िजिकर एवम् वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
क यटु रः- मि जता ढुंगाना
िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग समेत
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभु म् । सहमत हन नसिकने ।
७
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना माणसमेतबाट ितवादी िशवनाथ ठाकुरले आ नी
धान म ल, ०७३-CR-१६५८, कत य यान, ीमती ई ावतीलाई मानस मको कुनै पूवयोजना
नेपाल सरकार िव. िशवनाथ ठाकुर
बनाई जोिखमी हितयारको योग गरी कत य गरी
ितवादीले मतृ कलाई मानस मको कुनै मारेको नदेिखएको र िनज ितवादीलाई त काल
पूव रसइवी रहेको पिन नदेिखएको र मतृ कलाई उठेको रसको कारण उसै मौकामा रस था न नसक
मान भनी पूवयोजना बनाई कुनै धा रलो वा घातक काठको टु ाले िहकाउँदा सोही चोटका कारण
हितयारको योग गरी कत य गरेको भ ने पिन घटना थलमा नै मतृ कको मृ यु भएको देिखएको हँदा
देिखँदैन । मतृ कले पानी िलन भनी गएकोमा पानी िलएर यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
आउँदा िढला गरी आएको कारणबाट ीमती अ य १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने भनी
परपु षसँग लागेक पो हो िक भ ने शङ् का गरी उसै सु प देही िज ला अदालतबाट िमित २०७२।६।६
मौकामा उठेको रसको झो ँकमा ीमतीलाई काठको मा भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
टु ा (िपका) ले हानेको देिखएको र यही चोटको बटु वलबाट िमित २०७३।३।७ मा भएको फै सला
कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने देिखने ।
िमलेकै देिखन आएको हँदा सदर हने ।
वारदातको अव था र कृितसमेतबाट इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
ितवादी िशवनाथ ठाकुरले आ नी ीमती क यटु रः मि जता ढुंगाना
ई ावतीलाई मानस मको कुनै पूवयोजना बनाई इित संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभु म् ।
जोिखमी हितयारको योग गरी कत य गरी मारेको
८
नदेिखएको र िनज ितवादीलाई त काल उठेको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
रसको कारण उसै मौकामा रस था न नसक
धान म ल, ०७३-CR-०८३७, कत य यान,
काठको टु ाले िहकाउँदा मृ यु भएको देिखएको हँदा काशीराम बुढा िव. नेपाल सरकार
यी ितवादीलाई मल
मतृ कलाई ितवादीले मानपनस
मको
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
ु
१४ नं.बमोिजम सजाय हने अव था िव मान रहेको पूव रसइवी रहेको भ नेसमेत नदेिखए तापिन मतृ कले
देिखँदा िनज ितवादीलाई सोही महलको १४ नं. यी ितवादीलाई तथानाम गाली गलौज गरी मतृ कले
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घाँटीमा समातेपिछ आफूले रस था न नसक आवेशमा रहेको नदेिखएको र मतृ कलाई मान पूवयोजनाका
आई मतृ कलाई ढुङ्गाले हानेको भ ने यी ितवादीको साथ ितवादी उ वारदात थलमा मतृ कलाई ढुक
उ भनाइ पिु हने कुनै सा ी माण यी ितवादीले बसेकोसमेत नदेिखएको र िनजलाई मानस मको
गज
ु ान सके को देिखँदनै । सो घटना वारदातका इिवलाग वा मनसाय रहेको नभई यी ितवादीसमेत
समयमा मतृ कसमेत र सी सेवन गरेका कारण िनज र सी सेवन गरी आइरहेको अव थामा वारदात थलमा
नशामा रहेको भ ने देिख छ भने रातको समयमा मतृ कसँग ज का भेट भई नशाको शरु मा मतृ कलाई
बाटोमा पन एका त थानमा मतृ कले यी ितवादीलाई समाती जबरज ती करणी गन खो दा मतृ कले करणी
गाली गलौज गरी घाँटीमा समाउन आउनु पनस मको गन निदएपिछ ितवादीले मतृ कको टाउकोमा ढुङ्गाले
यिु यु कारण र जवाफ यी ितवादीले आ नो हानी मारेको कुरा िनजले घरमा आई आ नो ीमती
बयान बेहोरालगायतको पनु रावेदन िजिकर िलँदासमेत भीमा बढु ासँग भनेको र त काल िनज प ाउ पन
उ लेख गन सके को पाइँदनै । मौकाको घटना थल डरले भागे पिन फक आइसके पिछ िनज प ाउ परेको
एवम् लासजाँच कृित मचु ु का हेदा, मतृ कको टाउको अव थामा अनस
ु धान अिधकारीसम आरोिपत
देिख २२ िमटर टाढा सनु को कानमा लगाउने मारवाडी कसरु मा सािबत रही बयान गरेको र अदालतमा
थान १, र नाकमा लगाउने बल
ु ाक थान १ समेत फे ला समेत मतृ कलाई आफूले ढुङ्गाले हानी िनजको मृ यु
परेको, मतृ कको टाउकोदेिख २२ िमटर टाढास म हन पगु ेको हो भनी सो कसरु वीकार गरी बयान
ढुङ्गामा रगत रहेको, िनधारको भाग पूरै िथिचई छाला गरी याियक ि यामा सहयोगसमेत गरेको देिखँदा
कािटएको, दवु ै आँखा फुटेको, दाँत भाँिचएको, छाती सु अदालतबाट िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
पेट नीलो रहेको, योिनको भागमा कालो डाम भएको अ.बं.१८८ नं.बमोिजम १०(दश) वष कै द हन मनािसब
भनी उ लेख भएको देिखएबाट समेत उ १४ नं.का देिखएको भनी य गरेको रायसिहतको फै सला सदर
रीतबमोिजम यी ितवादीले उ घटना थलमा हने भनी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट य
मतृ कलाई आवेशमा आई ढुङ्गाले हार गरेका कारण भएको रायसिहतको फै सला मनािसब रहेको देिखने ।
मतृ कको मृ यु हन पगु ेको भ ने त य किहँकतैबाट
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
पिु हन सके को नदेिखएबाट िनज ितवादीउपर माणह बाट यी ितवादी काशीराम बढु ा मगरलाई
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. को
थािपत हने अव थाको िव मानता नदेिखएकोले कसरु मा सोही १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ज मकै द सजाय ठहर गरी िनजलाई अ.बं.१८८ नं.
१ नं. िवपरीत १३(३) नं. को कसरु मा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय गनु पन भनी
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने भनी य भएको रायसिहत सु दाङ देउखरु ी िज ला
सु अदालतको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७२।४।२४ मा भएको फै सला
अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखन सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
आएकोले यी ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग २०७३।१।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
सहमत हन नसिकने ।
हने ।
पनु रावेदक ितवादीको मतृ क िहरा घत इजलास अिधकृतः- सरु थ साद ितम सेना
मगरसँग िनजलाई मानु पनस मको कुनै पूव रसइवी इित संवत् २०७५ साल भा १० गते रोज १ शभु म् ।
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९
ितकूल भएको भ ने अथमा यसअिघ नै परेको ( रट
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी नं.०६४-WF-०००१) र ( रट नं.०६४-WF-०००२)
बमकुमार े , ०६८-WO-१२७७, उ ेषण, शोभन रटमा िनजका नाउँको चल अचल स पि फुकुवा
देव प त िव. भूिम सुधार तथा यव थापन िवभाग, ग रिदनु भनी परमादेशसमेत जारी हने ठहरी यस
बबरमहलसमेत
अदालतको पूण इजलासबाट िमित २०६६।१०।७ मा
िनवेदक मोहनल मी मा के िव. आ त रक आदेश भइसके को प र े यमा सोही िवषयमा ततु
राज व िवभागसमेत भएको ( रट नं.०६४-WF- रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु
०००१) उ ेषण मु ा तथा िनवेदक िकशोरकुमार पन अव था िव मान रहेको नदेिखएबाट ततु रट
मा के समेत िव. आ त रक राज व िवभागसमेत भएको िनवेदन खारेज हने ।
( रट नं.०६४-WF-०००२) उ ेषण मु ामा ी इजलास अिधकृतः शरु थ साद ितम सेना
िडि लरी ा.िल. उपरको कारबाहीको िसलिसलामा क यटु र: अिभषेककुमार राय
िनवेदकह का नामको चल अचल स पि रो का इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म् ।
रा ने भनी आ त रक राज व कायालय, भरतपरु को
िमित २०६१।१२।१० को िनणय प र िनवेदकह को
इजलास नं. ३
नामको चल अचल स पि , बक याले स, सवारी
साधनह रो का रा ने हदस मको आदेशसमेत
१
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने भनी यस अदालतको मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पूण इजलासबाट िमित २०६६।१०।७ मा भएको ई र साद खितवडा, ०६८-WO-०९३३, उ ेषण,
आदेश अि तम भइसके को देिखएबाट ततु रट पुनम बजाजसमेत िव. सामा य शासन म ालय,
िनवेदनमा उि लिखत ज गा स पि समेतको रो का िसंहदरबारसमेत
रा ने आदेश एवम् प समेतका हकमा सोही ( रट नं.
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
०६४-WF- ०००१) र ( रट नं. ०६४-WF- ०००२) १८(७) को कानूनी ावधान लागू भएपिछ िनवेदकह
रटमा िमित २०६६।१०।०७ मा परमादेशसमेत जारी लोक सेवा आयोगको े ीय िनदशनालयह बाट
हने ठहरी उ चल अचल स पि ह फुकुवा हने दरखा त फाराम भरी परी ामा सामेल भई िसफा रस
ठहर भइसके को देिखएबाट ततु रटबाट पनु ः सोही तथा पद थापना भएको त यमा िववाद देिख न ।
िवषयमा थप िववेचना गरी सोही आदेश जारी ग ररहनु यस अथमा उि लिखत दफा १८(७) को कानूनी
पन अव था िव मान रहेको नदेिखने ।
यव थालाई वीकार गरी िनवेदकह िनजामती
तसथ, िनवेदक बकबाट ऋण कजा वाह सेवामा वेश गरेको मा नु पदछ । यसैले सेवा वेश
ग रएका िवप ीम येका ी खा उ ोग ा.िल.का ग रसके पिछ उ कानूनी यव थाको अ यास
स चालक मथरु ा साद मा के को हकमा राज व र पालना गनु िनवेदकह को कानूनी कत य हो ।
िहनािमना गरेको िवषयमा अनस
ु धानका ममा अिधकार र कत य एक िस काका दईु पाटा हन् ।
िनजका नामसमेतको अचल स पि घरज गा रो का अिधकारको उपभोग गन कत य ित बेवा ता गन
रा ने गरी भएको सो काम कारबाहीलाई कानून सं कार यायमा सहु ाउने कुरा होइन । िनवेदकह
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लोक सेवा आयोग े ीय िनदशानालयबाट िसफा रस खारेज हने ।
भई िनयिु भएको क रब १५ मिहनाको अविधमा नै सो इजलास अिधकृत: आन दराज प त
अ चलबाहेकको अ य को अ चलमा स वा भई गएको क यटु र: ेमबहादरु थापा
देिख छ । िनजह को यस कारको स वा उपदफा इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
(७) मा भएको कानूनी यव थाको िवपरीत
२
देिख छ
।
कानूनिवपरीतको
िनणयबाट मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
कानूनबमोिजमको पदािधकार िसजना हन स दैन । ी ई र साद खितवडा, ०७०-WO-००६४,
तसथ स वा भएको कायालयमा यथावत् कामकाज उ ेषण, श भु साद देव िव. कृिष िवकास म ालय,
गन पाउँ भनी दाबी गन अिधकारसमेत िनवेदकह लाई िसंहदरबारसमेत
रहे भएको देिखने ।
िनवेदकलाई साना तथा मझौला कृषक
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ आय तर विृ आयोजनाको वीकृत अ थायी
को उपदफा (१२) ले ऐनको दफा १८ िवपरीत भएको दरब दीम ये आयोजना िनदशक पदमा २०६९
स वा सामा य शासन म ालयले र गनछ भ ने मङ् िसर १ गतेदेिख २०७० असार मसा तस मको
कानूनी यव था देिख छ । थानीय पूवाधार िवकास लािग भनी काजमा खटाइएको र सो अविध समा
तथा कृिष सडक िवभागले गरेको िनवेदकह को भएपिछ िनवेदकलाई काज िफता ग रएको पाइयो ।
स वालाई सामा य शासन म ालयले र गरेको तसथ उि लिखत कानूनी यव थाको िवपरीत हने गरी
देिखएको र ऐनको दफा १८ को िवपरीत भएको िनवेदकको काज िफता भए गरेको देिखन नआउने ।
स वा र गन अिधकार उपदफा (१२) ले सामा य
िनवेदकले सामा य शासन म ालयको
शासन म ालयलाई रहे भएकै देिखएकोले िनवेदन सहमितिबना काज िफता ग रएको भनी दाबी िलएको
दाबीबमोिजमको आदेश जारी हन स ने अव था स दभमा हेदा उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
नरहने ।
काज अविध समा भएपिछ काज िफता गदा
साथै, सामा य शासन म ालयको िमित सामा य शासन म ालयको सहमित आव यक
२०६८।१२।२ को िनणयअनस
ु ार िनवेदकह को देिखँदनै । अक तफ िनवेदकउपर अि तयार दु पयोग
स वा र भई िनवेदकह लाई सािबकको पदािधकार अनस
ु धान आयोगसमेतका िनकायह मा उजरु ी
रहेको कायालयमा नै िफता गरी सिकएको भ ने देिखँदा िनवेदन परी उ िनकायह बाट छानिबन गरी
ततु रट िनवेदनको औिच यसमेत समा भइसके को कारबाही गन लेखी आएकोले िनजमािथ छानिबनसमेत
अव था रहेको ।
भइरहेको र सोही अव था र कारण देखाई
अतः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को आयोजनाबाट काज िफता गन सामा य शासन
दफा १८(७) को कानूनी यव थािवपरीत भएको म ालयबाट िमित २०७०।४।२० मा सहमित दान
िनवेदकह को स वा र गन गरी सामा य शासन भएको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ बेहोरा
म ालयबाट िमित २०६८।१२।२ मा भएको देिख छ । यसरी िनवेदकलाई काज िफता गन सामा य
िनणयबाट िनवेदकह को संिवधान एवम् कानून द
शासन म ालयबाट सहमित दानसमेत भइसके को
हक अिधकार हनन् भएको नपाइएकोले िनवेदक देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । रट िनवेदन पन अव था नरहने ।
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तसथ नेपाल सरकार कृिष िवकास म ालय िलिखत जवाफमा उि लिखत कारण परी स वाको
(सिचव तर) को िमित २०७०।४।२ को िनणयानस
ु ार समय तािलकाबाहेकको अविधमा िनवेदकलाई स वा
िनवेदकलाई काज िफता गन गरी भएको िनणयसमेतका ग रएको भ ने िजिकर िलएको देिखँदैन । तसथ
काम कारबाहीबाट िनजको संवधै ािनक र कानूनी हकको िनवेदकको स वा प मा आधार िलएको िनवेदकलाई
हनन् भएको नपाइएकोले िनवेदन मागबमोिजमको स वा गनु पनाको कारण र िलिखत जवाफमा उ लेख
आदेश जारी गन िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
भएको कारण फरक फरक भई िवरोधाभाषपूण देिखने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
कुनै पिन रा सेवकले आफूलाई तोिकएको
क यटु रः ेमबहादरु थापा
िज मेवारी चिलत कानूनले तोके को आचरण र
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् । यावसाियक मयादाको पालना गद िविधस मत ढंगले
३
पूरा गनपन
ु कुरामा िवमित हन स दैन । कानूनको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी शासनको मम पिन सावजिनक िनकायले स पादन
ई र साद खितवडा, ०७४-WO-०१२४, उ ेषण, गन हरेक काय िविधस मत ढंगले गनु पदछ भ ने
डा. राम परी ण यादव िव. वा य तथा जनसं या हो । कुनै पिन रा सेवकले चिलत कानूनले िनधारण
म ालय, रामशाहपथसमेत
गरेको आचरण र यावसाियक मयादाको उ लङ् घन
िनवेदकले अनशु ासनहीन, गैरिज मेवार गरेमा कानूनी ि या पूरा गरेर कारबाही गनु पदछ ।
तथा कत य िवमख
ु भई काम गरेको भ ने आधारमा नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को प र छे द ८ मा
िनजलाई स वा ग रएको भ ने िलिखत जवाफ देिखए वा य सेवाका रा सेवक कमचारीले पालना गनपन
ु
पिन िमित २०७४।४।२६ च.नं. ६८० को स वा प आचरणको यव था गरेको र सोही ऐनको प र छे द
हेदा िनवेदकलाई नेपाल वा य सेवा िनयमावली, १० मा सो सेवाका कमचारीलाई िदइने सजायसमेतको
२०५५ को िनयम ३१क को उपिनयम (२) को ख ड स ब धमा यव था गरेको पाइ छ । िवप ीह को
(क) र उपिनयम (३) को ख ड (ग) बमोिजम स वा िलिखत जवाफमा उ लेख भएबमोिजम िनवेदकले
ग रएको भ ने देिखन आउँछ । िनयमावलीको िनयम अनशु ासनहीन, गैरिज मेवार तथा कत य िवमख
ु भई
३१क को उपिनयम (१) मा कमचारीलाई स वा गदा आ नो वाथअनु प काय गरेको अव था भएमा
पालना गनु पन समय तािलकाको स ब धमा यव था चिलत कानूनले िनधारण गरेको िविध र ि या
गरेको देिख छ । उपिनयम (२) र (३) को अव था पूरा गरी कारबाही र सजाय गन नसिकने होइन ।
िव मान रहेमा समय तािलकाबाहेकको अ य अविधमा तर िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा, िनवेदकलाई
पिन कमचारीलाई स वा गन सिकने देिख छ । स वा नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल वा य
प मा उ लेख भएको िनयमावलीको िनयम ३१क को सेवा िनयमावली, २०५५ ले िनधा रत गरेको िविध र
उपिनयम (२) को ख ड (क) मा “कुनै कायालयमा ि या पूरा गरी िवभागीय कारबाही गरेको भ ने देिखन
दरब दी र भई वा य सेवा वाहमा किठनाई नआउने ।
उ प न भएमा” भ ने र उपिनयम ३ को ख ड (ग) मा
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
“िवभागीय मख
ु वा कायालय मख
ु को वा आयोजना २१ बमोिजमको अविध नपु दै र नेपाल वा य सेवा
मख
ु भई काय स चालन गन िवशेष िज मेवारी िदनु िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१क को उपिनयम
परेमा” भ ने उ लेख भएको देिख छ । िवप ीह को (१) बमोिजम िनधा रत समय तािलकाबाहेकको
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अविधमा िनवेदकको स वा ग रएको त यमा िववाद हो भनी अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा समेत
देिखएन । िनजलाई क रब १० मिहनाको अविधमा वीकार गरी बयान गरेको र िनज ितवादी ननु राज
िविभ न थानमा पटकपटक काज तथा स वा िनणय गु ङले पु टेको पसलमा याँस चल
ु ोनेर रहेको हितयार
भए गरेको त य पिन थािपत रहेको पाइयो । िनजलाई मैले कसैलाई कुनै जानकारी नगराई आ नो साथमा
चिलत कानूनबमोिजम िवभागीय कारबाही गरेको िलएको भनेको देिखँदा िनजले हितयारको यव था
अव थासमेत देिखएन । अविध नपु दै र स वाको गरेर तयारीका साथ मतृ कह को घरमा गएको
समय तािलकाबाहेकको अविधमा स वा गनु पनाका देिख छ । यसरी एकपटक झगडा भइसके पिछ
चिलत कानूनबमोिजमका व तगु त आधार र कारण पनु : िपछा गद मतृ कह को घरमा गएर िवभ स
िवप ीह ले खल
िकिसमबाट ह याको घटना भएको देिखँदा ितवादी
ु ाउन सके को पिन नपाइने ।
तसथ नेपाल सरकार (मा.मि तर) को ननु राज ग ङको हकमा सु अदालतले मल
ु क
ु
िमित २०७४।४।२६ को िनणयअनस
ार
िनवे
द
कलाई
ऐन,
यानस
ब
धीको
महलको
१३(१)
नं
.
बमोिजम
ु
जनकपरु अ चल अ पतालबाट महाकाली अ चल सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको फै सला सदर
अ पतालमा स वा गन गरी भएको काम कारबाही गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला मनािसब
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ र वा य देिखने ।
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१क को कानूनी
ितवादी देउमाया िव.क.ले मतृ कह लाई
यव थािवपरीतको देिखएकोले उ स वासमेतका मान कायमा षड् य गरेको वा मतृ कह लाई मार भनी
िनणय तथा सोसँग स बि धत काम कारबाही अ ाएको भ ने देिखन आएको छै न । के वल मतृ कह
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िदएको छ । िनवेदकलाई घरमा भए नभएको हेन भनी अका ितवादी सँगम
पूववत् पमा िज मेवारी िदई काममा लगाउनु भनी तामाङले अ ाएकोले मतृ कह घरमा नै रहेको भ ने
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी जानकारी िदएकोस म देिखएको कायलाई अिभयोग
हने ।
मागदाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १६
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
नं. को कसरु गरेको भ ने देिखन नआएको हँदा िनज
क यटु रः ेमबहादरु थापा
ितवादी देउमाया िव.क को हकमा दाबीको कसरु
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् । कायम हन स ने अव था देिखन नआउने ।
४
ितवादी देउमाया िव.क.ले मतृ कह उपर
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सांघाितक आ मण गरेर मानु पछ भ ने िनयतबाट
काशमान िसंह राउत, ०६९-CR-०९९०, ०७५- संगम तामाङलाई बोलाएको र िनजले मतृ क मनु
RC-००९२, कत य यान, नेपाल सरकार िव. देवकाटा र सरु शे देवकोटालाई मानका लािग षड् य
देउमाया िव.क., नेपाल सरकार िव. नुन साद भ ने गरेको र मान लगाएको भ ने कुरा पिु हन नआएको
नुनराज गु ङ
हँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७ नं. को
ितवादी ननु साद भ ने ननु राज गु ङले देहाय ३ मा "अ िकिसमसँग मत स लाहमा पसेकोमा
आफू र सह ितवादीह मतृ क मनु देवकोटा र मान ठाउँमा गई अ कुरा के ही नगरी हेरी रहनेलाई
सरु शे देवकोटाको घरमा गएर िनजह लाई खक
ु ु री र लेिखएदेिख बाहेक अ िकिसमका मतलबीलाई ६
र च कुसमेतले हार गरी िनजह को ह या गरेको मिहनादेिख तीन वषस म कै द गनपछ"
ु भ ने यव था
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रहेको देिख छ । यी ितवादीले मतृ कह घरमा भए िदने ।
नभएको कुरास म अ य ितवादीको अ ोट मानी इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
हेन गई मतृ कह घरमा नै भएको जानकारी गराएको क यटु र: अिमरर न महजन
कायमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७ इित संवत् २०७५ साल फागनु १९ गते रोज १ शभु म् ।
नं. को देहाय ३ को अि तम वा यांशबमोिजम".......
५
लेिखएदेिख बाहेक अ िकिसमका मतलबीलाई मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
६ मिहनादेिख तीन वषस म कै द गनपछ"
भ ने ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०११०, कत य
ु
यव थाअ तगतको यी ितवादीलाई मतलबीस म यान, नेपाल सरकार िव. खेमबहादुर राईमगर
मा नु पन देिखएकोले िनजको हकमा उ ऐनबमोिजम
ितवादी खेमबहादरु राई मगरले मौकामा
तीन वष कै दको सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत बयान गदा िमित २०६९।३।२ गते म बाटोमा
बटु वलको फै सला मनािसब देिखन आएकोले वादी सिु तरहेको अव थामा िकन बाटोमा सतु ेको, छोरीलाई
नेपाल सरकारको अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय कुटी िकन भागेको भनेकाले रस उठी मतृ क कमान
हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन िसंह झडी मगरको टाउकोमा पटकपटक िहकाएको
नसिकने ।
हँ भ ने र अदालतमा बयान गदा पिन उ िमित
तसथः िववेिचत आधार कारणह समेतबाट २०६९।३|२ गते म थकाई लागी बाटोमा पि टएको
ितवादी कामी ननु साद भ ने ननु राज गु ङसमेतलाई अव थामा मतृ क ससरु ा कमानिसंह झडीमगर आई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) मलाई उठाई पागल ज ता श द योग गरी गाली
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गन लागेपिछ हामीह दवु ैजनाले हात हालाहाल गन
र ितवादी देउमाया िव.क.लाई यानस ब धीको ला दा मैले िनजलाई पिहला ढुंगाले िहकाएँ र िनज
महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष कै दको सजाय बाटोको तल ढले यसपिछ पिन २/३ पटक ढुंगा
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित िटपेर हानेको हँ र सोही ढुंगाको चोटका कारणले िनज
२०६९।६।२३ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा ससरु ा कमान िसंह झडी मगरको मृ यु भएको हो भनी
सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन मतृ कलाई कुटिपट गरी मारेको त य वीकार गरेको
िजिकर पु न स ै न । मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, देिख छ । यी ितवादी खेमबहादरु राई मगरले िनज
२०७४ दफा ४० को उपदफा (२) मा" कानूनमा कुनै मतृ क कमान िसंह मगरलाई पूव रसइवीको कारण यान
कसरु बापतमा सव वको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन, मान मनसायले योजनासमेत बनाई कत य गरी मारेको
ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय िनधारण गदा हँ भनी उ बयानमा नभनेको र जाहेरवाला च बहादरु
सव व हने गरी सजाय ग रने छै न” भ ने यव था झडी मगर, हरीमा कागज गन िनजको भाइ देवबहादरु
रहेकोले सो यव थाअनस
ु ार ितवादीह कामी झडी मगर मतृ कको छोरी तथा ितवादीको ीमती
ननु साद भ ने ननु राज गु ङ र िसमसाङ् ग भ ने रामीसरा राई तथा व तिु थित मचु ु काका चमबहादरु
संगम तामाङसमेत दवु ै जनाको हकमा सव व गनु नपन खनगाह मगरसमेतका मािनसह ले ितवादीले
भएको हँदा सव वको लगतस म क ा गरी ज मकै दको मतृ कलाई यानै मानु पनस मको पूव रसइवीका
मा लगत रा नु भनी सु अदालतमा लेखी पठाई कारणबाट ढुंगाले हार गरी कत य गरी मारेको हो भनी
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लेखाएको देिखँदैन । यसैगरी मतृ कको ीमती सिु मसरा
६
झडी मगरले ितवादी र मतृ कसमेत िबच कुनै परु ानो मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
रसइवी नरहेको भ ने बेहोराको कागज गरेको देिख छ । ड बरबहादरु शाही, ०७२-CR-०४६३, कत य
यसरी मतृ क र ितवादी वाई ससरु ा नाताका रहेका र यान, नेपाल सरकार िव. गणेश थापासमेत
ितवादी सिु तरहेको अव थामा मतृ कले ितवादीलाई
ितवादीह गणेश थापा र रेशमबहादरु
उठाई ितवादीले िनजक ीमतीलाई कुटिपट गरेको थापाको अनस
ु धानको ममा भएको बयानमा
िवषयामा आपसमा िववाद भई ितवादी आवेशमा रामबहादरु िव.क.लाई कुनै कारको हातहितयार हार
आई मतृ कालाई त कालै ढुङ्गासमेतले कुटिपट गरेको गरी हानेको होइन ला ा मु काले मा हानेको भनी
कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखएकोले मतृ कलाई एकै िमलानको छु ाछु ै बेहोरा लेखाएको देिख छ ।
ितवादीले मान पूवयोजनाअनस
ु ार कुटिपट गरी जाहेरवालीले सु अदालतमा बकप गदा मेरो ीमान्
मतृ कको मृ यु भएको भ ने वारदात थािपत भएको रामबहादरु िव.क.ले पूजामा ितवादीसँग सामा य
देिखने ।
धकल पकल भएको हो । पूजा भएको घरबाट आ नो
ितवादीको
मतृ कलाई
मानपन
घरतफ आउने ममा बाटोमा २, ३ पटक लोटेको हँ
ु
पूव रसइवीसमेत रहेको त य पिु हन नआएकोले भनी मलाई भ नु भएको िथयो भ ने बेहोरा लेखाएको
सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट यानस ब धी देिख छ । मतृ कको मृ यक
ु ो कारण यिकन गन नसिकने
महलको १४ नं. अ तगतको कसरु कायम गरी सोही भ ने लासजाँच ितवेदनबाट देिखएको छ । मतृ क
नं. बमोिजम १० वष कैद गन गरी भएको फै सलालाई र ितवादीह का िबच पूव रसइवी रहे भएको भ ने
सदर गन गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको देिखँदनै । मतृ कको ीमतीको बकप बाट मतृ कले
फै सला मनािसब देिखँदा उ फै सला बदर गरी मादक पदाथ सेवन ग ररहने गरेको भ ने देिख छ ।
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने मतृ कलाई मान नै उ े यबाट ितवादीह ले कुटिपट
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र िव ान् गरेको भ ने देिखएको छै न । पिहलादेिख अ व थ
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन रहेको मतृ कलाई ितवादीह ले सामा य कुटिपट
नसिकने ।
धकल पकल लछार पछार गरेको भ ने देिखएको र
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी सोही घटनाप चात् मतृ क रामबहादरु को मृ यु भएको
खेमबहादरु राई मगरलाई यानस ब धी महलको १४ देिखने ।
नं. बमोिजमको कसरु गरेको हँुदा िनजलाई सोही नं.
ितवादीह बाट भएको कसरु को कृित
बमोिजम १० वष कैद हुने ठहर गरी भएको नवलपरासी र अव था हेदा मतृ कलाई यान िलनपु नस मको
िज ला अदालतको फैसला सदर गन गरी पुनरावेदन पूवइिवलाग नरहेको, मान नै मनसायपूवक कुटिपट
अदालत बुटवलबाट िमित २०७०।९।७ मा भएको गरेको भ ने पिन नदेिखएको, कुनै हातहितयार योग
फैसला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नगरी सामा य कुटिपट भएको र सोही ज रयाबाट
इजलास अिधकृत: कुमार मा के
मतृ कको मृ यु भएको िमिसल संल न माणबाट
क यटु र: अिमरर न महजन
देिखएकोले यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजमको
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् । कसरु कायम गरी सजायमा ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
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सरकारको अिभयोग दाबी थािपत हन नआई ततु मतृ कलाई िवष सेवन गराई मारेको आशङ् का य
वारदातमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ गरी जाहेरी िदएको तथा उषा प त र सिु नल प तले
नं. बमोिजमको भिवत य देिखन आउने ।
ितवादीले मोहीमा िवष िमसाई मतृ कलाई खवु ाई
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट मारेको भनी लेखाए पिन अदालतमा बकप गदा सो
ितवादीह लाई यानस ब धी महलको ५ नं. को बेहोरा आ नो होइन, ितवादीले मतृ कलाई मारेको
कसरु मा सोही महलको ६ नं. को देहाय (२) बमोिजम होइन भनेबाट िनजह ले अनस
ु धानको ममा
जनही १ वष ७ मिहना कै द हने ठह याई सु सख
ु त य गरेको भनाइ र बकप आफै ँ मा िवरोधाभाषपूण
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर गरी रहेको र िनजह ले मौकामा य गरेको उ कुरा
पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट िमित २०७०।११।१३ िमिसल संल न कुनै पिन माणबाट समिथत भएको
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिखँदनै । उषा प त र सिु नल प तले मौकामा य
इजलास अिधकृत: स रता रजाल
गरेको कुरा र अदालतमा गरेको बकप िवरोधाभाषपूण
क यटु र : ेमबहादरु थापा
भई माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम माणमा
इित संवत् २०७५ साल भदौ २६ गते रोज ३ शभु म् । िलन िम ने नदेिखएकोमा सो कुरालाई माणमा िलई
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी भएको उ च अदालत
इजलास नं. ४
िदपायल, महे नगर इजलासको फै सला िु टपूण
देिखने ।
१
मतृ क ल मी प तले गरेको बा ता खाई
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी उ िबरालोको मृ यु भएको भनी भ ने वादीको
मीरा खडका, ०७३-CR-१६९९, कत य यान, भनाइ मािणत हने देिखँदैन । मतृ कको पो टमाटम
ड मरीदेवी प त िव. नेपाल सरकार
रपोटमा Cease of death is not known and
वादीका सा ी उषा प तले मोहीमा बालवु ा for further investigation viscera are sent for
ज तो कालो पदाथ िमसाई मतृ कलाई ितवादीले examination भ ने उ लेख भएको देिख छ । के ीय
खवु ाएको भनी मौकाको कागज उ लेख गरेक िछन् हरी िविध िव ान योगशालाको च.नं. २५९८ िमित
भने सिु नल प तले मोहीमा गोली िमसाई खवु ाएको भनी २०७२।९।३० को प साथ ा नमूना नं.१ देिख ५
उ लेख गरे पिन दवु ैजनाले अदालतमा बकप गदा मतृ क ल मी प तको शरीरबाट िवषादी परी णका
हरीमा लेखाएको बेहोरा आ नो होइन, ड मरीदेवी लािग पठाइएका नमनु ाह मा िवषालु पदाथ नभएको
प तले िवष खवु ाएको होइन भनी बकप गरेका छन् भ ने परी ण ितवेदन रहेकोबाट मतृ कको मृ यु िवष
। जाहेरवालाले पिन बकप गदा ड मरीदेवी प तले सेवनबाट भएको भ ने वादी दाबी पिु हन सके को
मतृ क ल मी प तलाई िनमका पात कुटेर पानी तताएर नदेिखने ।
िदएको िथयो, ल मी प तले उ टी गरेक िथइन्,
ितवादी ड मरीदेवी प तले मतृ कलाई
हरीलाई कसले खबर ग यो थाहा छै न, मतृ क ल मी िवष सेवन गराएको आरोिपत कसरु मा इ कार रही
प तलाई ितवादीले मारेको होइन भनी आ नो बेहोरा अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा बयान
लेखाएका छन । जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीले गरेको देिख छ । आफै ँ ले पालन पोषण, रेखदेख र र ा
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िश ा गरी आएक ल मी प तलाई िवष सेवन गराई सेवन गराएको भिनएको समयमा सँगै रहेका उषा प त
मानु पन कुनै कारण अिभयोजन प बाट खल
ु ाउन र सिु नल प तले अदालतमा बकप गदा ितवादीले
सके को पाइँदैन भने िमिसल संल न माणबाट य तो मतृ कलाई िवष सेवन गराएको होइन भनी बकप
कुनै कारण पिन देिखँदनै । मृ यु भइसके क सौताबाट गरेको, मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा त काल
ज मेको छोरालाई पिन िनजले नै पालन पोषण गरेको मृ यक
ु ो कारण उ लेख नगरी िभसेरा जाँचका लािग
देिखँदा सौताबाट ज मेको छोरी भएको कारणले मा पठाइएकोमा िभसेरा परी ण ितवेदनमा िवषादी
मारेको होला भनी अनमु ान गन निम ने ।
फे ला नपरेको, ितवादीले अनस
ु धानको ममा र
ततु मु ामा व तिु न माण कागजबाट अदालतमा आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
ितवादीउपर लगाइएको अिभयोग खि बर हन सके को र कत य यानज तो ग भीर अपराधमा व तिु न
नदेिखएको र कोही कसैले मतृ क ित ितवादीको यो सबदु माणिबना के वल शंका र अनमु ानको आधारमा
य तो रसइवी रहेको त य य नगरेको अव थामा कसरु ठहर गरी सजाय गनु फौजदारी यायका मू य
मृ यु अिघपिछको घटना मबाट ितवादीले मतृ कलाई मा यता र मा य िस ा तिवपरीत हँदा पनु रावेदक
मान मनसायबाट मोहीमा िवष िमसाएको, बा ता गदा ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको ठहर गरी िनजलाई
रातभ र नै कुनै उपचार नै नगरी छटपिटई राखेको मल
ु क ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.
अव थामा छोिडिदएको भ ने शङ् काको आधारमा बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी िमित
कत य यानज तो जघ य अपराधमा ितवादीलाई २०७३।३।२ मा क चनपरु िज ला अदालतबाट
कसरु दार ठहर गरेको उ च अदालत िदपायल, भएको फै सलालाई सदर हने ठहर गरी भएको उ च
महे नगर इजलासको फै सलामा माण ऐन, अदालत िदपायल, महे नगर इजलासबाट िमित
२०३१ को दफा २५ को िु ट रहेको देिखएको तथा २०७३।१०।१० मा भएको फै सला उ टी भई
शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने भ ने फौजदारी पनु रावेदक ितवादी ड मरीदेवी प तले आरोिपत
यायको सवमा य िस ा त एवम् उपयु उि लिखत कसरु बाट सफाइ पाउने ।
निजरह को पालना नभई उ फै सला िु टपूण रहेको इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
देिखने ।
क यटु र : ेमबहादरु थापा
अतः उि लिखत आधार, कारण तथा इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
माणह बाट ितवादी ड मरीदेवी प तले मतृ क
२
ल मी प तलाई मानु पन कुनै कारण रहेको नदेिखएको, मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
मतृ कलाई ितवादीले िवष सेवन गराएको र सोही काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१२६१, वैदेिशक
कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने वादी दाबी मािणत रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. डोले साद कँ डेल
हन नसके को, मतृ कले गरेको बा ता खाई मरेको
जाहेरवालाह होमबहादरु कुँवर, पदमबहादरु
भिनएको िबरालोको मृ यु िवषको कारण भएको हो, गु ङ र ितलकबहादरु थापाले ितवादीह ले
होइन भ ने परी ण नै नग रएकोबाट उ िबरालोको वैदेिशक रोजगारका लािग अमे रका पठाइिदने भनी
मृ यु मतृ कले गरेको बा ता खाई मरेको भ न िम ने रकम िलई थाइ या डस म पु याई फकाई याएको
नदेिखएको, मतृ कलाई ितवादीले मोहीमा िवष िमसाई भ ने जाहेरी भए तापिन मौकामा ितवादीम ये देवी
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रे मीलाई उजरु ी गन मनसाय नभएको भनी बयान
गरेका र जाहेरवालाह ले ितवादी डोले साद
इजलास नं. ५
कँ डेललाई यसरी रकम िदएको भ ने कुरा व तिु न
माणबाट वादी प ले पिु गन नसके को र आफूलाई
१
मका प यो भ ने जाहेरवालाह वैदेिशक रोजगार मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सपना धान
यायािधकरणसम उपि थत भई आ नो बेहोरालाई म ल, ०७२-CR-०५७५, बम िब फोट गरी मारेको
पिु हने गरी मािणत गराउन नसके को अव थामा कत य यान र यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव.
जाहेरवालाह बाट ितवादीह ले रकम िलएको पिु
रामलखन शमासमेत
हन नसके कोले जाहेरवालाह होमबहादरु कुँवर,
ततु मु ामा ितवादीह जगतनारायण
पदमबहादरु गु ङ र ितलकबहादरु थापाको जाहेरी शमा, उपे साह र रामलखन शमाले मौकामा बयान
स ब धमा अिभयोग दाबी पु न नस ने ठह याई र गदा ललका भ ने कौसल सहनी, अजय सहनीसमेत
ितवादी डोले कँ डेललाई स पूण दाबीबाट सफाइ भई काठमाड को ि परु े वरमा बम राखेको र सो
िदने गरी भएको सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको घटना घटाउने कायको षड् य मा ितवादीह
फै सला अ यथा नदेिखने ।
जगतनारायण शमा, उपे साह, राजनारायण ठाकुर
तसथः िववेिचत आधार माणबाट ितवादी शमा र रामलखन शमा स रक रहेको भनी बेहोरा
देवी रे मीले जाहेरवाला वस त बािनयालाई बेि जयममा लेखाएको पाइ छ । िनजह का सो बयानलाई मतृ कको
वैदेिशक रोजगारमा पठाई िदने भनी िनजबाट पो टमाटम रपोटलगायतका कागजातह ले पिु
.३,१०,०००।– िलई वैदेिशक रोजगारमा नपठाई गरेको छ । यस अव थामा ितवादी जगतनारायण
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को शमा, उपे साह, राजनारायण ठाकुर र रामलखन
कसरु मा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम १ वष ६ मिहना शमाउपर यानस ब धी महलको १६ नं. आकिषत
कै द र .१,५०,०००।– ज रवाना तथा जाहेरवाला हने नै देिखने ।
वस त बािनयासँग िलएको रकम .३,१०,०००।– र
ितवादी संिजव साहले अिधकार ा त
सोको ५०% ले हने हजानासमेत जाहेरवाला वस त अिधकारीसम को
बयानमा
जगतनारायण
बािनयाले ितवादी देवी रे मीबाट भराई पाउने र अ य शमासमेतका ितवादीह सँग कलंक को िटकट
जाहेरवालाह पदमबहादरु गु ङ, ितलकबहादरु थापा काउ टरमा भेटघाट स पक भएको, रौतहट फकन
र होमबहादरु कुँवरको जाहेरीउपर अिभयोग माग दाबी ितवादीह लाई िटकट काटी िदएको तथा बम
पु न नस ने र ितवादी डोले साद कँ डेललाई पड् केको खबर सु न रेिडयो िकिनिदएको भ ने बेहोरा
स पूण अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक उ लेख गरेको देिख छ । यसरी घटना घटाउने कायमा
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७१।३।१६ मा यी ितवादीको य त: संल नता नदेिखए तापिन
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
घटना घट् ने कुराको जानकारी वारदातपूव नै थाहा पाई
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
मौकामा हरीलाई खबर नगरेको कारण ततु घटना
क यटु र : ेमबहादरु थापा
घट् न गएकोसमेत देिखँदा ितवादी संिजव साहले
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभु म् । आफूलाई जानकारीमा रहेको घटना वारदात हन स ने
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कुरा लक
ु ाई घटना घटाउने कायमा म तागरको भूिमका शमा िव. नेपाल सरकार
िनभाएकाले ितवादी संिजव साहको हकमा मल
ितवादी ठाकुर साद शमाले नोकरी वेश
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं. अनस
ु ार तथा बढुवा योजनका लािग इ टरिमिडयट परी ा
पनु रावेदन अदालत पाटनले गन गरेको सजाय िमलेकै पास गरेको भिनएको माणप परी ाथ को नाम
देिखने ।
ठाकुर साद शमा, परी ा इ टरिमिडयट, अनु माङ् क
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी ११५२२४०, वष सन् १९९७, योग २२१ III
महलको १५ नं. अनस
ु ार सजाय नगन गरेको फै सला Division भएको माणप लाई माणीकरणको
िमलेन भ ने िजिकरका स ब धमा हेदा सु िज ला िनिम पठाउँदा योग १९०।५०० निक २२१ र Fail
अदालतले ितवादीह लाई यान मान उ ोगको निक III ेणी भ ने उ लेख भई आएको देिखयो ।
कसरु गरेको ठह याई फै सला गरेको देिख छ । िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०७१।८।१८ को
पनु रावेदन अदालतले िनज ितवादीह को पनु रावेदन आदेशानस
ु ार पनु : माणीकरणको लािग पठाइएकोमा
नपरेकाले सो िवषयमा िववेचना गन परेन भनी पिन ‘अपिु टत’ उ लेख भई आएको उ च मा यिमक
फै सलामा उ लेख गरेको पाइ छ । ितवादीह लाई िश ा प रषद्को िमित २०७२।६।१७ आ.च.नं.११२
बम िव फोट गराई कत य यान तफ षड् य पूण को प बाट देिखने ।
कायमा संल न भएको भनी कसरु दार कायम गरी
पनु रावेदक
ितवादीले सु
िवशेष
सजाय ठहर भएको र उ सजायलाई वीकारी बसेको अदालतसम आफै ँ ले माग गरेअनस
ु ार िनजले पेस
देिखने । ितवादीह रामलखन शमा, जगतनारायण गरेको र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
शमा, उपे साह, राजनारायण ठाकुरलाई मल
ु क
ु ऐन, उ च मा यिमक िश ा प रषद्माफत पेस गरेको
यानस ब धी महलको १६ नं. अनस
ु ार जनही १० माणप म ये कुन स य हो यिकन गनु भ ने सु
(दश) वष कै द र ितवादी संिजव साहलाई ऐ. ऐनको िवशेष अदालतको आदेशानस
ु ार स बि धत िनकायमा
ऐ. महलको १७(३) नं. अनस
ु ार २ वष ६ मिहना (दईु बु दासमेत ितवादीको शैि क यो यताको माणप
वष छ मिहना) कै द सजाय हने गरी पनु रावेदन अदालत न कली नै हो भनी िमित २०७२।६।१७ को च.नं.
पाटनबाट िमित २०७१।०५।१० भएको फै सला ११२ को प बाट पिु भई आएको देिख छ । Inter
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
Level को माणप को िनयमन गन िनकाय उ च
इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
िश ा प रषद्माफत ा त भएको माणीकरणलाई
क यटु र : हकमाया राई
अ यथा भनी यि आफूले पेस गरेको माणप को
इित संवत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शभु म् । माणीकरणलाई आिधका रक मा नपु न कानूनत:
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०६८९, कत य िम ने नदेिखने ।
यान र यान मान उ ोग, नेपाल सरकार
जनु शैि क माणप लाई माणीकरण
िव. रामलखन शमासमेत भएको मु ामा पिन गरी ‘अपिु टत’ भनी दाबी िलएको हो सोही माणप
यसैअनस
ितवादीको मागबमोिजम पनु : माणीकरणको
ु ार फै सला भएको छ ।
२
लािग पठाउँदा एकै बेहोराको जवाफ ‘अपिु टत’ भनी
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सपना धान माणीकरण भई आएको अव थामा ितवादीले पेस
म ल, ०७२-CR-१२१७, ाचार, ठाकुर साद गरेको माणप स कली हो भनी भ न निम ने ।
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अत: मािथ िववेिचत त य कानून तथा आउँदैन । यो पिन आ नै ठाउँमा काम गन के टालाई
माणको मू याङ् कनको आधारमा िवशेष अदालत काम गरेको तलब निदन आ नै छोरीलाई बला कार
काठमाड ले ितवादीले पेस गरेको शैि क यो यताको गरेको भनी आरोप लगाएको िवचार गन सिकने अव था
माणप न कली भएको आधारमा टाचारको कसरु नदेिखने ।
ठहर गरेको िमित २०७२।८।३ को फै सला िमलेकै
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
देिखँदा सदर हने ।
१ नं. को कानूनी यव थाले सो वषभ दा कम
इजलास अिधकृत : सिु दपकुमार भ राई
उमेरको बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई
क यटु र : हकमाया राई
करणी गरेमा जबरज ती करणी गरेको ठह रने भ ने
इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभु म् । देिख छ । पीिडतको उमेर िनजको अदालतसम को
यसमा य तै कृितका िन न मु ाह मा पिन बकप मा वष १३ र वा य परी ण ितवेदनमा
यसैअनस
१३-१४ वष उ लेख भएबाट पीिडत नाबािलका रहेको
ु ार फै सला भएका छन्:
§ ०७२-CR-१६८६, ाचार, धारी महतो देिखयो । नाबािलकालाई िनजको म जरु ी वा िवना
खुलवट िव. नेपाल सरकार
म जरु ी करणी गरेमा जबरज ती करणीको महलको
§ ०७२-CR-१९८२, न कली माणप पेस १ नं. कै प रभाषािभ पन आउँछ । यसथ ितवादीले
गरी सावजिनक पद धारण गरी ाचार पीिडतलाई जबरज ती करणीको कसरु गरेको थािपत
गरेको, नरबहादुर िव िव. नेपाल सरकार
हने ।
३
पीिडत गभवती रहेको िनजको Ultrasound
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सपना धान report तथा वा य परी णबाट देिख छ । सम
म ल, ०७२-CR-१८७८, जबरज ती करणी, मनु िमिसलबाट ितवादीले गभवती रहेको पीिडतलाई
काँडु िव. नेपाल सरकार
जबरज ती करणी गरेको देिखने ।
ितवादी मौकामा सािबती रहेको र अदालतमा
अत: ितवादी मनु काँडुलाई मल
ु क
ु ऐन,
कसरु मा इ कार रही बयान गरेपिन पीिडतको जबरज ती करणीको महलको १ र ३ नं. को कसरु मा
घरमा ४ वषदेिख काम गरेको भनी वीकार गरेको सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द र
देिख छ । यसरी पीिडतको घरमा ितवादीको आउने गभवती भएको अव थामा जबरज ती करणी गरेकाले
जाने म रहेको देिखयो । जबरज ती करणीको ऐ. को दफा ३क बमोिजम थप ५ (पाँच) वषसमेत ज मा
वारदातको माणको पमा सव थम पीिडत नै कै द वष १५ (प ) र ितपूितबापत .५०,०००।ह छ । पीिडत नै वयम् च मिदद सा ी पिन हो । (पचास हजार) पीिडतलाई ितवादीबाट भराई िदने
पीिडत वयम्ले ितवादीले आफूलाई करणी गरी ठह याएको सु िज ला अदालतको फै सला सदर
गभवतीसमेत बनाएको कुरा उ लेख गद अदालतमा गन गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
समेत बकप गरी मौकाको भनाइलाई पिु गरेको २०७२।५।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पाइयो । पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणी इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
गरेको नहँदो हो त पीिडताले आजीवन पमा दाग ला ने क यटु र: हकमाया राई
गरी जबरज ती करणी ज तो अपराधमा ितवादीले इित संवत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शभु म् ।
करणी गरेको भनी भ नपु न कुनै कारण देिखन
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यसबाट के वल आ नो ख ती याितिदएको कारणबाट
इजलास नं. ६
त काल उठेको रस था न नसक ितवादी टोपबहादरु
ठकुरीले मतृ क िभमबहादरु प रयारलाई दाउराले
१
टाउकोमा हार गरेको र सोही चोटबाट िनजको मृ यु
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी हन गएको देिखने ।
िव भर साद े , ०७४-CR-०२७१, कत य
मतृ क र यी ितवादीिबचमा यान िलनु
यान, नेपाल सरकार िव. टोपबहादुर च द ठकुरी
पनस मको पूव रसइवी के ही रहेको नदेिखएको,
दशको समयमा राँगा िक न सँगै गएका वारदातमा धा रलो हितयार नभई सामा य दाउराको
मतृ क िभमबहादरु प रयार र ितवादी टोपबहादरु
योग भएको, वारदातको िदन पिन ितवादीले
ठकुरीिबच मतृ कले ितवादीको ख तीमा कित पैयाँ मतृ कलाई मान पूवतयारी गरेर आएको अव था
रहेछ भनी हात हा दा ख ती याितन गएको र सोही नदेिखएको, लक
ु चोरी हार गरेको नभई उसै मौकामा
िवषयमा िववाद हँदा ितवादी टोपबहादरु ले दाउराको उठेको रस था न नसक दाउराले हा दा सोही चोट
िचपटले पिहले मतृ कको टाउकोमा र पिछ डँडा नमु ा िपरले घाइतेको उपचारको ममा मृ यु भएको अव था
हार गरेको भ ने य दश िभमले दमाईको जाहेरी देिखँदा ततु वारदात अिभयोग मागदाबीअनु प
बेहोरा देिख छ । मतृ कक ीमती श तमु ाया प रयारले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. बमोिजम
मौकामा कागज गदा ितवादी र आ नो ीमान् राँगो सजाय हने कसरु अपराध नभई ऐ. १४ नं. िवपरीतको
िक न भनी सँगसँगै गाउँितर गएकोमा तरलेली कामीको कसरु अपराध भएको देिखन आउने ।
घर छे उमा पु दा मेरो ीमान्ले ितवादीको गोजीमा
अतः िमिसल संल न सबतु माणह बाट
कित पैयाँ छ भनी ता दा ख ती याितएकोले सोही ितवादी टोपबहादरु च द ठकुरीले त काल उठे को रस
िवषयमा िनजह िबच िववाद भएको र सोही ममा था न नसक आवेशमा आई भीमबहादरु प रयारलाई
ितवादीले ए कासी आवेशमा आई निजकै रहेको टाउकोमा दाउराले हार गरेको कारणले मृ यु भएको
दाउराले टाउको तथा िपठ् यमुँ ा हार गरी स त घाइते देिखँदा िनज ितवादी टोपबहादरु च द ठकुरीलाई
बनाएकोमा उपचारको ममा िनजको मृ यु भएको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
हो । िनजह िबचमा पूव रसइवी के ही िथएन भनी बेहोरा १० वष कै द हने ठह याई भएको उ च अदालत
लेखाएको देिखने ।
पोखराको िमित २०७४।३।१९ गतेको फै सला िमलेकै
मौकामा बिु झएका तथा घटना िववरण कागज देिखँदा सदर हने ।
गन कसैले पिन यी मतृ क र ितवादीिबच पूवइवी इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
रहेको र सोही कारणले ितवादीले यान मानस मको इित संवत् २०७५ साल काि क १३ गते रोज ३ शभु म् ।
काय गरेको हो भनी लेखाउन सके को देिखँदैन । यी
२
दवु ैिबचमा पूवइवी रहेको भए सँगसँगै राँगा िक न जाने मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
अव था रहने पिन िथएन । मतृ कको शव परी ण गन आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०४४० र ०७१िचिक सक रघवु शं ि पाठीले अदालतसम टाउकोमा CR-०४९४, कत य यान, नेपाल सरकार िव. रमेश
लागेको चोटको कारणले रगत जमेको र सोही असरले भ ने दुगाबहादुर थापा र दुगाबहादुर थापा िव. नेपाल
मृ यु भएको भनी बकप गरेको देिख छ । लास जाँच सरकार
मचु ु कासमेतबाट मतृ कको टाउको र िपठ् यक
वादी प ले यी मतृ क र ितवादीिबच
ुँ ो िबच
भागमा चोटबाहेक अ य चोटपटक रहेको देिखँदनै । पूव रसइवी रहेको, मानु पनसमेतको कारण रहेको भनी
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मनसाय े रत ह या नै हो भ ने त य कुनै शङ् कारिहत ीमतीको सती व जोगाउनका लािग िनजलाई ता दा
सबदु माणबाट पिु गन सके को अव था देिखन मतृ कले आवेगमा आई मेरो गधन पकडी कुटिपट गदा
आएन । मतृ कले आ नो ीमतीमािथ जबरज ती मैले आ मर ाका लािग र ीमतीको सती व जोगाउनका
हातपात गन लागेको कायबाट ितवादीले त काल लािग सामा य ढुङ्गा िटपी होस नपु याई हा दा
उठेको रस था न नसक मतृ कलाई ढुङ्गा हार गरी मतृ कको टाउकोमा लागी भिवत यबाट मृ यु भएको हो,
मतृ कको मृ यु हन गएको त य पिु हन आएको देिखँदा तसथ भिवत यमा सजाय हनपु न हो भनी ितवादीले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. मा विणत यस अदालतसम पनु रावेदन गदा मा ै िजिकर िलएको
अव थािभ ै पन हँदा सु मोरङ िज ला अदालतबाट देिख छ । ितवादीले अदालतसम गरेको इ कारी
भएको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत बयानलाई िनजले यस अदालतसम पनु रावेदन गदा
िवराटनगरबाट िमित २०७०।१०।८ मा भएको फै सला िलएको पनु रावेदन िजिकरबाट खि डत भएको छ ।
िमलेको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, घटना थल तथा
भ ने पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन लासजाँच मचु ु का, मौकामा बिु झएका मािनसह ले
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ग रिदएको कागज तथा अदालतसम गरेको बकप ,
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारीसम
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
मेरो ीमती अिजता घरको पछािड कलमा भाँडा मा न सािबती बयान, शव परी ण ितवेदन, अदालतसम
लागेको अव थामा ेम िक कुले मेरो ीमतीलाई गरेको इ कारी बयानलाई खि डत हने गरी िलएको
अनैितक काय गन खोजेको हँदा मैले ीमतीको इ जत पनु रावेदन िजिकरसमेतका िमिसल संल न माणबाट
बचाउन त काल ढुङ्गा िटपी २ पटक हार गरे ँ, िनज मतृ कको मृ यु ितवादीकै कत यबाट भएको त य पिु
भइु मँ ा लड् यो, मरे ज तो लागी लक
ु ाउनका लािग हन आएको देिखने ।
मैले र बबु ा िड लीबहादरु ले िघसाद लगी फालेका ह
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
भनी गरेको बयानलाई ितवादीकै ीमती अिजता तथा अदालतमा बयान गदासमेत भिवत यतफ िजिकर
थापासमेतको मौकाको कागज बेहोराले समथन िलई बयान गरेको देिखदन। मानपन
ु कारण पूव रसइवी
गरेको पाइ छ । यसैगरी जाहेरवाला, व तिु थित नभएको भए तापिन त काल उठेको रस था न
मचु ु काका यि ह सोनी िक कु, छोटे ह दा, नसक ढुङ्गा हार गरेको कारणबाट मृ यु भएको
लिु खया सोरेन, सिु धर म डल, निव िव म साह, भ ने िमिसल संल न कागजबाट पिु भएको देिखँदा
सरु े ब नेतसमेतले अदालतसम उपि थत भई ितवादी रमेश भ ने दगु ाबहादरु थापालाई मल
ु क
ु ऐन,
अनस
धानमा
गरे
क
ो
कागजलाई
नै
समथन
गरी
बकप
यानस
ब
धीको
महलको
१४
नं
.
बमोिजम
१०(दश)
ु
गरेबाट ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम वष कै द हने ठह याई मोरङ िज ला अदालतबाट
गरेको सािबती बयानलाई समथन गरेको पाइ छ । िमित २०६९।८।१७ मा भएको फै सला सदर हने
ितवादीले अदालतमा बयान गदा अिधकार ा ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७०।१०।८
अिधकारीसम को बयान बेहोरा मेरो नभई हरीले मा भएको फै सला मनािसब नै देिखन आयो । ऐ.को
आफै ँ तयार गरी मलाई कुटेर डर धाक देखाई सही ५ नं.बमोिजमको कसरु मा ६ नं.बमोिजम सजाय हनु
गराएका हन् भनी उ लेख गरे तापिन सो त य पिु
पदछ भ ने ितवादी दगु ाबहादरु थापाको पनु रावेदन
गन सके को अव था नहँदा माण ऐन, २०३१ को िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
दफा ९(२)(क)(२) बमोिजम िनजले य गरेको कुरा
अतः िववेिचत आधार, कारण र
िनजको िव मा माणमा िलन िम ने देिख छ । मेरो माणसमेतबाट ितवादीले यानस ब धी महलको
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१४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको पिु हन
पनु रावेदक ितवादीले मतृ क िबरामी
आएकोले सोही १४ नं. बमोिजम ितवादी रमेश भएकोले आफूलाई आफै ँ ले िहकाउँदा मृ यु हन गएको
भ ने दगु ाबहादरु थापालाई १०(दश) वष कै द सजाय भनी िजिकर िलएपिन यसरी आफूले आफै ँ लाई हार
हने ठह याई सु मोरङ िज ला अदालतबाट गरेको भ ने त य किहँकतैबाट पिु हन आएको छै न ।
िमित २०६९।८।१७ मा भएको फै सला सदर हने िसिक त िबरामी अव थामा रहेको मािनसले आफूलाई
ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित झन् पीडामािथ पीडा हने गरी हार गन स दैन ।
२०७०।१०।८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा य तै मतृ कको घाँटी, िनधार, टाउको ज तो िविभ न
सदर हने ।
ठाउँमा चोट लागेको र घाँटी िथिचएको भ ने व तगु त
इजलास अिधकृतः लोकबहादरु हमाल
माणबाट प देिखन आउने ।
क यटु र: िसजन रे मी
एक ठाउँमा आफै ँ ले आफूलाई हार गरेपिन
इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् । यसबाट भएको पीडाका कारण यसपिछ मािनसले
३
आफै ँ ले आफै ँ लाई अ य हार गन स ने अव था
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर नै रहन नस ने ह छ । य तै हितयार पिन बा पोक
के .सी., ०७३-CR-१७१५, कत य यान, स देश र आरा योग भएको पाइ छ । आफै ँ ले आफै ँ लाई
मादेन िव. नेपाल सरकार
हार गदा दईु हितयार पिन योग गनु ायः अस भव
पनु रावेदक / ितवादी स देश मादेनले ह छ । िबरामी अव थामा रहेको मािनसले यसरी य त
अनस
धानमा
बयान गदा आ नो ीमती पे
आफै ँ ले आफै ँ लाई हार गरी रगतप छे भएप ात्
ु
पालङ
ु ् वाको अवैध गभ रहेको आशङ् कामा उ िदन आ नो घाँटीसमेत आफै ँले िथची आ मह या गन
घरमा नै आफूले दवु ै हातले घाँटीमा समाई िदएको र स दैन । यसका साथै िनजले आफै ँ ले आफै ँ लाई हार
नानाथरी गाली गरेकोले सहन नसक आवेशमा आई गनपनस
मको कारण रहेभएको भ ने पिन िमिसलबाट
ु
घरमा रहेको हाते आराले घाँटीमा र बा पोक खक
ु ु रीले देिखन नआउने ।
टाउकोमा हार गदा िनजको मृ यु भएको हो । अपराध
िमिसल संल न व तगु त माण, अनस
ु धानका
लक
ममा यी ितवादीको बयान बेहोरा, बिु झएका
ु ाउन कपडाले अनहु ारको रगत पछ
ु ी उपचारको
लािग भनी ह ला गरी छरिछमेक को सहयोगमा यि ह को भनाइ र वारदातको प रि थितज य
अ पताल िलएर गएको हँ भनी आफूले हार गरेको अव था आिद िमिसल संल न माणह बाट यी
खक
ु ु री र आरा िचने ँ भनी सनाखतसमेत ग रिदएको ितवादीले नै कत य गरी मतृ कलाई मारेको भ ने त य
पाइने ।
एकआपसमा िम न िभड् न आई समिथत हन आएको
शव परी ण गन िवशेष ले अदालतमा छ । ितवादीको अदालतको बयान भने ठोस पमा
ग रिदएको बकप मा मख
ु मा िफँ ज, मटु ु कलेजो कतैबाट समिथत हन सके को देिखँदैन । यसैले यी
फो सोमा रगत जमेको देिखएकोमा घाँटीमा दबाई मतृ कलाई ितवादीले नै घाँटी िथची य त हार
भई गरी कत य गरेर नै मारेको देिखन आएकोले सु
ेसर हँदाको अव थामा ास ास अव
मतृ कको मृ यु भएको भनी लेखाई िदएका छन् । घाँटी िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी भएको
िथिचएको र ास ास अव भएको भ ने िनज पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको नै देिखने ।
िवशेष को भनाइबाट यी ितवादीले अनस
अतः िववेिचत आधार, कारण र माणह बाट
ु धानका
ममा आफूले पिहला घाँटी िथचेको भ ने भनाइसमेत यी पनु रावेदक / ितवादी गोरा भ ने स देश मादेनलाई
समिथत हन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को
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कसरु मा िनजलाई ऐ. १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत देिखएपिन िनज मोहीचनका दईु छोराह रहेभएको
ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु ता लेजङ
ु िज ला देिखएकोले सो ज गाह मा यी पनु रावेदकका बबु ा
अदालतबाट िमित २०७२।२।१२ मा भएको फै सला तपेसरको मा एकलौटी मोिहयानी हक रहेको भ ने
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगर किहँकतैबाट देिखन आएको छै न । आ नो बबु ाको
इलाम इजलासबाट िमित २०७३।११।१८ मा भएको एकलौटी मोिहयानी हक थािपत नभई बाजेको
फै सला िमलेकै देिखएकोले सदर हने ।
मोिहयानी हक भएको ज गामा िनज बाजे मोहीचनको
इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
अक छोरा अथात् यी पनु रावेदकका बबु ाको समान
क यटु र : म जु खड् का
अंिशयार भाइ यथ सख
ु ल महरा भएको अव थामा
इित संवत् २०७४ साल चैत २० गते रोज ३ शभु म् । यी पनु रावेदकको उ ज गामा एकलौटी मोिहयानी हक
४
कायम रहन स ने देिखन नआउने ।
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
पनु रावेदक ितवादी प बाट आ नो मा
े , ०७१-CI-१५५६, फै सला बदर, स यनारायण एकलौटी मोिहयानी हक ला ने कुनै अव था देखाई
महरा चमार िव. सुखल महरा चमार
स माण सोको पिु गरेको पिन िमिसलबाट देिखँदैन ।
दाबीका िक.नं. १०१ र २०७ का ज गाका यसकारण मोहीचनको मोिहयानी हक िनजपिछ उनका
सािबक ज गाधनी िवसेसर राउत भएको र सािबक छोराह पनु रावेदकका बबु ा तपेसर र यी यथ वादी
दतावाला मोही मोहीचन महरा भ ने मोहीचन साक सख
ु ल महरा चमारमा बराबर पमा रहने नै देिखने ।
भएको भ ने देिखई सो कुरामा दवु ै प का िबच मख
िववादको िक.नं. १०१ र १०७ को ज गा
ु
िमलेको देिखन आउँछ । मोही मोहीचन महराको िमित २०५८।७।२६ को िनणयले कै लिसयादेवीको
पु तावली हेदा मोहीचन महरा भ ने मोहीचन साक का नाममा नामसारी भई िविभ न िक ा न बरमा
दईु छोराह मा जेठा तपेसर महरा र का छा यी यथ िक ाकाट गरी रामचरीत, भागनारायण, लालबाबक
ु ो
वादी सख
ु ल महरा चमार भ ने देिखन आयो । तपेसर अंश भागमा परेको भ ने िमिसल देिखन आएको छ ।
महराका छोरा यी पनु रावेदक ितवादी स यनारायण अ हकदार तथा ज गाधनीह लाई िवप ी नबनाई
महरा रहेको पाइने ।
सो ज गाह का ज गाधनी नै नरहेका सक
ु देव साद
मोही मोहीचन साक को समेत परलोक यादवलाई मा िवप ी बनाई मोही नामसारी मु ा िदई
भएकोले िनजको हकखाने िनजका दईु छोराह मा यी गराएको िनणय िमलेको मा न निम ने ।
पनु रावेदक ितवादीका बबु ा तपेसर महरा र का छा
खास ज गाधनीले सख
ु ल महरा चमारलाई नै
यी यथ वादी सख
ल
महरा
चमार
रहे
क
ो
पाइयो
।
मोही
प
याई
ितवाद
गरे
क
ो
ि
थित
र अव था िव मान
ु
मोहीचन महराको मोिहयानी हक रहेको ज गाको समेत रहेको छ । य तो अव थामा भूिम सधु ार कायालय
िनजका छोरा पनु रावेदकका बबु ा तपेसर र यथ बाराबाट यी पनु रावेदक ितवादीको नाममा मोही
सख
ु ल महरा चमार बराबर िह सेदार रहेको देिखन नामसारी हने ठहर भई भएको िमित २०५७।११।१
आउने ।
को िनणयबाट यथ वादी सख
ु ल महरा चमारको
हक सन भ ने कुरा मैसगँ बाबपु िछ हकमा असर परेको प नै देिखन आएकोले सो िनणय
छोराह र यसपिछ नाितह मा सन हो । बाजेको हक कानूनस मत रहेभएको पाइँदैन । यसैले भूिम सधु ार
अिधकारिभ पन ज गामा िसधै नाितको नाममा हक कायालयको उ िमित २०५७।११।१ को िनणयलाई
स रजाने भ ने हँदैन । िववािदत ज गामा यी पनु रावेदकका बदर गनु पनमा सो िनणय िमलेकै देिखएको भनी यी
बाजे मोहीचन महराको एकलौटी मोिहयानी हक रहेको
यथ वादीको वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरी
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भूिम सधु ार कायालय बाराबाट िमित २०६६।३।१५ २०६२।५।१५ मा िनयिु पाएको र िवप ी महेशकुमार
मा भएको फै सलासमेत निमलेकोले सोलाई उ टी गरी क पित िमित २०६५।३।१५ मा सहायक चौथो
वादी दाबीबमोिजम भूिम सधु ार कायालय बाराबाट िमित तह अ.हे.व. मा पदनाम कायम भएको देिखएबाट
२०५७।११।१ मा भएको िनणय बदर हने ठह याएको िनवेदकभ दा िवप ी महेशकुमार क पित जिु नयर
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला मनािसब नै रहेको देिखन आउँछ । नेपाल वा य सेवा ऐन,
देिखन आउने ।
२०५३ को दफा ९(७क)(ङ) अनस
ु ार वा थ सेवाको
अतः िववेिचत आधार, कारण र माणह बाट चौथो तहबाट पाँच तहमा तरविृ हनको लािग
भूिम सधु ार कायालय बाराबाट वादी दाबी पु न नस ने यूनतम ५ वषको सेवा अविध पगु ेको हनपु न प
ठह याई िमित २०६६।०३।१५ मा भएको फै सला कानूनी यव था रहेको अव थामा िनवेदक ५ वष सेवा
उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट अविध पगु ेपिछ िमित २०६७।१०।११ को प अनस
ु ार
िमित २०७१।१२।८ मा भएको फै सला िमलेकै िमित २०६७।५।१५ देिख लागू हने गरी पाँचौ तहमा
देिखएकोले सदर हने ।
तरविृ भएको देिखने ।
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
५ वष पु नै पन कानूनी यव था भएको
क यटु र: म जु खड् का
अव थामा सो अविध नपगु ी पाँच तहमा तर विृ
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभु म् । भएका िवप ी महेशकुमार क पित िनवेदकको भ दा
५
अगािड नै पाँच तहमा तर विृ भएको आधारमा पाँच
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार तहमा समायोजन बढुवामा समेत िसिनयर हन् भ न
े , ०७५-WO-०२५७, उ ेषण / परमादेश, िम ने हँदैन । चौथो तहमा िनवेदक के शवबहादरु के .सी.
के शवबहादुर के .सी. िव. लोक सेवा आयोग, के ीय नै िसिनयर भएको देिखएको र िवप ी महेशकुमार
कायालय, अनामनगरसमेत
क पती कानूनी यव थािवपरीत ५ वष नपगु ी पाँच
िनवेदक के शवबहादरु के .सी. वा य तहमा तरविृ भएको देिखएको अव थामा िनवेदक
सेवाको सहायक चौथो तह अ.हे.व. पदमा िमित के शव बहादरु के .सी. नै पाँच तहमा बढुवा समायोजनमा
२०६२।५।१५ मा िनयु भई सेवा वेश गरेको िसिनयर रही बढुवा समायोजन हने देिखने ।
देिख छ । िनजले िमित २०६७।१०।११ गतेको
लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय,
िनणयअनस
ु ार िमित २०६७।५।१५ देिख लागू हने अनामनगर काठमाड बाट िज ला जन वा य
गरी पाँच तहमा तरविृ पाएको देिख छ । िवप ी कायालय, यूठानको बढुवा सिमितको सिचवालयको
महेशकुमार क पित िमित २०४६।६।१२ को िमित २०७५।२।२३ को िनणय बदर गन गरी िमित
िनणयले ए.प.अ. ा. ततृ ीय ेणीमा िनयिु भई िमित २०७५।५।७ मा भएको िनणय उ ेषणको आदेशले
२०६५।३।१५ को प ानस
ु ार अ.हे.व. चौथो तहमा बदर ग रिदएको छ । अब, िज ला जन वा य
पदनाम कायम भएको देिख छ भने िनजको सहायक कायालय, यूठानको बढुवा सिमितको सिचवालयको
पाँच तहमा तरविृ िमित २०६८।७।२९ को िमित २०७५।२।२३ को िनणयअनस
ु ार नै िनवेदक
िनणयअनस
ु ार िमित २०६६।१०।१७ गतेदिे ख लागू के शवबहादरु के .सी.लाई िनयमानस
ु ार बढुवा
हने गरी भएको देिखने ।
समायोजन गनु भनी िवप ीह लोक सेवा आयोग,
िनवेदक िमित ०६२।५।१५ मा वा य के ि य कायालय र िज ला जन वा य कायालय,
सेवाको सहायक चौथो तह अ.हे.व. पदमा िमित यूठानको बढुवा सिमितको सिचवालयको नाउँमा
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परमादेशको आदेश जारी हने ।
not be detected, sperm cell could not be
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
found and blood could not be detected
क यटु र: च दनकुमार म डल
भ ने िमित २०७२।८।१३ को के ीय हरी िविध
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् । िव ान योगशाला, सामाखशु ी काठमाड को परी ण
६
ितवेदनबाट देिखएको हँदा जाहेरी दरखा तमा
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी उि लिखत बेहोरा खि डत भएको पाइने ।
ड बरबहादरु शाही, ०७३-CR-०७८०, जबरज ती
जबरज ती करणी ज तो ग भीर कृितको
करणी, िव णु आचाय िव. नेपाल सरकार
फौजदारी कसरु मा ितवादीउपरको अिभयोग दाबी
ितवादी िव णु आचायले मौकामा शङ् कारिहत तवरबाट पिु हनपु दछ अ यथा शङ् काको
अिधकार ा
अिधकारीसम
बयान गदा सिु वधा अिभयु ले पाउने फौजदारी यायको मा य
जाहेरवालालाई आफूले जबरज ती करणी गरेको िस ा त रहेको छ । जाहेरवालीको जाहेरी दरखा त,
होइन । वारदात भएको भिनएको िदन आफू आ नो घटना िववरण कागज र अदालतमा गरेको बकप को
घरमा सतु ेको, जाहेरवालीको घरमा नगएको, िनज बेहोरा फरक फरक भई एकआपसमा बािझएको
जाहेरवालीले आफूसँग तीन लाख पचास हजार पैयाँ अव थामा जाहेरवालीको भनाइलाई माणमा िलन
सापटी िलएकोमा पैसा ितन नसक आ नै हकभोगको िम ने देिखएन । जाहेरवालीको कागजलाई शारी रक
ज गा िदएर िहसाब िमलान भइसके को र िनजसँग मैले परी ण र अ य भौितक माणले समेत पिु गन
नै २५ हजार पैयाँ िलनु पन िथयो, सोही पैसाको नसके को अव थामा शङ् का र अनमु ानको आधारमा
िवषयमा पिहला झगडा भएकोले लेनदेनका कारणले मा ितवादीलाई सजाय गनु फौजदारी यायको
मलाई आरोप लगाइएको हनपु छ भनी आरोिपत िस ा तिवपरीत ह छ । तुत मु ामा यी पनु रावेदक
कसरु मा इ कार रहेको अव था छ । िनज ितवादीले ितवादीउपरको अिभयोग मागदाबी शङ् कारिहत
अदालतसम बयान गदा मैले पीिडतको घरमा गई तवरबाट पिु हन नसके को हँदा ितवादी िव णु
याि टलेसन जाली याती ढोका खोली, पीिडतको आचायलाई जबरज ती करणीको महलको ३ (५) नं.
मख
ु थनु ी, मोबाइल फोडी पटकपटक जबरज ती बमोिजम ७ (सात) वष कै द सजाय हने र पीिडतले
करणी गरेको होइन भनी आरोिपत कसरु लाई इ कार यी ितवादीबाट .४०,०००।- (चािलस हजार)
रहेको देिखने ।
ितपूित भराई पाउने ठह याई सु दाङ देउखरु ी
ितवादी िव णु आचायको शारी रक परी ण िज ला अदालतबाट िमित २०७२।११।१८ मा भएको
रपोटमा िलङ् गको व रप र ी जाितको वाब फै सला के ही उ टी गरी ितवादीलाई ५ वष कै द र
नपाइएको, शरीरमा िचथो रएको, संघषका िच ह र पीिडतले ितवादीबाट .३०,०००।– (तीस हजार)
िनलडामह नपाइएको भ ने बेहोरा उ लेख भएको ितपूित भराई पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत
देिख छ । जाहेरवालीको घर कोठाबाट बरामद ग रएको तल
ु सीपरु बाट िमित २०७३।५।१४ मा भएको फै सला
पीिडत भिनएको संकेत नं.५६ ई. .का. तल
ु सीपरु कानून र उि लिखत निजर िस ा तसमेतको ितकूल
०७२-५ ले जबरज ती करणीको समयमा लगाएको रहेको देिखँदा सो फै सला उ टी भई ितवादी िव णु
सु वाल, ओ याएको त ना, पीिडतको योिन वाब र आचायले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
ितवादीको urethral swab भौितक सबदु परी णको
अतः िववेिचत आधार, कारण र माणह बाट
लािग के ीय हरी िविध िव ान योगशाला, ितवादी िव णु आचायलाई जबरज ती करणीको
सामाखशु ी काठमाड मा पठाएकोमा semen could महलको ३ (५) नं. बमोिजम ७ (सात) वष कै द
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सजाय हने र पीिडतले यी पनु रावेदक ितवादीबाट ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “कुनै काम, घटना वा
.४०,०००।- (चािलस हजार) ितपूित भराई पाउने अव थाका स ब धमा भएको तहिककात वा जाँचबुझको
ठह याई सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित िसलिसलामा चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार
२०७२।११।१८ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा भएको कुनै िलखतमा उ लेख भएको कुनै कुरा सो
के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई ५ वष कै द र कुरा य गन सा ीको पमा अदालतमा उपि थत
पीिडतले िनज ितवादीबाट .३०,०००।– (तीस भई बयान गरेमा माणमा िलन हने” भ ने यव था
हजार) ितपूित भराई पाउने ठह याई पनु रावेदन रहेको देिखएको अव थामा अदालतमा उपि थत
अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०७३।५।१४ मा नभएका य ता यि ह को कथनलाई माणमा िलन
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सला उ टी स ने देिखँदैन । य तो अव थामा बरामदी मचु ु कामा
भई पनु रावेदक ितवादी िव णु आचायले अिभयोग उि लिखत बेहोरा र घटना िववरण कागज गन
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
यि ह को कथनलाई माणमा हण गन निम ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
वादी नेपाल सरकारले बरामदी मचु ु काका
क यटु र: च दनकुमार म डल
मािनस र घटना िववरण कागज गन मािनसह लाई
इित संवत् २०७५ साल माघ ७ गते रोज २ शभु म् ।
अदालतमा उपि थत गराई बकप गराई अिभयोजन
७
मािणत गन नसके को र बरामद भएको मासु गाई
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर गो को हो भनी परी णबाट पिु गराउन नसके को
मो ान, ०७१-CR-१०९४ र ०७१-CR-१०९५, अव थामा ितवेदकको ितवेदन र अनस
ु धान
गौवध, सािवर कसाई िव. नेपाल सरकार र मोह मद अिधकारीसम को सािबती बयानलाई मा आधार
इसरार खाँ िव. नेपाल सरकार
मानी यी ितवादीह लाई दोषी ठहर गनु फौजदारी
ितवादी मिु
कुरेसी भ ने सािवर याय िस ा तको ितकूल ह छ । गौवध ज तो ग भीर
कसाईले अनस
ु धान अिधकारीसम वारदातमा फौजदारी अपराधमा हरीमा भएको सािबतीलाई अ य
संल न रहेकोमा सािबत रही बयान गरेका र ितवादी वत र व तिु न माणले पिु गरेमा मा दोषी ठहर
मोह मद इसरार खाँले अनस
ु धान अिधकारीसम गन सिकने ह छ । सो वत र व तिु न माणको
गाई काटेकोमा इ कार भई बयान गरे पिन गाईको अभावमा यी पनु रावेदक ितवादीह लाई दोषी ठहर
मासु र गाईको सक
ु ु टी िलने गरेकोमा स म सािबत भई गरी सजाय गनु याय र कानूनको रोहमा िम ने देिखन
बयान गरेको देिखए तापिन अदालतमा बयान गदा नआउने ।
अनस
अतः िववेिचत आधार, कारण र
ु धान अिधकारीसम को बयान वइ छाको
होइन, अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको होइन माणसमेतबाट ितवादीह मोह मद इसरार खाँ
भनी इ कारी बयान गरेको देिख छ । वारदात थलमा र मिु कुरेसी भ ने सािवर कसाईलाई सु िज ला
देिखएको मासु र अि थप जर गाई गो को हो वा होइन अदालतबाट सफाइ िदने गरी भएको फै सला उ टी
भनी परी ण भएकोसमेत देिखँदनै । घटना थल र गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट मल
ु क
ु ऐन,
बरामदी मचु ु कामा ितवादीह लाई रोहवरमा राखी चौपायाको महलको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही
िनजह को सिहछापसमेत गराएको नदेिखने ।
महलको ११ नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गन
बरामदी मचु ु काका मािनस र घटना िववरण गरेको िमित २०७१।६।२८ को फै सला निमलेको
कागज गन यि ह लाई अदालतमा उपि थत गराई हँदा उ टी भई िनज ितवादीह मोह मद इसरार
वादी प ले बकप गराउन सके को पाइँदनै । माण खाँ र मिु कुरेसी भ ने सािवर कसाईले अिभयोग
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मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ७
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
१
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०५२८, उ ेषण,
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी िदपेस डंगोलसमेत िव. भूिमसुधार तथा यव थापन
अिनलकुमार िस हा, ०७०-WO-०९२७, उ ेषण / िवभाग, काठमाड समेत
परमादेश, िदपो सहनी िव. राजे सहनीसमेत
ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को २(ङ)
अदालतबाट ब डा छु याउने ि या अिघ तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) मा
बढाई िमित २०७१।१।११ मा ब डा छु याउने "सरकारी ज गा" भ नाले सडक, बाटो, रे वे, सरकारी
मचु ु का हँदा यी िवप ी उ िमित २०७१।१।११ घर, भवन वा कायालय रहेको ज गा स झनपु छ र सो
को ब डा मचु ु कामा उपि थत भई रोहवरमा बसेको श दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बटु ेन,
देिखँदैन । सो ब डा मचु ु का नरम गरम निमलाई भएको नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा
थाहा जानकारी वत: हनपु न भनी स झन िम दैन । सोको िडल, नहर, कुलो ऐलानी, पत वा अ य ज गा
जबस म सो ब डा मचु ु काको रीतपूवक न कल ा िभर, पहरा, इनार, बगर र नेपाल सरकारले समय
हँदनै सो बारेमा िवप ीलाई थाहा जानकारी हन स ने समयमा नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी सरकारी
अव था नरहने ।
ज गा भनी तोिकिदएको ज गासमेतलाई जनाउँछ भनी
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको प रभाषा गरेको पाइ छ । ततु िववािदत िक.नं. १४७,
िमित २०७१।२।२२ मा आदेशानस
ु ार पनु : ब डा १५२ र १५८ का ज गा पिन धोवीखोलाअ तगत
गन दवु ै प लाई ब डा गन डोरको तारेख तोक पन भनी २०५३ सालमा नापी शाखाबाट नापजाँच
िमित २०७१।११।३० मा पनु : ब डा मचु ु का भएको देिखयो । धोवीखोलाले आ नो बहाव बदली
भएको धनषु ा िज ला अदालतको च.नं. ९४५२ नदी उकास भएका यी िक ा ज गाह ऐनको
िमित २०७१।१२।४ को प बाट देिख छ । सो ब डा प रभाषाअनस
ु ार सरकारी ज गाअ तगत पन देिख छ ।
मचु ु कामा िनवेदक िदपो सहनी उपि थत भएपिन सही िनवेदकका बाजेले नै ज गा दता ि या गदा िववािदत
छाप नगरेको भनी जिनएको छ । सोपिछ भएको ब डा िक ाह धोवीखोलाअ तगत पन भनी उसैबखत
मचु ु का अनस
ु ार आआ नो भाग दतासमेत ग रसके का थाहा जानकारी पाई सो ज गा क ा गरी अ ज गा
छन् भनी िवप ीका कानून यवसायीले बहसको ममा दता ग रसके का छन । बाबु बाजेले नै सावजिनक भनी
भ नभु एको छ । िवप ीको अनपु ि थितमा नरमगरम सहमित जनाई छािडसके का ज गा छोरा नाितले अब
निमलाई भएको ब डा मचु ु का बदर गरी पनु : ब डा दाबी गन निम ने ।
गन भनी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको िमित
अत: २०५३ सालमा नै वादीले दाबी
२०७१।२।२२ को आदेश कानूनबमोिजम रहेको र गरेको ज गा सािबक धोवीखोलाअ तगत पन भनी
दो ो ब डा मचु ु काबाट रट िनवेदनको औिच यसमेत नापी शाखा चाबिहलले िक ाकाट गरी पठाएको
समा भएको हँदा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको देिखँदा ती ज गाह सािबकमा धोवीखोला नै रहेको
उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी गनु नपन देिखँदा सावजिनक पमा देिखन आएको छ । २०५३
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सालमा नै नेपाल सरकार ज गाधनी भनी िट पणीमा नािलस ला ने यव था गरी अदालत वेश गन सश
जिनएको र त काल सािबक न सा िभडाई िववािदत मा यम हकदैयालाई िलइएको छ । “हकदैया” भ नाले
ज गाह धोवीखोलाअ तगत रहेको भ ने देिखई सो संिवधान वा कानून ारा द हकमा आघात परेमा
ज गाह क ा गरी नेपाल सरकार ज गाधनी कायम कुनै िवषयमा अदालतमा उपि थत भई सो हक चलन
भइसके को हँदा य तो ज गा िनवेदकको हकको भ न गराउन नािलस उजरु ितवादी वा ख डन गन स ने
निम ने भएकोले िनवेदकको नाउँमा दता गन निम ने स म हकलाई जनाउने । िववािदत िक.नं. २ र ११८
भनी िवप ी मालपोत कायालय चाविहलबाट िमित का ज गा सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला
२०६९।१०।१९ मा भएको िनणय कानूनबमोिजम नै सिमित कै लालीले िमित २०५८।३।१३ मा सािबक
हँदा िनवेदन मागबमोिजमको उ ेषणयु परमादेशको मालाखेती गाउँ िवकास सिमित कायालयलाई दान
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज गन गरी भएको िनणयानस
ु ार उ िक.नं. २ र ११८ का
हने ।
ज गा मालाखेती गाउँ िवकास सिमितको कायालयका
इजलास अिधकृत: िवदरु कुमार उपा याय
नाउँमा दता भएको यसपिछ उ गाउँ िवकास सिमितले
क यटु र: संजय जैसवाल
आ नो ते ो गाउँ प रषदबाट
् िनणय गरी मालाखेती
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् । ा. वा. के हालको मालाखेती अ पताललाई दान
३
गरेको देिख छ । यस कारबाट िववािदत िक.नं. २
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी र ११८ का ज गा यी रट िनवेदकका नाउँ दताको
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०६०५, उ ेषण / नदेिखएको उ ज गामा यी रट िनवेदकको आ नो
परमादेश, जग नाथ बुढा िव. भूिमसुधार तथा यव था कुनै हक वािम व नै थािपत नभएको अव थामा यी
म ालय, काठमाड समेत
रट िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पु याएको
िवप ी सािबक मालाखेती गाउँ िवकास भ न िम ने देिखन नआउने ।
सिमितको कायालयका नाउँमा ज गा दान गन गरी
अतः मािथ िववेिचत आधार एवम्
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला सिमित कारणह बाट सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग
कै लालीको िमित २०५८।३।१३ को िनणयबाट िज ला सिमित कै लालीले सावजिनक सं था सािबक
िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पु याएको मालाखेती गाउँ िवकास सिमित कायालयलाई उ
पाइँदैन । िनवेदकले ा त गरेको भनेको िक.नं. १६, िक.नं. २ र ११८ का ज गा दान गन गरी िमित
१११ र ११९ का ज गा सक
ु ु बासी सम या समाधान २०५८।३।१३ मा गरेको िनणय र सो िनणयका
आयोग िज ला सिमित कै लालीबाट ज गा िवतरण हँदा आधारमा िमित २०६७।६।१९ मा उ गाउँ
ा त गरेका हन् । सािबक हक दताको भने नभएको । िवकास सिमितलाई िवतरण गरेको ज गाधनी माण
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तीको ८२ पज
ु ालगायत सो स ब धमा भए गरेका स पूण काम
नं. को कानूनी यव था हेदा “नेपाल सरकार वादी कारबाही कानून ितकूल देिखन नआएको तथा िवल ब
हने मु ा र घस
ु खाने / मा ने सरकारी कमचारीकै गरी पन आएको िववािदत ज गामा िनवेदकको हकदैया
ह ता रको िलखतको सबदु िलई नािलस गरेको घस
ु नै नरहेकोले िनवेदन माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी
मु ामा जोसक
गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ु ै ले नािलस गरेपिन ह छ । सोबाहेक अ
गै मु ामा जसको जनु कुरामा हक पु छ उसले सो इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
कुरामा दाबी गरी नािलस िदए मा ला छ” भ ने रहेको क यटु रः च ा ितम सेना
देिख छ । यसरी हा ो कानूनी यव थाले हक पु नेको इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् ।
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४
मआ
ु जा रकम बिु झसके पिछ सोमा िच बझ
ु ेन भनी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी िदएको िनवेदनउपर कारबाही हँदा नेपाल सरकार सहरी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०९१३, उ ेषण िवकास म ालय (सिचव तर) को िमित २०७२।९।७
/ परमादेश, जीवन शाहीसमेत िव. सहरी िवकास को ज गा ाि त ऐन, २०३४ को ि या पूरा गरी
म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
पनु रावेदन गनपन,
ु हाललाई मआ
ु जा बिु झसके कोले
मआ
ु जा िनधारण सिमितको बैठकको थप मआ
ु जा र राहत िदन िम ने नदेिखएको भनी
िनणयमा मआ
जा
रकमबाहे
क
थप
रकम
उपल
ध
भएको
िनणय कानून ितकूल देिखन नआउने ।
ु
गराउने भ ने कुरा उ लेख भएको छै न । रट
तसथ
िनवेदकह को
िनवेदन
िनवेदकह लाई मआ
ु जा िनधारण सिमितले मागबमोिजमको उ ेषणयु परमेदशको आदेश जारी
िनधारण गरेको मआ
ु जा रकममा िच नबझ
ु ेको हो गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
भने १५ िदनिभ नेपाल सरकार गहृ म ालयमा इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
उजरु ी िदन स ने यव था ज गा ाि त ऐन, २०३४ क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभु म् ।
को दफा २५(७) ले गरेको तर रट िनवेदकह
कानूनबमोिजमको िनकायमा उजरु गन जानु पनमा
५
सोतफ नगई िमित २०६४।८।५ मा मआ
ु जा िनधारण मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
सिमितले मआ
ु जा रकम िनधारण गरेकोमा २०६८ धान म ल, ०७१-CI-११००, अंश चलन, सीताराम
सालमा आएर मआ
ु जा रकम घटी भएको भनी थप आचाय िव. राधे याम आचाय
मआ
िमित २०५१।१२।२० को घरसारको िलखत
ु जा रकम उपल ध गराइ पाउँ भनी स माननीय
धानम ी यूसमेत सम िनवेदन गनभएको
देिखँदा मल
ु
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको १ नं. को देहाय १ बमोिजम
रट िनवेदकह ले आफूलाई ितपूित वा मआ
ु जामा रिज ेसन हनपु नमा नभएकोले यस िलखतले कानूनी
िच नबझ
ु ेको कुरामा ऐनबमोिजमको यादिभ मा यता ा गन अव था देिखन आएन । अत: वादी
स बि धत िनकायमा उजरु गन जानभु एको देिखन र ितवादीिबच अंशब डा भएको भ ने कुरा पिु हने
नआउने ।
गरी ितवादीह बाट अ य कुनै कागज माणसमेत
अतः नेपाल सरकारलाई आव यक परेको पेस हन नआएबाट वादीले ितवादीबाट अंश पाउने नै
ज गा स बि धत ज गाधनीह लाई मआ
ु जा दान देिखन आउने ।
गरी ज गा ा गन स ने अिधकार ज गा ाि त ऐन,
वादी ितवादी चारैजनाको नाममा संयु
२०३४ ले दान गरेको सोही कानूनी यव थाको दता रहको सािबक िक.नं. ६५ बाट आआ नो
अधीनमा रही सावजिनक पमा िज ला शासन भाग हकिह सा बराबरका दरले िक ाकाट गरी
कायालय प देहीले भैरहवा भ सार नाकाको लािग ा त ग रसके को देिखयो । पनु रावेदक गोपीकृ ण
ज गा ाि त स बि धत सूचना कािशत गरी स बि धत आचायसमेतले सािबक िक.नं. ६५ बाट ा त गरेको
िज लाका मख
ु िज ला अिधकारीको अ य तामा ज गा अ य िब समेत ग रसके को पाइयो । अत:
मआ
ु जा िनधारण सिमित गठन भई सोही सिमितको चारैजनाको नाममा संयु दता रहेको िक.नं. ६५ को
िनणयअनस
ु ार अिध हण ग रने ज गाको मआ
ु जा रकम ज गाबाट पनु रावेदकह ले आ नो हकिह सा छुट्याई
िनधारण गरी अिध हण ग रएको ज गाका स बि धत िब समेत ग रसके को हँदा अब सोही सािबक िक.नं.
ज गाधनीह ले आ नो हक भोगको माण पेस ६५ बाट िक ाकाट भई आएको िवप ी वादी राधे याम
दािखला गरी आआ नो अिध हणमा परेको ज गाको आचायको नाममा दता रहेको िक.नं. १३७ बाट पनु :
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पनु रावेदकले अंश पाउने देिखन नआउने ।
७क िक.नं. १, ऐ. ऐ. वडा नं. ७ख िक.नं. १३७ को
िक.नं. १ को ज गा िवप ी वादी राधे याम हदस म के ही उ टी गरी उ िक.नं. १ र िक.नं. १३७
आचायले यी पनु रावेदक ितवादीह समेतको सहमित का िक ा ज गाह ब डा नला ने र काठमाड िज ला
म जरु ीमा बाबु मािणकबहादरु आचायबाट बकसप बाट क ितपरु भीमसेन थान गा.िव.स. वडा नं. ७(ङ)
ा त गरेकोमा सो िक.नं. १ को ज गासमेत ब डा ला ने िक.नं. ५३ र ऐ.ऐ. िक.नं. ५४ को ज गासमेत ब डा
देिखन नआउने ।
ला ने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
िमित २०६४।१०।१३ मा ठुली का छी २०७१।०३।१९ मा भएको फै सला मािथ उ लेख
आचाय र सानु का छी आचायको तफबाट मालपोत ग रएका त य, आधार, कानूनी यव था, माण र
कायालय, कलंक मा िनवेदन परेको देिख छ । उ
याियक िस ा तसमेतबाट िमलेकै देिखँदा सो फै सला
िनवेदनको बेहोरालाई रामशरण आचाय र राधे याम सदर हने ।
आचायसमेतले सनाखत ग रिदएको पिन देिख छ । उ
इजलास अिधकृतः कृित थापा
िनवेदनको बेहोरामा उि लिखत िक ा ज गाह पित / क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
िपता मािणकबहादरु आचायको नाममा दता रहेकोमा इित संवत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शभु म् ।
िनज िमित २०६१।११।२७ मा परलोक हनभु एकोले
६
िनजको शेषपिछ हक खाने हकदारमा हामी दईु ीमती मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
छोराह समेत ६ (छ) जना भएकोमा उि लिखत तेजबहादुर के .सी., ०६९-CR-०५६२, यान मान
िक ा ज गा सीताराम आचाय र गोिपकृ ण आचायको उ ोग, िदवाकर गौतम िव. नेपाल सरकार
नाममा नामसारी ग रिदएमा हामी अ य हकदारह को
िमित २०६६।२।१६ मा लोकबहादरु
पूण म जरु ी छ, पिछ म जरु ी िदँदैमा हामीह को नेपालीमािथ यान मान उ ोग भएको भनी ितवादी
हक जाने होइन भनी किहँकतै अड् डा अदालतमा िदवाकर गौतमसमेत उपर परेको जाहेरी दरखा त,
उजरु बाजरु गन छै नौ भ ने बेहोरा उ लेख भएको एउटा औ ंला िछनेको, अक औ ंला कािटएको र घाँटीमा
देिख छ । दवु ै आमाले नामसारीको योजनको लािग चोट लागेको भ ने पीिडत लोकबहादरु नेपालीको
मालपोत कायालयमा म जरु ीनामास म िदएको घाउ जाँच के स फाराम, जाहेरवाला िवजय नेपाली,
र रामशरण आचाय र राधे याम आचायसमेतले पीिडत लोकबहादरु नेपाली र पीिडतक प नी शा ता
सनाखत गरेको देिखयो । बाबक
ु ो नामको ज गा कुनै नेपालीको अदालतसम को बकप लगायतका माण
एक अंिशयारको नाममा नामसारी गन योजनको कागजातह बाट पीिडतका छोरासँगको रसइवी िलई
लािग सहमित म जरु ी िदँदमै ा सो स पि मा अ य यी ितवादीसिहतका १०।१२ जनाको समूह आई
अंिशयारह ले अंशहकसमेत प र याग गरेको मा न घरमा रहेका बाबु लोकबहादरु नेपालीलाई यान मान
िम दैन । नामसारी गन योजनस मको लािग उ े यले धा रलो हितयारले हार गदा िनजले हातले
सहमित म जरु ी िदएको मा नु पन ह छ । जबस म छे न खोजेको कारण पीिडतको यानस म ब न
पैतक
ृ स पि मा अंिशयारह का िबचमा रीतपूवक गएको भ ने त य पिु हन आएबाट उ यान मान
अंशब डा भएको हँदैन एक अंिशयारको नाममा दता उ ोगको वारदातमा यी पनु रावेदक ितवादीको समेत
गन योजनले िदएको सहमितबाट सो स पि मा अ
संल नता रहेको देिखन आउने ।
अंिशयारह को अंशहक लोप हन नस ने ।
वारदात िदन आफू मामाघरमा रहेको,
अत: काठमाड िज ला अदालतबाट भएको हरीले डर देखाई बयान कागजमा सिहछाप गराएको
फै सला काठमाड िज ला छै मले गा.िव.स. वडा नं. तथा जाहेरवालाको िपतालाई आफूले नै हार गरेको
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भनी खु न नसके को भ नेसमेतको पनु रावेदन िजिकर
िमित २०५५।०५।१६ को सजिमन मचु ु का
छ । तर उ िजिकरबमोिजम ितवादीले उ त य हेदा, “मालपोत कायालयको िमित २०५५।०५।१५
पिु हने गरी कुनै भरपद माण पेस गन सके का को प र नापी शाखा िड लीबजारको तोक आदेश
छै नन् । अ य िमिसल संल न माण कागजातह ले िमित २०५५।०५।१५ आदेशानस
ु ार काठमाड
यी ितवादीउपरको अिभयोग दाबीको कसरु मािणत महानगरपािलका वडा नं. २ को िस.नं. १०२-१०२५भइरहेको अव थामा के वल अदालतसम को इ कारी २३ को िक.नं. ५६१ र ५६२ को िक ा मश:
बयान मा सफाइ पाउने आधार ब न स दैन । िक.नं. ५६१ को नारायणबहादरु र कृ णबहादरु को
ितवादी मानबहादरु को मौकाको सािबती बयानलाई िक.नं. ५६२ को कृ णबहादरु को नाउँमा ज.ध. कायम
जाहेरवाला तथा पीिडतको बकप तथा अ य भइरहेको िक ा िनज कृ णबहादरु र नारायणबहादरु ले
ितवादीह को मौकाको बयानसमेतबाट पिु भएको उ िक.नं. ५६१ र ५६२ को िक ा बाटो कायम
तथा वारदात िमित समयमा आफू स धीको घरमा ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनअनस
ु ार नापी शाखाबाट
िथएँ भनी िलएको Alibi को िजिकर पिु गन ठोस खिटएका कमचारी आई उ मािथ लेिखएको िक ा
माण पेस गन नसके को अव थामा ितवादी िनद ष ज गा िक.नं. ५६१ र ५६२ को िक ा सावजिनक
रहेको भ ने िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ बाटो हो होइन भनी सोधी” मचु ु का तयार भएको
यी ितवादीसमेतको संल नतामा सामूिहक पले देिख छ । उ मचु ु कामा “काठमाड महानगरपािलका
यान मान उ ोगको वारदात घटाएको मािणत हन वडा नं. २ को िक.नं. ५६१ र ५६२ को िक ा
आएकोले अिभयोग दाबीको कसरु बाट सफाइ पाउनपु न सावजिनक बाटो हो” भनी सही गनमा यी रट िनवेदक
भ ने िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत िमनबहादरु गु ङसमेत भएको देिखने ।
हन नसिकने ।
वादी िललाकुमारी गु ङ र ितवादी
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह को ियनै िनवेदकको एकाघर सगोलक ीमती भवानी
आधारमा यान मान उ ोगको कसरु मा यी ितवादी गु ङिबच सावजिनक बाटो िमची िनमाण गरेको
िदवाकर गौतमको पिन संल नता रहेको देिखँदा स ब धमा काठमाड महानगरपािलकाबाट िमित
सु िचतवन िज ला अदालतले ितवादी िदवाकर २०६२।०९।२५ मा फै सला भएको देिख छ । यी रट
गौतमलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको िनवेदकले िक.नं.६६१ र िक.नं. ११८८ को घरज गा
िमित २०६८।२।११ को फै सला उ टी गरी िनज िमित २०६९।५।२५ मा ह र साद गु ङबाट ख रद
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको गरी िलएको देिख छ । यसरी िनवेदकले सो घरज गा
१५ नं. को कसरु मा सोहीबमोिजम ५ वष कै द हने िमित २०६९।०५।२५ मा ख रद गरेको देिखएको र सो
ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाले गरेको िमित िमितभ दा अिघ अथवा २०६२ सालमा नै सावजिनक
२०६९।३।२६ को फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ।
बाटो िमचेको ठह याई िक.नं. ५६२ को सावजिनक
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
ज गामा िनमाण गरेको भाग भ काई िदने ठह याई
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
फै सला भएको देिख छ । िवप ीम येक भवानी
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् । गु ङको नाममा काठमाड महानगरपािलकाबाट
७
पटकपटक िमित २०६२।९।२५ को फै सला
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी काया वयनको लािग प ाचार भएको देिख छ । यी
तेजबहादुर के .सी., ०७०-WO-०६५२, उ ेषण, रट िनवेदक र िवप ीम येक भवानी गु ङ पित प नी
मीनबहादुर गु ङ िव. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत नाताका रहेकोमा यी रट िनवेदकले भवानी गु ङ
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आफूसँग एकाघरमा नरहेको भ ने पिु गन कुनै माण भ ने खु न आएको छ । िमित २०७०।०५।०७ मा
पेस नगरेको र यस अदालतबाट ततु रट िनवेदनमा काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
भवानी गु ङको नाममा तामेल भएको सूचनाको ११ िक.नं. १३२ को घरज गाबाट रिवनदास े ले
याद एकाघर ब ने यी रट िनवेदकले बझ
ु ी िलएँ भनी बाटो िदने भनी मानदु ास े सँग घरसारको िलखत
सहीसमेत गरेकोमा यी रट िनवेदकले िवप ीम येक ग रिदएको त य रहेको देिख छ भने रिवनदास े
भवानी गु ङ एकाघरक होइनन् भनी िलएको र िवप ीम येक राममाया े समेतका िबचमा िमित
िजिकर ा देिखन आएन । अत: एकासगोलका यी २०७१।०१।२१ मा सत कबिु लयतनामा पालन गन
िनवेदकक ीमती ितवादी भई चलेको मु ा िमित गरी करार स झौता भएको माणसमेत िमिसल संल न
२०६२।०९।२५ मा काठमाड महानगरपािलकाबाट देिख छ । उ स झौताको पिहलो सतबमोिजम रिवन
फै सला भएकोमा सो फै सला बदर गन यी रट दास े र यी रट िनवेदक मानदु ास े को संयु
िनवेदकले २०६९ सालमा ख रद गरेको माणले दाबी नाममा दता भएको काठमाड िज ला, काठमाड
गन हकदैया नभएको र २०६२ सालमा एकासगोलक महानगरपािलका वडा नं. ११ ि थत िक.नं. २२ र
ीमती ितवादी भई चलेको मु ा बदर गन २०६९ िक.नं. २३ को ज गा राममाया े समेतले ख रद गन
सालमा आएकोमा हद यादसमेतको अभाव रहेको म जरु गरेको र उ करारनामाको दो ो सतमा रिवन
देिखने ।
दास े को नाममा रहेको िक.नं. १३२ को ज गाबाट
अत: काठमाड महानगरपािलकाबाट िमित दि ण मोहडा हने गरी १४ िफट बाटो िदन रिवन दास
२०६९।९।१९ मा िफराद दरिपठ गन गरी भएको आदेश े म जरु भई करारनामा भएको देिख छ । त प चात्
र सो दरिपठ आदेशलाई प रवतन ग ररहन परेन भनी िमित २०७१।०१।२८ मा राममाया े समेतले
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।०६।१६ िमली िक.नं. २२ र २३ को ज गा राजीनामा पा रत
मा भएको आदेशमा कानूनी िु ट रहेको देिखन आएन । गरी िलएको देिख छ भने रिवनदास े ले राममाया
ततु रट खारेज हने ।
े (गु ङ) लाई िमित २०७२।०५।०८ मा िक.नं.
इजलास अिधकृतः कृित थापा
१३२ को घरज गा र.नं. १०४ग बाट राजीनामा पा रत
क यटु र: च शेर राई
ग रिदएको देिखने ।
िमित २०७२।५।८ को सो राजीनामा िलखत
इित संवत् २०७५ साल असार १३ गते रोज ४ शभु म् ।
८
हनभु दा अगािड नै िमित २०७२।०१।०६ मा ०७१मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी CP-३३४० नं. को िक.नं. १३२ को घर भ काई बाटो
तेजबहादरु के .सी., ०७३-WO-०१००, उ ेषण / कायम ग रपाउँ भ ने मु ा काठमाड िज ला अदालतमा
परमादेश, मानुदास े िव. राममाया े समेत
परी िवचाराधीन अव थामा रहेको देिखन आयो ।
िनवेदक मानदु ास े वादी र ितवादी काठमाड िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको उ
रिवनदास े समेत भई काठमाड िज ला अदालतमा मु ामा िववादमा रहेको िक.नं. १३२ राजीनामा पा रत
चलेको ०७०-CP-११५५ अंशचलन मु ामा भई हक ह ता तरण भएकोमा ०७१-CP-CP-३३४०
प ह िबच २०७०।१०।१४ मा िमलाप को कागज को मु ामा वादी रहेका यी रट िनवेदकले ०७२-CPभएको देिख छ । उ िमलाप बाट यी रट िनवेदकको ०९४६ को दूिषत िलखत बदर मु ा दायर गरेकोमा
नाउँमा काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका सो मु ाको रोहबाट िक.नं. १३२ रो का हने आदेश
वडा नं. ११ को िक.नं. ११८ को घर ज गा आएको भएको देिखयो । पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
देिख छ । सो ज गामा होटल स चालन भइरहेको आदेशमा घरसारको िलखतको आधारमा परेको मु ाका
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आधारमा ज गा रो का रा न िमलेन भनी उ लेख िलएका छन् । तर िलखतह बदर गराई ियनीह को
भएको देिख छ । यस ि थितमा सु काठमाड िज ला कानूनी भाव शू य गराउनेतफ पनु रावेदकले कुनै
अदालतमा दायर भई िवचाराधीन अव थामा रही कारबाही चलाएको भने नदेिखने ।
रहेका मु ाबाट िन पण हनपु न िवषयव तल
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ ले
ु ाई असर
पु याउने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मल
“सजायमा कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १७ नं. को रोहबाट आदेश भएको देिखन कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको
आउने ।
माण पु याउने भार िनजको हनेछ” भनी कानूनी
अत: िनकास बाटोको िवषय भएको हँदा यव था गरेको छ । साथै माण कानूनले िलखत
िनवेदकलाई त काल पु नस ने ितसमेतलाई माणलाई सव म माणको पमा हण गरेको
िवचार गरी काठमाड िज ला अदालतबाट िमित छ । िलखतमा उ लेख भएका कुराह अ यथा
२०७३।१।२४ मा भएको आदेश बदर गन गरी मािणत नभएस म उ िलखतमा उ लेख भएका
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।४।७ मा कुराह लाई अदालतले भरपद र व तपु रक माणको
भएको आदेश िु टपूण देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा
पमा मा नपु दछ । यसरी वैदिे शक रोजगारमा पठाइिदने
बदर हने ।
भनी कागज गन यी पनु रावेदक ितवादीले ग रिदएको
इजलास अिधकृतः कृित थापा
िलखत नै ततु मु ामा वादी प ले पेस गरी अिभयोग
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
दाबीलाई पिु गरेको र सो िलखतलाई वीकार गरी
इित संवत् २०७५ साल असार १३ गते रोज ४ शभु म् । ितवादीले अ यथा मािणत गन नसके को अव थामा
९
यी पनु रावेदक ितवादीले िवदेश िसंगापरु पठाइिदन
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी भनी जाहेरवालाह बाट रकम बिु झिलएको कुरा
तेजबहादुर के .सी., ०७०-CR-०७८५, वैदेिशक िलखत माणबाट मािणत हन आयो । जाहेरवाला
रोजगार ठगी, िभमबहादुर िथङ िव. नेपाल सरकार
किपल कपालीले यायािधकरणसम आई अिभयोग
िवदेश पठाउन भनी रकम िलएको भ ने जाहेरी दाबी पिु हने गरी बकप समेत गरेका छन् । य तो
बेहोरा झु ा हो भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन अव थामा ितवादी िभमबहादरु िथङउपरको अिभयोग
िजिकर रहेको छ । अिभयोग मागदाबीअनस
ु ारको दाबी पिु हन आएकोले कसरु बाट उ मिु पाउनपु न
काय नगरेकोले मैले सजाय पाउनपु न होइन भनी भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
िनज ितवादी आरोिपत कसरु मा इ कार रहे तापिन नसिकने ।
अनस
मािथ िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
ु धान अिधकृतसम बयान गन ममा
जाहेरवालाह सँग रकम िलएको कुरा वीकार िभमबहादरु िथङले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
गरेकोमा सो बयान डर धाक देखाई वा कुटिपट गरी दफा १० र ४३ को कसरु गरेको पिु हन आएकोले
इ छािवपरीत बयान गराइएको हो भनी िजिकर िलएको िनज ितवादी िभमबहादरु िथङलाई वैदेिशक रोजगार
देिखँदैन । यी पनु रावेदकले जाहेरीसाथ पेस भएका ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार १ वष ६ मिहना कै द
िमित २०६७।१।२३ र िमित २०६७।२।१५ का र .१,५०,०००।– ज रवाना गरी िबगो र हजानासमेत
िलखतमा लागेको सिहछाप आ नै भएको कुरालाई गरी .१०,६५,०००।- जाहेरवालाह ले िनज
वीकार गरेको भए तापिन यी कागजह करकापमा ितवादीबाट भरी पाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार
पारी जबरज ती तयार गराएका हन् भनी िजिकर यायािधकरणबाट िमित २०६९।३।३ मा भएको
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फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनजह सगोलमा रहेको भ ने देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको ३ नं. मा
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
भएको कानूनी यव थाबमोिजम अंशब डा भएको
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् । देिखन मूलतः दईु अव था हनपु न देिख छ । थम िमित
१०
०३४।०९।२७ पिछ अंशब डाको िलखत बा या मक
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
पमा रिज ेसन हनपु न र दो ो यस कानूनी यव था
पु षो म भ डारी, ०७०-CI-११५९, अंश दता, लागू हनपु वू का अंशब डा भएको कुरा यवहार माणले
प टीदेवी चौधरी िव. स यनारायण चौधरीसमेत
देिखनु पन भ ने देिख छ । ततु मु ामा २००४
मूल पख
ु ा बौकाइको तीन छोराह रणपालको सालको जमाव दीमा वादी ितवादीका आआ नो
हाँगाको कुजीलाल र वतहनलाल, धनपैतको हाँगाको हाँगाबाट छु ाछु ै िववरण पेस गरेको, २०२२ सालमा
ेमलाल र तेतरको हाँगाको वज
ृ लालसमेतका ७ नं. अनस
ु ूची फारम भदासमेत वादी ितवादीका
अंिशयारले आआ नो नाउँमा छु ाछु ै ज गाको आआ नो हाँगामा अलगअलग दता े ताको ज गा
िववरण २००४ सालको जमाब दीमा बझ
ु ाएको उ लेख गरेको, िनजह को नाउँमा अलगअलग दता
देिख छ । यसैगरी २०२२ मा ७ नं. अनस
ु ूची फाँटवारी रहेको, साथै यी ज गाह को एक आपसमा समेत
यी वादी ितवादीह ले भरेको पाइ छ । सो फाँटवारीमा वत िब तथा हक ह ता तरण गरेको देिखने ।
तेतरको प नी दख
वादी ितवादीको मूल पख
ु ा बौकाइको
ु नीवती, ेमलाल, वतहनलाल,
कुजीलाल, प चानदेवी, इ साद चौधरीसमेतले तीन छोराह रणपाल, धनपैत र तेतरका आआ नो
आआ नो नाउँको छु ाछु ै फारम भरेको पाइ छ । हाँगामा २००४ साल, २०२२ सालमा अलगअलग
यस ७ नं. अनस
ु ूचीमा भ रएको फारममा ज गाको दता िववरण भरी छु ाछु ै दता े ता रहेको, सोहीअनु प
े तासमेत हाँगामा अलगअलग रहेको देिखन आउने । भोगचलन ग रआएको र आआ नो भागको ज गाम ये
तेतरको प नी दख
ु नीदेवीले वतहनलाललाई के ही ज गाह िब तथा हक ह ता तरणसमेत भएको
िमित २०३४।०४।२८ मा राजीनामामाफत ज गाको देिखँदा बौकाइको तीन छोराह िबच यवहार माणले
हक ह ता तरण गरेको पाइ छ । िमित २०३४।१।२२ अंशब डा भइसके को देिखन आउने ।
मा वज
वादी दाबीबमोिजम नै ितवादी नि दलाल
ृ लाल चौधरीले वतहनलाल चौधरीलाई
राजीनामामाफत ज गाको हक ह ता तरण गरेको चौधरीले आफूह िबच अंश ब डा नभएको भनी
देिख छ । ेमलालको छोरा बाबनु द चौधरीले ितउ र िजिकर िलएको देिखँदा मूल पख
ु ा बौकाइको
मो.वेचनलाई िमित २०५०।०२।३१ मा ज गा राजीनामा माइला छोरा धनपैत, धनपैतका छोरा मोिहतलाल र
गरी िब गरेको देिख छ । ेमलालको छोरा रमान द मोिहतलालको छोराह ेमलाल र वंिशलालिबच
चौधरीले िजवछीदेवी चौधरीलाई िमित २०५४।११।१२ रीतपूवकको अंशब डा भएको मा न िमलेन । यस
मा हालैको बकसप गरी हक ह ता तरण गरेको अव थामा धनपैतको हाँगामा अंशब डा ग रिदन पन नै
देिख छ । लगायतका अ य ज गाह को हकह ता तरण देिखन आयो । िनज धनपैतको हाँगामा अंशब डाको
मूल पु ष बौकाइका छोराह को हाँगामा वत
हकमा सु स री िज ला अदालतबाट भएको फै सला
पमा िब वा हक ह ता तरण भएको देिख छ । मनािसब नै देिखन आउने ।
ज गाको हक ह ता तरणमा कुनै सत तथा न रहेको
िक.नं.६७ को ज गा संयु नाउँमा दता रहे
पाइँदैन । अलगअलग हाँगाका अंिशयारले वत पमा पिन सो ज गामा बनेको घर ितवादी स यनारायणको
आआ नो हकको ज गाको िब तथा भोग गरेबाट बसोबास रहेको भ ने देिख छ । अ स पि यवहार
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माणबाट ब डा भइसके को भ ने देिख छ । सो घर नै रोजगारी ग रआएको त यमा वादी ितवादीिबच
पनु रावेदकले बनाएको भ ने पिु छै न । यस अव थामा कुरा िमलेकै देिख छ । ितवादी मोहनदेव मान धर
ज गा संयु नाउँ दतामा रहेको आधारले मा घरसमेत बेलायतमा सवारी चालक रहेको त य िनजले पेस
ब डा ला ने नदेिखने ।
गरेको िमिसल संल न कागज माणबाट समेत खु न
अतः वादीले आ नो लो ने ेमलालको आएको पाइने ।
नाउँमा रहेका स पि लाई २ भाग लगाई उ २
िक.नं.५२७ र ३३८ को हकमा िववेचना
भागको १ भागलाई पनु ः ३ भाग लगाई उ ३ भागको गदा, काठमाड िज ला लामाकु गा.िव.स. ४ख को
१ भाग अंश पाउने हदस मको सु फै सला सदर िक.नं.५२७ को ०-७-०-२ ज गा ितवादी मोहनदेव
गरी दाबीको िक.नं.६७ को हकमा ५ कोठाको प क मान धरको नाउँमा दता रहेको देिख छ । सो ज गा
घरबाहेकका ज गामा वादीको पितको नाउँमा संयु
र.नं.४९६९, िमित २०५०।११।२३ मा जमनु ादेवी
दता रहेको नाताले वादीको पित ेमलालले ा गन मान धरबाट हालैको बकसप गरी हक ा त गरेको
हकबाट वादीले सो ज गामा अंश पाउने नै भई सो घर देिख छ । यसैगरी काठमाड िज ला काठमाड
ब डा नला ने गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट महानगरपािलका वडा नं. १० मा रहेको िक.नं.३३८
िमित २०७०।३।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा को ०-५-० ज गा ितवादी मोहनदेव मान धरको प नी
सदर हने ।
ितभा मान धरको नाउँमा दता रहेको देिख छ । सो
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
ज गा िनज ितभा मान धरले र.नं.४७१९, िमित
क यटु र: च शेर राना
२०४९।४।१६ मा संिजबभ े बाट हालैदेिखको
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभु म् । बकसप गरी हक ा त गरेको देिख छ । यी दवु ै
११
ज गाह ितवादी मोहनदेव मान धर र िनजक प नी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी ितभा मान धरले हालैको बकसप माफत हक ा त
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०६१९, अंश चलन, गरेको देिखने ।
रािधकादेवी मान धर िव. मोहनदेव मान धरसमेत
व ततु ः उपयु कानूनी ावधान तथा यस
िक.नं.१३३ को हकमा िववेचना गदा, अदालतबाट ितपािदत याियक िस ा तसमेतबाट
पसा िज ला वीरग ज नगरपािलका वडा नं.११ को वादीको पनु रावेदन िजिकरको िक.नं.१३३, ५२७ र
िक.नं.१३३ को ००३४४.४ वग िमटरको प क ३३८ को ज गाह िनजी रहेको देिखन आयो । सो
घरज गा ितवादी मोहनदेव मान धरको नाउँमा ज गाह िनजी स पि रहेको देिखन आएकोले ब डा
दता रहेको त य ज गाधनी दता े ता माणको नला ने र सोबाहेकको तायदातीमा उ लेख भएको
ितिलिपबाट देिख छ । सो ज गा ितवादी मोहनदेव ज गाह सगोलको भई सो ज गाह बाट वादीले अंश
मान धरले िमित २०३५।१२।५ मा पूणिनिध पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
उपा यायबाट राजीनामामाफत िक.नं.३३ र १९५ को फै सला मनािसब नै देिखने ।
ज गा .८०,०००।- मा ख रद गरेकोमा सोही ज गा
अतः िक.नं.१३३, ५२७ र ३३८ को ज गा
हाल िक.नं.१३३ को ज गा कायम भएको पाइ छ । िनजी भई ब डा नला ने र सोबाहेकका तायदातीमा
िनज ितवादी मोहनदेव मान धरको नाउँमा िमित उ लेख भएका स पि बाट वादीले ४ भागको १ भाग
२०३३।५।२५ मा नै ए.०११५६७ नं. को राहदानी अंश पाउने ठहर गरी सु पसा िज ला अदालतबाट
बनेको र सोही समयदेिख िनज बेलायत गई बेलायतमा भएको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
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अदालत हेट डाको िमित २०७२।२।६ को फै सला ८६ को दि णतफको ज.िव. ०-१२-० हाल .
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गंगाद जोशीको भोगमा रहेको भनी उ लेख भएको
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
देिख छ । शाि तदेवी ख ीको ज गा नपगु भिनएको
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
सािबक िक.नं. ८६ हाल िक.नं.२९६९ मा सािबकभ दा
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभु म् । पाँच धरु ज गा बढी नै देिखएको छ । सो िक.नं. ८६
को ज गाभ दा दि णतफ रट िनवेदकको िक.नं. ८५,
इजलास नं. ८
१४१ को ज गा भएको र सो ज गा मा ै जोतभोग गरेको
हो, िवप ीको ज गा चलन हटक गरेको छै न भनी रट
१
िनवेदकले दाबी गरेपिन ज गा िखचोला मु ामा िखचोला
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी ठहरी अि तम भई बसेको र सो फै सलाबमोिजम नै
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०६२९, चलन चलाइएकोमा चलन नछाडेको भ ने िनवेदन
उ ेषण, गंगाद जोशी िव. पुनरावेदन अदालत परेपिछ पनु ः ज गा नापजाँच गरी मचु ु कासमेत गरी
महे नगरसमेत
पनु ः चलन चलाएको देिखँदा फै सलाबमोिजमको
िवप ीम येक शाि तदेवी ख ीले रट िनवेदक ज गामा चलन हटक गरेको छै न भ ने रट िनवेदकको
गंगाद जोशीसमेतलाई ितवादी बनाई क चनपरु दाबी यिु सङ् गत नदेिखने ।
िज ला अदालतमा दायर गरेको मु ामा गंगाद
िववािदत ज गामा अदालतबाट भएको
जोशीले िववािदत ज गा िखचोला गरेको ठह याई िमित फै सला तथा आदेशअनस
ु ार पटक-पटक चलन
२०३३।८।२१ मा फै सला भएको देिखयो । त कालीन चलाउने र चलन हटक पिन गद रहने गरेको
सदु रु पि चमा चल े ीय अदालतबाट २०३५।३।१५ देिख छ । अदालतबाट भएको अि तम भई बसेको
मा सोही फै सला सदर भई अि तम भई बसेको फै सलाबाट िन पण भइसके को िवषयमा पटक-पटक
देिख छ । सो फै सला काया वयनको स दभमा हटक पैदा गनु उिचत होइन । चलन हटक गन काय गन
िखचोला मु ामा वादी शाि तदेवी ख ीले क चनपरु प नै रट िनवेदन िलई यस अदालतमा वेश गरेको
िज ला अदालतमा चलन चलाई पाउन िनवेदन गरेको देिख छ । सम िमिसल माणबाट िनवेदक व छ र
र अदालतबाट फै सलाबमोिजमको ज गा चलन चलाई सफाहात िलई यस अदालतमा याियक उपचारका
िदएकोसमेत देिखने ।
लािग वेश गरेको भ ने देिखँदैन । माण बझ
ु ीत य
अदालतको फै सलाबमोिजम िखचोला ठहरी यिकन गरी िज ला अदालतबाट चलन हटक गरेबापत
चलन चलाएको ज गामा ितवादी गंगाद जोशीले ज रवाना गरेउपर पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन
चलन नछाडेको कारण देखाई परेको िनवेदनमा िक.नं. परी सो नको िन पण भइसके को देिख छ । यस
८६ को ज गामा पनु ः चलन चलाउने भनी क चनपरु अव थाको त यको िन पण गरी कानूनबमोिजम चलन
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।३।२५ मा आदेश हटकबापत सामा य ज रवाना ( .५००।-) ग रएको
भएकोमा चलन हटक गरेतफ पिछ लो पटक िमित िवषयलाई िलएर यस अदालतको असाधारण अिधकार
२०७१।४।२३ मा गंगाद जोशीलाई .५००।– े बाट परी ण गनु उिचत देिखँदैन । तसथ चलन
ज रवाना गरी पनु ः चलन चलाई िदनु भनी आदेश हटकतफ ज रवाना गन गरी भएको क चनपरु िज ला
भएको पाइ छ । क चनपरु िज ला अदालतबाट अदालतको िमित २०७१।४।२३ को आदेशलाई
२०७०।१२।१४ को आदेशले थलगत सजिमन सदर गरेको पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित
मचु ु का गरेको र सो सजिमन मचु ु काबाट िक.नं. २०७१।७।२० को आदेश कानूनअनक
ु ू ल भएकोले
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उ आदेश उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने देिखँदनै । जबरज ती करणीको कुरामा जाहेरवालीले
िनवेदन माग मनािसब नदेिखँदा ततु रट िनवेदन ितकार गरेको देिखँदनै । आ नो सती व र ाको लािग
खारेज हने ।
कुनै काय नगरी ससरु ाले थाहा पाएपिछ मा जाहेरी
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
िदएको अव था छ । र सीको साधारण नशामा रहेको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
अव थामा करणी भएको कुरासमेत थाहा पाइन भ ने
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
जाहेरवालीको कथन िव वसनीय नदेिखने ।
२
ससरु ाले देखी हो ह ला गरेपिछ मा
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी पीिडत जाहेरवालीले जाहेरी िदएको वारदातको
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०३३७, जबरज ती अव था र कृित देिख छ । जबरज ती करणी भएको
करणी, नेपाल सरकार िव. रामशरण चौधरीसमेत
भ ने पिु हने माण िमिसल संल न रहेको देिखन
जाहेरवालीको जाहेरी, िनजले गरेको बकप आएन । उमेर पगु ेका मिहला र पु षिबच सहमितमा
र ितवादीको बयानबाट जाहेरवाली र ितवादी करणी ह छ भने यसलाई जबरज ती करणीको कसरु
जीवन बढु ािबच करणी िलनिु दनु भएकोमा िववाद मा न िम दैन । एक िववािहत मिहला भएको कारणबाट
छै न । जाहेरवालीले नशाको सरु मा करणी भएकोले थाहा सहमितमै करणी भएको भए पिन ससरु ाले देखेको
नपाएको र ससरु ाले देखी ह ला गरेपिछ मा पेिटकोट अव था र सामािजक कलंकबाट ब न जबरज ती
र योिनमा वीय लागेको कारण ितवादीले जबरज ती (नशाको सरु मा) करणी भएको भनी भ नु वाभािवक
करणी गरेको कुरा थाहा भएको हो भनी बकप गरेको हन जा छ । यस अव थामा वत माणबाट कसरु
देिख छ । ितवादीले सहमितमा नै करणी गरेको मािणत नभएस म िनजको सोही भनाइलाई मा
हँ भनी िजिकर िलएको छ । जाहेरवाली उमेर पगु ेको आधार बनाई जबरज ती करणीको कसरु ठहर गनु
मिहला भएको र ितवादीसँगै र सी खाएको भ ने यायोिचत नहने ।
खल
ितवादीम येका रामशरण चौधरीको
ु ेको छ । जाहेरवाली र ितवादीिबच राित करणी
भएको कुरा ह ला भएपिछ िबहान ितवादी रामशरण स ब धमा हेदा िनज वारदातको समयमा सो थानमा
चौधरीसमेत पु दा दवु ैजनाले राजीखस
ु ीले करणी गरेको रहेको भ ने देिखँदैन । खानपानप ात् िनज अ य
भनी वीकार गरेका िथए भ ने बेहोरा िनजले बयानमा सु न गएपिछ नै वारदात घटेको देिख छ । िनजले
खल
ु ाएको देिख छ । जाहेरवाली र ितवादी जीवन कसरु मा अदालत र अिधकार ा अिधकारसम
बढु ा करणीप ात् पिन बािहरी लगु ा खोलेकै अव थामा पूण इ कार रही बयान गरेको अव था छ । ततु
िनध कका साथ सँगै सिु तराखेको अव थामा वारदात जबरज ती करणी नठहरी ितवादी जीवन
जाहेरवालीका ससरु ाले देखेपिछ मा घटना बािहर बढु ाले सफाइ पाउने गरी फै सला भएको अव थामा
आएको देिखने ।
ितवादी जीवन बढु ालाई जबरज ती करणीको लािग
ितवादीह र जाहेरवालीसँगै बसी र सी संयोग पा रिदएको भनी ितवादी रामशरण चौधरीउपर
खाई खानापिछको घर ध दा सके र सतु ेक जाहेरवाली िलएको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसमेत
करणी भएकोसमेत थाहा नै नपाउने गरी नशामा मनािसब नदेिखने ।
रहेको भ ने त य माणबाट पिु भएको अव था
अत: िववेिचत आधार, कारणबाट
छै न । बहु ारीलाई बेहोस हने गरी नशा लागेको भ ने ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
कुरा य दश िनजका ससरु ाले समेत भ न सके को ठह याई भएको सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
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अदालत नेपालग जको िमित २०६९।११।६ को रट िनवेदक िमित २०६५।१२।९ मा म य े
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हरी कायालय हेट डामा पनु रावेदन गरेकोमा िमित
इजलास अिधकृतः ढाकाराम पौडेल
२०६७।१२।८ मा हरी नायब महािनरी कबाट
क यटु र: मि दरा रानाभाट
िमित २०६२।११।२३ को यस िनणय नै सदर
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ३० गते रोज २ शभु म् । भएको देिखयो । िनवेदकले जि डस र हेपाटाइिटस
३
रोगको कारण पटकपटक अ चल आयवु द कायालय
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी हेट डामा उपचार गराएप ात् ठीक भएको कारण
बमकुमार े , ०६७-WO-११३३, उ ेषण / िमित २०६५।१२।५ प ात् िज ला ािफक हरी
परमादेश, बाबुराम काक िव. म य े हरी कायालय, कायालयमा हािजर हन जाँदा मा नोकरीबाट हटाउने
हेट डासमेत
गरी िमित २०६२।११।२३ मा िनणय गरेको भ ने थाहा
हरी हव दार पदमा कायरत बाबरु ाम पाएको भनी िमित २०६५।१२।९ मा िजिकर िलएको
काक ले िमित २०६२।८।२७ मा ीमती िबरामी पाइने ।
भएको कारण देखाई १५ िदन घर िबदा मागेकोमा
रट िनवेदकका नाउँको याद िनजका
िनजको िमित २०६२।९।१० देिख १० िदनको लािग घरदैलामा टाँस गरेको र सो याद अ.बं. ११०
घर िबदा वीकृत भएको देिख छ । सो िबदा वीकृत नं. बमोिजम रीत पगु ेकै देिख छ । िनजलाई िमित
भएको जानकारी हरी स चार ारा िनजलाई गराउन २०६२।११।२३ को िनणयबाट नोकरीबाट
प ाचार भएको देिखयो । िनज घर िबदा समा भएपिछ हटाइएकोमा िमित २०६५।१२।९ मा सोउपर
कायालयमा हािजर हन आएको देिखँदैन । िनजका पनु रावेदन गरेको र यित लामो समयस म िनज आफू
नाउँमा जारी भएको सूचना याद सािबक मल
हरी कायालयमा स पकमा गएको वा िबरामी परेको
ु क
ु
ऐन, अ.बं. ११० नं. को ि या पूरा गरी िनजको घर भए सो माणसाथ िनवेदन पठाएको भ नेसमेत देिखन
दैलोमा िमित २०६२।१०।१४ मा टाँस गरेको भ ने आउँदैन । एकै चोटी िमित २०६५।१२।५ पिछ हरी
िज ला हरी कायालय पा पाको च.नं. १८१४ िमित कायालयमा स पकमा पगु ेको भ ने िनजको पनु रावेदन
२०६२।१०।१८ को प साथ संल न मचु ु काबाट लेखबाट देिख छ । लामो समयस म स पकिवहीन हन
देिखएको छ । सनु वु ाइको मौका िदँदासमेत स पकमा परेको यिु सङ् गत कारण िनवेदकले पेस गन सके को
नआएको कारण िनज हरी हव दार बाबरु ाम काक उपर नदेिखने ।
हरी िनयमावली, २०४९ (संशोधनसिहत) को
अतः कायिविध पूरा गरी लागेको आरोप प
प र छे द - ९ को िनयम ८८ (झ) बमोिजमको कसरु मा उ लेख गरी सफाइ पेस गन मौकासमेत िदई हरी
ऐ िनयम ८९ २(ग) बमोिजमको कायिविध पूरा गरी िनयमावली, २०४९ (संशोधनसिहत) को िनयम ८८
ऐ. िनयम ९३ ३(ख) ले िदएको अिधकार योग गरी को देहाय (झ) बमोिजमको कसरु मा िनयम ८४ को
हरी उपरी कबाट सो िनयमावलीको िनयम ८४(६) देहाय (छ) बमोिजम िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी
बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नोकरीको िनिम सामा यतया अयो य नठह रने
नठह रने गरी िमित २०६२।११।२३ को िनणयले गरी नोकरीबाट हटाइएको देिखँदा सनु वु ाइको उिचत
सोही िमितबाट नोकरीबाट हटाएको देिखने ।
मौका निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
हरी उपरी कले नोकरीबाट हटाउने गरी िनणय भएको भ ने रट िनवेदकको िजिकर मनािसब
गरेको उ िमित २०६२।११।२३ को िनणयउपर देिखएन । िनवेदकलाई हरी उपरी कबाट सेवाबाट
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अवकाश िदने गरी िमित २०६२।११।२३ मा भएको अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको देिखने ।
िनणय सदर गरेको हरी नायब महािनरी कको िमित
जाहेरवालाले मौकामा िनजको नाम उ लेख
२०६७।१२।०८ को िनणय कानूनअनक
ु ू ल नै देिखँदा नगरी मोबाइल फोन नं. खल
ु ाई मान अपहरण
मागबमोिजमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । ततु गनसमेतको ध क िदएको भनी हरी कायालयमा
रट िनवेदन खारेज हने ।
जानकारी गराएको देिखयो । ध याउन योग
इजलास अिधकृतः अि बका साद दाहाल
ग रएको मोबाइल सह ितवादी गु सादबाट बरामद
क यटु र: िवजय खड् का
भएको देिखयो । उ मोबाइलसँग ितवादी निवन
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् । चौधरीको कुनै सरोकार रहेको भनी िमिसल संल न
४
कागजप ह बाट थािपत हन सके को देिखँदैन ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सह ितवादी गु सादले िनजको निवन चौधरीसँग
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-००७०, अपहरण रकम िलनिु दनु कारोबारको कारण निवनकै िनदशानस
ु ार
गन उ ोग, नेपाल सरकार िव. गु साद चौधरीसमेत जाहेरवालालाई फोन गरेको भनी हरीसम बयान गदा
जाहेरवाला जगराज चौधरीले अप रिचत पोल गरेको भए तापिन अ य कुनै वत माणह बाट
यि ले फोनबाट रकम माग गरी मलाई ध याउने सो कुराको पिु हन सके को नदेिखने ।
गरेको भनी िदएको िकटानी जाहेरी िदएको
जाहेरवालालाई ध काएको भिनएको
देिखयो । िनज ितवादी गु साद चौधरी अनस
ु धान मोबाइल तथा िसम ितवादीसँग स बि धत नभएको,
अिधकारीसम बयान गदा आरोिपत कसरु मा सािबत ितवादी निवन चौधरीले आरोिपत कसरु मा इ कार
भएको देिख छ । ितवादी गु सादले जाहेरवालालाई रही बयान गरेको, जाहेरवालाले जाहेरीमा उ लेख
ध याउने, रकम निदए यान मानसमेत ध क ग रएबमोिजमको कुनै पिन रकम ितवादी निवन
िदएका हन् भ ने एकराज चौधरी र िजतबहादरु चौधरीसँग िलनु िदनु भएको कुरा किहँकतैबाट पिु
चौधरीसमेतले ग रिदएको घटना िववरण कागजमा हन आएको नदेिखएकोसमेतका आधार कारणबाट
उ लेख भएको पाइयो । ितवादी निवन चौधरीले ितवादी निवन चौधरीको हकमा सफाइ िदने गरी
िसकाए अ ाएबमोिजम म जाहेरवालाको घरमा रकम भएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
िलन गएको हँ भनी अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा तल
ु सीपरु को फै सला मनािसब देिखने ।
समेत रकम िलन गएको कुरामा सािबत रही ितवादी
अत: ितवादीम येका गु साद चौधरीलाई
गु सादले बयान गरेको देिखने । ितवादी गु साद मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर िलनेको महलको
चौधरी जाहेरवालाबाट रकम िलन नपाउँदै प ाउ ३ नं., ६ नं. बमोिजम २१/२ वष (दईु वष ६ मिहना)
परेको पाइयो । तर जाहेरवालाबाट कुनै पिन रकम कै द र . २५,०००।- ज रवाना र ितवादीम येका
िलनिु दनु नभएको त य िमिसलबाट खल
ु ेको छ । िनज निवन चौधरीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ हने
ितवादीले अपहरण गरी शरीर ब धक िलई पीिडतसँग ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित
िफरौतीको पमा रकम माग गरेको नभई मोबाइलबाट २०७०।१२।५ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
ध क िदई रकम माग गरेकोस मको अव था देिखने । हने ।
कानूनमा यव था भएअनस
ु ार नै सु इजलास अिधकृतः दगु ा साद ब याल
अदालतको फै सला के ही उ टी गरी ितवादी शा.अ.: किवता दाहाल
गु साद चौधरीलाई २१/२ वष (२ वष ६ मिहना) कै द इित संवत् २०७५ साल चैत २४ गते रोज १ शभु म् ।
र .२५,०००।- ज रवाना हने ठहर फै सला पनु रावेदन
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स मको अ थायी िश क भई सेवा गरेको अविधसमेत
इजलास नं. ९
जोडी िनविृ भरण रकम िदलाई पाउँ भ ने िजिकर
िनजको सेवा अविध २०३२।९।१ देिख २०३७।३।३१
१
स म िबचमा टुटेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. आदेश जारी हन स ने अव था देिखएन । रट िनवेदन
ी बमकुमार े , ०७०-WO-०७६०, उ ेषण / खारेज हने ।
परमादेश, नुमान द सुवेदी िव. िव ालय िश क इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
िकताबखाना, ताहाचलसमेत
क यटु र: प ा आचाय
िश ा िनयमावली, २०५९ मा राि य िश ा इित संवत् २०७६ साल जेठ ६ गते रोज २ शभु म् ।
प ित योजना, २०२८ को उ िनयम ११४ को नयाँ
२
िश ा योजना लागू हनभु दा अगािड िश कलाई पे सन मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
िदने यव था नभएकोमा यसपिछ यो यव था लागू ी कुमार रे मी, ०७४-RB-०४२४, यिु प.एस.समेत
भएकाले यसभ दा अगािड थायी िनयिु भई सेवा भ सार चोरी पैठारी, एनसेल ा.िल. िव. राज व
गरेका िश कको हकमा सेवा अविध जोडी पे सन िदने अनुस धान िवभागसमेत
यव था गरेको देिख छ । तर अ थायी िश कको पिन
भ सार ऐन, २०६४ को दफा २६(२) मा
सेवा अविध जोडी िदनपु न यव था िनयमावलीले उ लेख भएबमोिजम पैठारीकताले पैठारी गरेको
गरेको पाइँदैन । िव ालय िश क िकताबखानाको सामान र राज व अनस
ु धान िवभागबाट बरामद
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफमा िनवेदकको भएको सामानको भौितक परी ण गदा एकआपसमा
िमित २०२७।८।३ देिख २०३२ माग मसा तस मको िमले िभडेको अव था देिखँदैन । पैठारीकताले
सेवालाई गणना ग रएको तर िमित २०३२।९।१ सामानको
ापनप समेत मौकामा पेस गन
देिख २०३७।०३।३१ स म िनजले िनयिु प नस नक
ु ा साथै सामान ढुवानी गन चालक बेलबहादरु
िलएको नदेिखएको हँदा सो अविधको सेवालाई यौपाने र िकसन े ठले अनस
ु धानको ममा गरेको
कानूनबमोिजम क ा गरी बाँक सबै सेवा अविधको बयानमा मालसामान र पेस भएको कागजातको िववरण
गणना गरी िनविृ भरणको रकम िहसाब ग रएको हो के कसरी फरक प यो थाहा छै न भनी लेखाएको
भनी उ लेख गरेको पाइ छ । िमित २०३२।९।१ देिख पाइ छ । यसैगरी पाइस नेपालका ितिनिध ेमिसंह
२०३७।३।३१ स म िनवेदकले िनयिु प िलई सेवा ऐरले अनस
ु धानको ममा गरेको बयानको स.ज. ५
गरेको भ ने स ब धमा कुनै व तिु न माणबाट पिु
मा बरामद सामान ा. िल. कै भएको र भौितक परी ण
हन सके को पिन नदेिखँदा िमित २०३२।९।१ देिख गदा फे ला परेको सामान र ापनप मा उि लिखत
२०३७।३।३१ स मको अविधिबचमा िनजको सेवा सामानह एकअकामा फरक परेको ठीक साँचो
अविध टुटेको मा नु पन देिखन आयो । यसरी रट भनी उ लेख गरेको देिख छ । भ सार ऐन, २०६४
िनवेदकको िमित २०२७।८।३ देिख २०३७।३।३१ को दफा ७६(२) मा उ लेख भएबमोिजम कमा
स मको सबै अ थायी सेवा अविध जोडी िनविृ भरण ढुवानी गरेका सामानह को
ापनप सिहतका
रकमको िहसाब गरी िदलाई पाउँ भ ने िनवेदन िजिकर स बि धत कागजात देखाउनु पन दािय व पैठारी
माण ारा पिु हन आएको नदेिखने ।
कताको हनेमा सोअनस
ु ारको दािय व पैठारीकताले
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट पूरा गन सके को देिखँदैन । यसका साथै राज व
िनवेदकले िमित २०२७।८।३ देिख २०३७।३।३१ अनस
ु धान िवभागले पाइस नेपाल ा.िल.का
49

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, काि क - १
ेमिसंह ऐरलाई िमित २०६६।७।२२ को तारेख िवप ी ितवादी सूय साद यादवले पेस गरेको
तोके कोमा िनजले उ तारेखसमेत गज
ु ारी बसेको िलिखत ितवादसमेतबाट प भएको देिख छ । गोदो
देिख छ । राज व अनस
ु धान िवभाग र राज व यादवको हकवाला धल
ु ो यादव भएको त यमा दवु ै
यायािधकरण काठमाड ले बरामद भएको सामान र प िबचमा कुनै िववादसमेत रहेको देिखँदनै । यसका
ापनप मा उ लेख भएको सामानको िववरण मेल साथै गोदो यादव र पनु रावेदक वादी धल
ु ो यादव िमित
नखाएको िवषयलाई नै कसरु थािपत गदा मु य २०६३।२।३० मा नै र.नं. ५२७(ख) बाट अंशब डाको
आधार मानेको देिख छ । यसथ राज व अनस
ु धान िलखत पास गरी छु िभ न भएको भ ने पिन
िवभागले कसरु थािपत गन गरी गरेको िनणयलाई नै देिख छ । गोदो यादवको लैङ्िगक समानता कायम गन
सदर गन गरेको राज व यायािधकरणको फै सला बदर के ही नेपाल ऐन, संशोधन गन ऐन, २०६३ अनस
ु ार
हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर तथा पनु रावेदकका िमित २०६३।७।१७ मा अपतु ालीको महलको ११ नं.
तफबाट उपि थत भई बहस गनु हने िव ान् कानून मा संशोधन हनभु दा अगावै अथात् िमित २०६३।७।९
यवसायीह को भनाइसँग सहमत हन नसिकने ।
मा नै मृ यु भएको भ ने सु िमिसल संल न रहेको
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारणबाट मृ यु दता माण-प बाट देिख छ । यी पनु रावेदक
पाइस नेपाल ा.िल.हालको एनसेल ा.िल. ले वादीले मतृ क गोदो यादवलाई पालन पोषण, याहार
यू.पी.एस.समेतका सामानह भ सार ऐन, २०६४ स भार गरेको भनी िजिकर िलएको भए तापिन छु ी
को दफा ३८ बमोिजम चोरी पैठारी गरेको ठह याई िभ न भएको यि ले पालनपोषण गरेको भ ने कुरा
भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१) बमोिजम . व तिु न माणबाट पिु गन सके को देिखँदैन । यसका
४०,०००००।- (चािलस लाख पैयाँ) िबगोबमोिजम साथै सूय साद यादवले आ नो फुपू वोधो यादवको
ज रवाना हने र क चालकले उ चोरीको सामान काज िक रया गरेको िवषयलाई यी पनु रावेदकले समेत
ढुवानी गरेको कसरु मा सोही ऐनको दफा ५७(२) वीकार गरेकै देिखने ।
बमोिजम जनही .५०००।- ज रवाना हने ठहछ भनी
कुनै पिन स पि वामी िवहीन (res nullius)
राज व अनस
ु धान िवभागबाट िमित २०६६।१२।१० रहन स दैन । सो स पि को वामी कानूनबमोिजमको
मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी राज व हकवाला वा य तो कुनै हकवाला नभएमा रा यको
यायािधकरण काठमाड बाट िमित २०६८।११।१८ हन जा छ । स पि को वामीको मृ यु भएका बखत
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उ स पि को वामी को हने भ ने िवषय चिलत
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
अपतु ालीस ब धी कानूनले िनधारण गन िवषय
क यटु र: म जु खड् का
भएकोले अपतु ालीको हकको स ब धमा मृ यु हँदाको
इित संवत् २०७६ साल असार ३० गते रोज २ शभु म् । बखत कायम रहेको कानूनी यव था नै आकिषत हने
३
गदछ । गोदो यादवको मृ यु हँदाको अव थामा कायम
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.डा. रहको त कालीन अपतु ालीको ११ नं. मा अपतु ाली
ी मनोजकुमार शमा, ०७०-CI-०२४२, अपतु ाली पदा मनको याहार स भार निजकको हकवालाले
हक कायम, धुलो यादव िव. सूय साद यादव
नगरी अ य यि ले गरेको रहेछ भने य तो यि को
ततु मु ामा पनु रावेदक वादी मतृ क अपतु ालीको चलमा सबै र अचलमा आधास म याहार
गोदो यादवको हकवाला भएको कुरा गाउँ िवकास स भार गनले र बाँक आधा ऐनबमोिजम हकवालाले
सिमितको कायालयको िसफा रस प , सजिमनका पाउने भ ने कानूनी यव था रहेकोले गोदो यादवको
मािनसह ले लेखाइिदएको मचु ु काको बेहोरा तथा याहार स भार, पालन पोषण गन र काज िक रया गन
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िनजको भदा सूय साद यादव मतृ क गोदो यादवको सालमा र िनजको छोरा भपु े जापतीसमेतको मृ यु
अचल स पि को आधा भाग मा पाउने यि
भएकोले मोही नामसारी ग रपाउँ भनी बहु ारी ब ीमाया
देिख छन् भने निजकको हकवाला सौता नाताक यी जापतीको भूिमसधु ार कायालय काठमाड मा िनवेदन
पनु रावेदक वादी धल
ु ो यादव रहेको र िनज धल
ु ो यादव परेको भ ने देिख छ । ज गाधनी प नामान तल
ु ाधरले
गोदो यादवको आधा अपतु ाली पाउने हकवाला रहेको मोही का छाभाइ जापती र िनजको प रवारको नाउँमा
देिखने ।
रहेको ज गासमेत गरी मोहीको हैिसयतले कमाउन
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट पाउने ज गाभ दा बढी भएको ज गाको मोही लगत
मतृ क गोदो यादवले अंशमा पाएको झापा िज ला क ा ग रपाउँ भनी का छाभाइ जापती िव उजरु
शरणामती गा. िव. स. वडा नं. २ को िक. नं.१३४६, गरेको िमिसल माणबाट देिखन आयो । िक.नं. ७३ को
१३५३, १३५५, ३४१, ३३५, ३२८, १३५१ े फल १०-५-२-० को हाल नापी कायम हन आएका
र १३४९ को ज मा ज.िव. ३-१७-९ ज गामा यी िविभ न िक ा ज गाम ये का.म.न.पा.वडा नं.४
पनु रावेिदका वादी आधा ज गाको हकदार भएको पिु
िक.नं.१६८ को े फल १-०-०-०, िक.नं. १७० को
भएकाले वादी दाबी पु न स दैन भनी झापा िज ला े फल ०-६-३-१, िक.नं. ९ को े फल ०-०-२-०,
अदालतबाट िमित २०६८।७।६ मा भएको फै सलालाई िक.नं. २४ को े फल ०-२-०-०, िक.नं. ३३५ को
सदर गन गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत े फल ०-१०-०-० ज गा िवप ी िनरादेवीले िपता
इलामको िमित २०६९।३।२८ को फै सला िमलेको प नामान तल
ु ाधरबाट अंशबापत ा गरेको भ ने
नदेिखँदा उ फै सलाह के ही उ टी भई उि लिखत माण िमिसलबाट देिख छ । भूिमसधु ार कायालयबाट
ज गाह बाट यी वादी धल
ु ो यादवको आधा भाग हदब दी कायम गदा िवप ी िनरादेवी तल
ु ाधर र मोही
िह सास म अपतु ाली हक कायम हने ।
का छा भाइ जापतीको ज गासमेत समावेश हने गरी
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
हदब दीस ब धी िनणय गरेको पाइयो । भूिमसधु ार
क यटु र: प ा आचाय
कायालय काठमाड बाट िमित २०६८।१।१२ मा
इित संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभु म् । भएको हदब दीस ब धी र सोही िमितमा मोही नामसारी
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०२४३, नामसारी मु ामा िनणय भएकोमा सो िनणयउपर पनु रावेदन
हक कायम, धुलो यादव िव. सूय साद अदालत पाटनमा पनु रावेदन परी DP-०३२७ र DPयादवसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार ०३४४ को मोही नामसारी मु ामा दवु ै प को िमलाप
फै सला भएको छ ।
भएको र DP-०३४३ को हदब दी मु ा मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. ९२ नं. बमोिजम िफता हने आदेश भएको माण
इजलास नं. ११
िमिसलबाट देिख छ । दाबीको ज गा िवप ी िनरादेवी
तल
ु ाधरले िपताबाट अंशबापत ा गरी िनजकै
१
नाममा दता कायम रहेको र सो ज गा रो का रा ने
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी िनणय गदा िनजलाई बझ
ु ेको भ ने िमिसल माणबाट
सपना धान म ल, ०६९-CI-१०५७, उ ेषण / देिखएन । िववादको ज गा नै िनरादेवी तल
ु ाधर र
परमादेश, सुिशल वै िव. िनरादेवी तुलाधर
ब ीमाया जापतीका नाममा कायम हने गरी िमलाप
ज गाधनी प नामान तल
ु ाधरको नाममा भएको िमिसलबाट देिखन आउने ।
रहेको िक.नं. ७३ को े फल १०-५-२-० ज गाको
यसरी एउटै िववािदत ज गा स ब धमा प
मोही का छा भाइ जापती रहेकोमा िनजको २०३४ िवप ह का िबच िमलाप र मु ा िफता हने गरी
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पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भइसके को अव थामा अदालतमा पनु रावेदन गन पाउने हक कानूनले नै
भूिमसधु ार कायालय काठमाड बाट भएको हदब दी र सरु ि त ग ररहेको र सो यव थाअनस
ु ार मालपोत
मोही नामसारीस ब धी िनणय बदर हने गरी पनु रावेदन कायालय खाँदबारी संखवु ासभाको उ िनणयउपर
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।११।९ मा भएको ियनै रट िनवेदकह ले पनु रावेदन अदालत धनकुटामा
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदन दायर गरी पनु रावेदन अदालतबाट मालपोत
इजलास अिधकृतः गीता े / ड लरु ाम चौधरी
कायालयको िनणय सदर हने गरी फै सलासमेत
क यटु र: िवजय खड् का
भइसके को भ ने िमिसल संल न माणबाट
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् । देिख छ । यी पनु रावेदकह ले मालपोत कायालय
२
खाँदबारी संखवु ासभाको िनणयउपर कानूनबमोिजम
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी अदालतको साधारण े ािधकारअ तगत पनु रावेदन
सपना धान म ल, ०७१-CI-००६०, उ ेषण गरी िववादको िन पण भइसके पिछ सोही िवषयमा पनु ः
/ परमादेश, िनरबहादुर तामाङसमेत िव. िज ला रट े ािधकारबाट उपचारको माग गरेको अव थालाई
संखुवासभा, नापी कायालय खाँदबारीसमेत
यायोिचत मा न नसिकने ।
ततु मु ामा रट िनवेदकह का बाबु
अतः मािथ उि लिखत आधार र
गजमान तामाङको नाउँमा िज ला संखवु ासभा, याबनु कारणसमेतबाट मालपोत कायालयको िनणयउपर
गा.िव.स. वाड नं.१ िक.नं. १५१२ को ज गासमेत ज मा पनु रावेदन िव ततृ उपचारको मा यम भएको र सो
१२८ रोपनी ज गा रहेकोमा िमित २०५८।८।२७ गते मा यमबाट पनु रावेदन अदालत धनकुटाको दे.प.ु
भूिमसधु ार तथा यव था म ालय, मालपोत कायालय नं. ०३-०७-०००८५ मा िववादको िनपटारा भई
संखवु ासभा खाँदबारीबाट हदब दीस ब धी िनणय मालपोत कायालयको िनणय कानूनस मत रहेकोले
भएको र सोही िनणयको आधारमा िमित २०७०।४।७ सदर हने ठहछ भनी िनणय भइसके कोले ततु रट
सडकमा परेको ४ रोपनी ज गा छाडी बाँक ज गाबाट िनवेदनबाट िववाद िन पण ग ररहन परेन भनी रट
९६ रोपनी ज गा िनजका नाउँमा कायम गरी बाँक २८ िनवेदन खारेज गरेको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको
रोपनी ज गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम हने गरी िमित २०७०।९।१६ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
िनणय भएको देिख छ । उ िनणयउपर िनवेदकह को हने ।
तफबाट पनु रावेदन अदालत धनकुटामा पनु रावेदन इजलास अिधकृत: गीता े / ड लरु ाम चौधरी
परी दे.प.ु नं. ०३-०७-०००८५ बाट कारबाही चली क यटु र: िवजय खड् का
मालपोत कायालयको िनणय सदर हने ठहर गरी इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।
फै सला भएको देिख छ । िमित २०५८।८।२७ को
३
भूिमसधु ार तथा यव था म ालय, मालपोत कायालय मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
संखवु ासभा खाँदबारीबाट हदब दीस ब धी भएको ी सपना धान म ल, ०७२-CR-०३४८,
िनणय र सोही िनणयको आधारमा िमित २०७०।४।७ ब दी य ीकरण, िदलबहादुर े िव. िज ला हरी
मा भएको िनणय बदरको लािग ियनै पनु रावेदकह रट कायालय, धािदङसमेत
ततु मु ामा पनु रावेदक िदलबहादरु
े ािधकारबाट पनु रावेदन अदालत धनकुटामा रट
िनवेदन परेको देिखने ।
े को नाममा िवदेशी िविनमय अपचलन मु ामा
भूिमसधु ार कायालय वा मालपोत िमित २०५६।४।५ मा याद तामेल भएको र सो याद
कायालयको िनणयउपर िच नबु ने प ले पनु रावेदन काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
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नं.१४ कलंक ि थत सावजिनक थान िबजल
ु ीको २०७२।१।९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
पोलमा टाँस भएको देिख छ । तामेली यादमा थानीय हने ।
२ जना सा ी बसी वडा कायालयमा टाँस गन योजनले इजलास अिधकृत: गीता े / ड लरु ाम चौधरी
वडा अ य ले समेत बझ
ु ेको देिख छ । उ मु ामा क यटु र: मि दरा रानाभाट
जारी भएको याद यी पनु रावेदकले गज
ु ारी बसेको इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।
देिखयो । सो मु ामा िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन)
४
ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोिजम िबगोबमोिजम मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
.२,६२,५१,८९५।– (दईु करोड बैस ी लाख सपना धान म ल, ०७३-WO-०८०९, उ ेषण
एकाउ न हजार आठसय प चान बे) यी पनु रावेदकलाई / परमादेश, संिगता दज िव. वा य म ालय,
ज रवाना गरी काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला रामशाहपथसमेत
भएको र सो फै सला अि तम भई बसेको पाइ छ । उ
ततु िनवेदनका िनवेदक संिगता दज
फै सलाबमोिजम लागेको ज रवाना नबझ
ु ाएकोले यी िस.अ.न.िम. (पाँचौ ँ) तहको कमचारी भएको, िनज
पनु रावेदकलाई िमित २०७१।५।२ गते प ाउ गरी सोही महाकाली अ चल अ पताल क चनपरु मा कायरत
िमितदेिख िमित २०७५।५।१ स म ४ वष कै द ठेक रहेको र िनजको २ वषमिु नको ब चा रहे भएको
िमित २०७१।५।५ मा कै दी पज
ु िदएको देिखए पिन यी भ ने कुरा िवप ी महाकाली अ चल अ पताल,
पनु रावेदक िदलबहादरु े िवप ी कारागार कायालय क चनपरु को िलिखत जवाफ तथा बालक ज मेको
धािदङसमेत भएको ब दी य ीकरणको िनवेदनमा महाकाली अ चल अ पतालको रपोट, बालकको
िनवेदकलाई मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ३८(१) नं. ज मदता माणप समेतबाट पिु हन आयो ।
बमोिजम ४ वष कै द ठेक कै दमा रा ने गरी भएको काय िनवेदकका पित िज ला पशस
ु ेवा कायालय,
कानूनिवपरीत देिखएको र िनवेदक िदलबहादरु े क चनपरु मा सरकारी कमचारी रहेको र िनजसमेत
िमित २०७१।५।२ देिख प ाउ परी कानूनबमोिजम क चनपरु िज लामै कायरत रहेको िमिसल संल न
१ वष ६ मिहनाभ दा बढी अविध कै दमा राखेको माणबाट समेत देिख छ । िनवेदकले स वा माग
देिखएकोले िनजलाई थनु ामु गरी िदनु भनी ०७२- गरेको अव था नदेिखनु साथै वा य िवभागको
WH-००४७ नं. को िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित िमित २०७३।०८।३० स वा िनणय बदरको लािग
२०७३।२।३ मा ब दी य ीकरणको आदेश जारी िनवेदकले िविभ न िमितमा वा य सेवा िवभाग,
भएको पाइ छ । सो आदेशबमोिजम िनज िदलबहादरु
वा य म ालयका साथै हेलो सरकार धानम ीको
े लाई कारागार यव थापन िवभागबाट च.नं. ७९९ कायालयमा समेत िनवेदन िदएको िमिसल संल न
िमित २०७३।२।३ गतेको प बाट थनु ामु गरी सके को माणह बाट देिखने ।
देिखने ।
नेपाल वा य सेवा िनयमावलीको िनयम
अतः हाल यी पनु रावेदक थुनाबाट ३१ग को देहाय (ख) र (ग) ले २ वषमिु नका ब चा
मु भई थनु ामा नै नरहेको प रवितत अव थामा भएका मिहला कमचारीलाई िनजले माग गरेकोमा
गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रपाउँ भ ने ततु बाहेक स वा नगन र पित प नीलाई स भव भएस म
पनु रावेदनको औिच य समा भइसके को प र े यमा एउटै िज लामा पन गरी स वा गनु पन कानूनी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु पन अव था यव था मिहला कमचारीको लािग िवशेष यव था
नहँदा ब दी य ीकरणको रट िनवेदन खारेज भएको पाइ छ । नेपालको वतमान संिवधानले येक
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित मिहलालाई सरु ि त मातृ व र जनन् वा यलाई
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मौिलक हकको पमा आ मसात् गरेको देिख छ । रोजगारीको हकज ता मिहला तथा बालबािलकाको
आमा तथा दधु े बालकको सव म िहतलाई िवशेष संर ण र िवकासको लािग रा यले िवशेष उपाय
अव थाको मानी मिहला तथा बालबािलका ितको अवल बन गनपन
ु मौिलक हकमा आघात पु नक
ु ो साथै
िवशेष आव यकतालाई स बोधन गन वा य ऐन, नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को दफा
तथा िनयमावलीमा िवशेष यव था गनका
ु साथै ३१ग को उपिनयम (ख)(ग) समेतको िवपरीत हँदा सदु ूर
उ िवशेष तथा संवेदनशील अव थालाई साथकता पि मा चल े ीय वा य िनदशनालय िदपालयको
दान गन नेपाल सरकारले "सनु ौलो हजार िदन" को िमित २०७३।०८।३० को िनणय र सोबमोिजमको प
नीितसिहत अिभयान चलाएको पाइ छ । स वाका उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । िनवेदकलाई िनज
मापद ड र आधारह सामा यतः सबै कमचारीह लाई कायरत रहेकै कायालयमा यथा थानमा कामकाज गन
समान पमा लागू हनेमा अ यथा भ न िम दैन तर िदनु भनी िवप ीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत
ततु िवषयका स दभमा कानूनले नै िवशेष यव था जारी हने ।
गरेको अव थाक यी िनवेिदका संिगता दज मिहला इजलास अिधकृत: गीता े / ड लरु ाम चौधरी
कमचारी भई ४ मिहनाको िशशक
ु ो आमा भएको र िनज क यटु र: मि दरा रानाभाट
िनवेिदकाले माग नगरेको अव थामा िनजलाई स वा इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
गरेको काय उ िनयमावलीको िनयम ३१ग को देहाय
५
(ख) िवपरीत भएको देिखयो । यसरी सु के री मिहला मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
कमचारीलाई िनजको सहमित िवना पित कायरत तेजबहादरु के .सी., ०७३-CI-१३६८, िलखत दता
रहेको िज लाभ दा फरक दगु म पहाडी िचसो िज लामा बदर, इि दरा काक का ले िव. सुभाष िघिमरेसमेत
स वा गरेको कानूनस मत र यायोिचत रहेको मा न
पनु रावेदक इि दरा काक को िमित
नसिकने ।
२०६९।१।१३ मा ितवादी माधव साद का लेसगँ
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट िववाह भएकोमा र यी वादी ितवादी दईु जना मा
िनवेदक पाँचौ ँ तहको कमचारीलाई चौथो तह भनी अंिशयार भएकोमा कुनै िववाद देिखएन । ितवादी
स वा गरेको नेपाल वा य सेवा िनयमावली, माधव साद का लेले आ ना नाउँमा दता कायम
२०५५ को िनयम ३१ग को देहाय (ख) िवपरीत २ भएको भ परु िज ला, िनलबाराही गा.िव.स. वडा
वषमिु नको ब चा भएको मिहला कमचारीलाई िनजले नं. ७(क) िक.नं. १३को े फल ०-५-२-१ ज गा
माग नगरेको अव थामा कारण र आधार िवना अ य
ितवादी सभु ाष िघिमरेलाई िमित २०६९।११।११
िज लामा स वा ग रएको र िनवेदकका पितसमेत मा र.नं.१५६५(ङ) बाट राजीनामा िलखत ग रिदएको
सरकारी सेवामै रही क चनपरु िज लामै कायरत देिखयो । ियनै वादी ितवादी भई चलेको माणमा पेस
रहेको अव थामा ऐ. िनयमको देहाय (ग) िवपरीत भएको अंशचलन मु ाको माण िमिसलबाट ितवादी
स वा गरेकोसमेत देिखएकोले सदु रु पि मा चल माधव साद का लेले िमित २०५३।१०।२१ मा
े ीय वा य िनदशनालय, िदपायल डोटीको िमित अंशब डा हँदा झापा िज लाका िविभ न िक ा
२०७३।०८।३० को िनणयअनस
ु ार िनवेदक संिगता गरी ज मा १०-८-० ज गा अंशबापत बझ
ु े को
दज लाई महाकाली अ चल अ पताल क चनपरु बाट देिखयो । भ परु िज ला, िनलबाराही गा.िव.स. वडा
िज ला वा य कायालय बझाङमा स वा गरेको नं. ७(क) िक.नं. १३ को े फल ०-५-२-१ ज गा
िनजको संिवधान द पा रवा रक हक, समानताको िनज ितवादीले अंशबापत ा त गरेको नभई आ ना
हक, बालबािलकाको हक, जनन् वा यको हक, पालामा आफै ँ ले आजन गरेको स पि रहेको भ ने
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देिख छ । ितवादीले अंशबापत पैतक
ृ स पि को र दािय व िनवाह नै नगरी एक वष के ही िदनको दा प य
पमा झापामा रहेका ज गाह बाट मा अंश ा त जीवन यितत गरेर यित स पि पाउँदा अंश हकको
गरेको देिख छ । भ परु को ज गा ितवादीले आ नो मा यमबाट िनजले सा पि क अिधकार पूणत: ा
िनजी आजनबाट ख रद गरेको हो भ ने िजिकरलाई गरेको नै देिखन आउँछ । अतः वादी पूणतः िनरअंशीको
वादीले अ यथा भ न सके को पिन देिखँदैन । यी वादी
पमा रहनु परेको अव थासमेत रहे भएको देिखन
ितवादीह को थायी ठेगाना, बसोबासको कृित, आउँदैन । यस अव थामा ितवादीले आ नो पालाको
व प वभाव र पैतक
ृ तथा अचल स पि रहेको अचल स पि िब गदा पिन लेनदेन यवहारको १०
अव थासमेतलाई िवचार गदा, िनजह को पैतक
ृ नं. ले वादीको म जरु ी िलएको छै न र येक िक ामा
स पि भ परु को ज गा रहेछ भनी अनमु ान गन वादीको हकसमेत रहने भएको हँदा ितवादीले िब
सिकने अव था िमिसल संल न कागज माणह बाट गरेको अचल स पि को िलखतको येक िक ाबाट
पिु हन सके को देिखएन । वादीले पिन िववािदत ज गा वादीको हकजित बदर हनपु छ भ ने मा यतालाई
पैतक
ृ हो र पित माधव साद का लेले आ नो पालामा मु ाको त यको आधार र यायको रोहमा अ रश:
आजन गरेको स पि होइन भनी कुनै माण गज
ु ान पालना गनपन
ु अव था नदेिखने ।
सके को नदेिखने ।
अंशब डाको १९(२) मा भएको मागबमोिजम
वादीको ितवादीसँग िववाह भएको आ नो पालामा आजन गरेको स पि िब गदा
के ही मिहनामै दा प य जीवनमा मनोमािल य र यी वादीको समेत म जरु ी िलइरहनु पन देिखएन ।
असमझदारीपन सु भएको ि थित हँदा वादी िववािदत ज गा ितवादीले आ नो पालामा आफै ँ ले
वयम्ले घरमा र घर ित पूणतः समिथत भएर आ नो आजन गरेको देिखँदा अंशब डाको १९(२) नं. को
कत य िनवाह गनको
ु साथै िज मेवारी पूरा गन सके को कानूनी यब थाबमोिजम आफूले िलएको ऋण ितनका
पाइँदैन । य िप दा प य जीवनमा कटुता उ प न हनमु ा लािग ऋण िलएको साहलाई नै िब गन नपाउने
पित प नीम ये कुनै एक मा िज मेवार हने नभई धेरै भ न कानूनसङ् गत निम ने देिखँदा वादी दाबी पु न
थोरै दवु ै नै िज मेवार हने ।
नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
वादी र ितवादीिबचको एक वष के ही फै सलालाई अ यथा भ न िम ने देिखएन । ियनै वादी
िदन अविधको दा प य जीवनबाट कुनै स तानको ितवादी भई चलेको अंश चलन मु ाबाट यी वादीले
जायज म भएको अव थासमेत रहेको छै न । अंश अंशसमेत पाइसके को यस ि थितमा आ नोसमेत अंश
मु ामा पेस भएको तायदातीबाट ितवादीले िब
हक ला ने ज गा अंश मान िनयतले आफूलाई थाहा
गरेको ३-५-१२-० भ दा बढी नै ज गा मौजदु रहेको जानकारी नै निदई ितवादीम येका सभु ाष िघिमरेलाई
देिखन आउँछ । यस ि थितमा ितवादीले पैतक
ृ िमित २०६९।११।११ मा र.नं.१५६५(ङ) बाट पा रत
स पि मा आधा घर यवहार चलाउन अंशब डाको गरी िदएको िलखतलाई बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
१९(१) नं. ले र आ ना पालामा आजको स पि मा वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सबै अंशब डाको १९(२) नं. ले वादीको म जरु ी बेगर
अतः िववेिचत आधार र माणसमेतबाट
पिन िब गन कानूनले अनमु ित दान गरेको छ भने वादी इि दरा काक को दाबीबमोिजम २ भागको १
अक तफ बचेको आधाभ दा बढी स पि ५-१४-१४- भाग िलखत बदर हने ठह याएको सु काठमाड
० बाट वादीले अंश मु ाबाट अंश पाउने र पाइसके को िज ला अदालतको िमित २०७२।४।३२ को फै सला
अव थासमेत रहेकोले घरप रवार ित कुनै िज मेवारी निमलेकोले उ टी भई वादी दाबी नपु ने ठह याई
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पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।४।२५ मा रोजगारीको काममा लैजान रकम निलएको र कसरु मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनजको संल नतासमेत नरहेको भनी अिभयोग माग
इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी (ढकाल)
दाबीको बेहोरालाई खि डत हने गरी जाहेरवालाह ले
क यटु र: मि जता ढुंगाना
बकप गरेको अव थामा िनजह को भनाइ र गराइमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् । एक पता तथा ताद यता रहेको पाइएन । य तो
§ यसै लगाउको ०७४-CI-११६२, िलखत अव थामा ितवादीसँग भएको भिनएको वैदेिशक
दता बदर, इि दरा काक का ले िव. रोजगारको कागज र सोका आधारमा जाहेरवालाह ले
माधव साद का लेसमेत भएको मु ामा पिन िदएको जाहेरीले िव सनीयता कायम गन स दैन ।
यसैअनस
ितवादीले शङ् काको सिु वधा पाउने ।
ु ार फै सला भएको छ ।
६
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी कानूनी िस ा तसमेतबाट अिभयोग दाबी र सो
बमकुमार े , ०७४-CR-१७२७, वैदेिशक रोजगार साथ जाहेरवालाह ले पेस गरेको िलखत बेहोरालाई
कसरु , नेपाल सरकार िव. लोकबहादुर राउत
अ यथा हने गरी वयम् जाहेरवालाह ले बकप
ततु मु ामा ितवादीलाई कारबाही गन गरेको िववादा पद िलखत र सोमा उि लिखत
िकटानी जाहेरी िदएकोमा पिछ पीिडत जाहेरवालाह
बेहोरालाई माणमा हण गन निम ने हँदा ितवादी
वयम्ले जाहेरीसाथ पेस भएको िलखत कागजलाई लोकबहादरु राउतले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
शू यतामा याउने गरी ितकूल बकप गरेको ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
अव था देिखएको छ भने ितवादीले पिन सोही २०७४।११।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
िलखत कागजलाई मेनपावरका स चालक लेखनाथ सदर हने ।
पोखरेलले जबरज ती सिहछाप गराएको कागजमा इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाई ं
लेिखएको रहेछ । िनजह सँग कुनै कागज भई लेनदेन क यटु र: अिभषेककुमार राय
भएको छै न भनी िलखत कागजउपर
उठाएको इित संवत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभु म् ।
देिख छ । वैदेिशक रोजगारको कसरु मा फौजदारी यसमा यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
मु ाको िसजना गन कागज िव यसरी ितकूल फै सला भएका छन् ।
बकप गरेको अव थामा जाहेरी दरखा त र सोका
§ ०७४-CR-१७२८, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
आधारमा अनस
नेपाल सरकार िव. लोकबहादुर राउत
ु धान भई दता हन आएको अिभयोगप त य र माणमा आधा रत भएको नदेिखने ।
§ ०७४-CR-१७४६, वैदेिशक रोजगार कसरु ,
कुनै पिन यि उपर वैदेिशक रोजगारको
राजकुमार े समेत
कसरु मा फौजदारी अिभयोग लगाइसके पिछ अपराधको
७
सूचनाको पमा पन जाहेरी दरखा त (First मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
Information Report F.I.R.) र सोको समथनमा बमकुमार े , ०७४-CI-१७२८, वैदेिशक रोजगार
गडाऊ बकप गरी जाहेरीको बेहोरासँग एक पता र कसरु , नेपाल सरकार िव. ानुदेवी रोज रया
ताद यता देखाउन स नु पदछ । अिभयोग दाबीको
जाहेरवाला मेनपावरका स चालक भई सो
िव सनीयता कायम रा न िसलिसलेवार पले त य यानपावरमाफत मसमेत िवदेश जान पासपोट िदएको
र माणको एक पता र ताद यता हन आव यक हने । भ ने ितवादीको भनाइको स दभमा हेदा िमिसल
ततु मु ामा ितवादीले वैदेिशक संल न वैदेिशक रोजगार िवभागको च.नं.१९८५
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िमित २०७४।१।२० को प बाट िलखत भएको िमित िम ने नदेिखने ।
२०७२ मा अलिभजन इ टरनेसनलका तीनजना
अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
स चालकह म ये यी जाहेरवालाको नामसमेत रहेको अिभयोग दाबी पिु हने माण पेस गन नसके कोले
पाइ छ । उ प बाट िलखत भएको िमितमा जाहेरवाला वादी दाबी पु न नसक ितवादी लोकबहादरु राउतले
वयम् इजाजत ा वैदेिशक रोजगार यवसायी रहेको अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठह याई वैदेिशक रोजगार
देिख छ । वैदिे शक रोजगारीमा लैजान पाउने इजाजत यायािधकरणबाट िमित २०७४।११।१४ मा भएको
नै निलएका यी ितवादीले यानपावर स चालक यी फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारीमा अमे रका पठाउने इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाई ं
भनी गरेको कागज र िनजले िदएको जाहेरी दरखा त क यटु र: अिभषेककुमार राय
शङ् कारिहत नदेिखने ।
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभु म् ।
कुनै यि उपर वैदेिशक रोजगारको कसरु मा
८
फौजदारी अिभयोग दायर गनु मा ैले कसरु थािपत हन मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
स दैन । अिभयोगमा उ लेख भएका सा ी माणह
टंकबहादुर मो ान, ०७४-WO-०२६४, उ ेषण,
पपु को ममा मु ा िछ ने यायािधकरणमा परी ण डा. ग रवदास ठाकुर िव. महा यायािधव ाको
भएप ात् मा य तो माण हणयो य मािन छ । कायालय, रामशाहपथसमेत
जाहेरी वयम्ले अपराध मािणत गन नभई के वल
यसमा त कालीन सरकारी मु ास ब धी
सूचनाको पमा रहेको ह छ । सरकारी गवाहको पमा ऐन, २०४९ अनस
ु ार सरकारवादी फौजदारी मु ाको
जाहेरवालाले अदालतले िझकाएको समयमा उपि थत अनस
ु धान तहक कातको िज मा हरीमा रहेको र
भई आ नो भएको बेहोरा लेखाइ जाहेरी बेहोरालाई पिु
अिभयोजन गन काय सरकारी विकलमा रहेको छ ।
ग रिदएको नदेिखएपिछ िनजको मौकाको जाहेरीको नेपालले अवल बन गरेको अिभयोजना मक प ितमा
ामािणक मू य रहँदैन । ततु मु ामा जाहेरवालाले मु ाको अनस
ु धान र अिभयोजनमा अदालतको कुनै
जाहेरी िदएपिछ सािबक मल
ु क
ु ऐनको अ.बं.११५ नं. भूिमका रहँदैन । वतमान नेपालको संिवधानको धारा
बमोिजम िझकाउँदासमेत यायािधकरणमा बकप को १५८ को उपधारा (२) ले यस संिवधानमा अ यथा
लािग उपि थत भएको नदेिखने ।
यव था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा याियक
ितवादीले कसरु मा इ कार रही िनकाय वा अिधकारीसम नेपाल सरकारको तफबाट
जाहेरवालाले जबरज ती कागज गराएको भनी मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय
बयान गरेको अव थामा जाहेरवाला वयम्ले िदएको गन अिधकार महा यायािधव ालाई हने यव था
जाहेरीलाई िनजले अनदेखा गरी यायािधकरणबाट गरेको र उ अिधकार सोही धाराको उपधारा (७) ले
िझकाउँदासमेत बकप गन उपि थत भएको मातहत सरकारी विकलह लाई यायोजन गन स ने
नदेिखएको साथै जाहेरवाला वयम् नै वैदेिशक रोजगार संवैधािनक र कानूनी यव थाबमोिजम िमित २०७२
यवसायी रहेको भ ने िमिसलबाट देिखएको हँदा साल असोज ३ गतेको राजप मा सूचना कािशत गरी
वैदेिशक रोजगार यवसाय गन पाउने इजाजत ा स पूण िज ला सरकारी विकल कायालयका सरकारी
यी जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा लगाई िद छु विकलले मु ा च ने नच ने िनणय गन गरी अिधकार
भनी झु ो आ ासन िदई वा लोभन देखाई इजाजत नै
यायोजन भएको देिखने ।
नभएका यी ितवादीले कागज गरी रकम िलए होलान्
संिवधान र चिलत कानूनबमोिजम
भ ने कुरा अ वाभािवक भई िव सनीयसमेत मा न महा यायािधव ामा िनिहत अिधकार यायोजन भई
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िज ला सरकारी विकल कायालयबाट अनस
ु धानबाट आधारमा मु ा नच ने गरी िज ला सरकारी विकल
सङ् किलत माणका आधारमा मु ा नचलाउने गरी कायालय, का क बाट िमित २०७३|९|१९ मा
भएको िनणयलाई सदर गन गरेको सह यायािधव ाको भएको िनणय उ च सरकारी विकल कायालय,
िनणयलाई मनािसब ठह याई महा यायािधव ाबाट पोखराबाट िमित २०७३|१०|५ मा सदर भएको र
सदर गन गरेको काय िविधशा ीय ि कोण, सोही िनणयलाई महा यायािधव ाको कायालयबाट
संवैधािनक यव था एवम् अिभयोजना मक प ितमा िमित २०७३।१०।९ मा सदर गन गरी भएको िनणय
अपनाइएको चलनसमेतलाई िवचार गदा अ यथा कानूनस मत नै देिखन आयो । अतः िनवेदन माग
भ नपु न देिखन नआउने ।
दाबीअनस
ु ार आदेश जारी गन िम ने नदेिखएकोले
मु ा च ने वा नच ने र अिभयोजन गन
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िवषय सरकारी विकलको यावसाियक उ मिु को इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
िवषय हो । यस स ब धमा ब ीबहादरु काक िव
क यटु रः मि जता ढुंगाना
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग भएको इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
उ ेषण िमि त परमादेशको रट िनवेदन (ने.का.प.
§ यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-०९७९,
२०५८, अङ् क ५, िन.नं.७००१, प.ृ २३९) मा
परमादेश, डा.ग रवदास ठाकुर िव. िज ला
स मािनत सव च अदालतबाट महा यायािधव ालाई
शासन कायालय का क समेत भएको
ा राय स लाह िदने अिधकार, जनु सक
मु ामा पिन यसैअनस
ु ै अदालत
ु ार फै सला भएको छ ।
कायालय वा पदािधकारीसम उपि थत हने
अिधकार संसदमा
इजलास नं. १२
् उपि थत हन पाउने अिधकार,
अिभयोजन वा ितर ाको अिधकारलगायत संिवधान
र कानूनबमोिजम ा अिधकार योग गदा एउटा
१
यावसाियक यि वा िनकायले ा गन अिधकार, मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
सिु वधा र उ मिु सबै ा ह छन् । महा यायािधव ाले पु षो म भ डारी, ०७४-CI-०८३२, लेनदेन,
सदासयतापूवक आ नो िववेक योग गरी गरेका िभरङ् गी साह िव. जनारसी देवीसमेत
य ता कायउपर न गन अिधकार रहँदैन । यस
वादी रामछिवला महतो र ितवादी जनारसी
स ब धमा िनजलाई यावसाियक उ मिु
दान देवी भएको संवत् २०६६ सालको दे.नं. १४४१ को
ग रएको ह छ भ ने िस ा त ितपादन भएको छ । लेनदेन मु ामा सु सलाही िज ला अदालतबाट
यसैगरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगका िमित २०६७।६।४ मा भएको फै सलाबमोिजम
तफबाट अनस
लेनदेन िबगो भराउने ममा ितवादीका पित लखन
ु धान अिधकृत मधस
ु दु न भ राई िव
नरे बहादरु च दसमेत भएको ाचारस ब धी मु ा महतोको नाउँमा नापी भएको िसमरा भगवतीपरु २(क)
(ने.का.प. २०५९, अङ् क ३, िन.नं. ७०८२, प.ृ २१०) िक.नं. ७४ को े फल-०-०-९ र िवप ीको ससरु ा
मा ितपािदत कानूनी िस ा त एवम् निजरसमेतबाट िशवशरण महतोको नाउँमा नापी गरेको ऐ.ऐ. २क
उि लिखत कुरा पिु भइरहेको अव था देिखने ।
िक.नं. ६१ को े फल -०-१-८ ज गाम येबाट ६
तसथ कानूनतः को, कसलाई मु ा भागको १ भाग ज गा ततु मु ामा िललाम बढाबढ
चलाउने वा नचलाउने िवषय अि तम िनणय गन भई वादी रामछिवला महतोका नाउँमा चलनपज
ु िदने
अिधकारी महा यायािधव ा नै भएको हँदा सािधकार गरी सलाही िज ला अदालत िबगो शाखाबाट िमित
िनकायबाट अनस
ु धान भई आएको कागज माणको २०६८।८।२८ मा भएको तामेली आदेशबाट पिु ट हन
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आएको देिख छ । उ स पि को ोतवाला यि
िनि लएको अव थाले पनु रावेदक यी ितवादीबाट
व.लखन महतो भएको नै देिखँदा उपयु िक.नं. मतृ कउपर ग रएको हार सामा य अव थाको नभई
७४ र ६१ को ज गाबाट िललाम बढाबढ भई बाँक ग भीर कृितकै भ ने देिख छ । मतृ कउपर एउटा मा
बचेको ५ भाग ज गा ऋणी व.लखन महतोको ीमती चोट नभई शरीरमा िविभ न चोट देिखएको अव थाले
ितवादी जनारसी देवी हकवाला भएको र उनकै िज मा मतृ कउपर पटकपटक ढुङ्गाले हार गरी चोट
रहेको देिखँदा “लेनदेन यवहारको २२ नं. बमोिजम पु याएको र टाउको ज तो अित संवेदनशील अङ् गमा
हकवालाको हैिसयतले ऋणीको अपतु ाली खाएपिछ समेत पटकपटक हार गरेको भ ने चोटको कृितले
साहको ऋण ितनपन
ु कानूनी दािय व यथ ितवादी नै देिखई रहेको य तो अव थामा त काल उठेको रस
सरेको हने भनी” ने.का.प. २०६० अङ् क ३, िन.नं. था न नसक ितवादीले के ही गदा मतृ कको मृ यु
७२०८ मा िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखने । भएको भ ने नदेिखने ।
तसथ उ जेथाबाट वादी िभरङ् गी साहको
ततु वारदातको अव थालाई हेदा
लेनदेनको िबगो भराउन िम ने नै देिखँदा, सोतफ ितवादीले मतृ कलाई धके दै िडलभ दा मिु न
िववेचना नै नगरी मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २२ गहँबारीमा खसाली सके पिछ पिन नछोडी अब यसलाई
नं. को अथ गरी अपतु ाली नखानेलाई साहले प न मानपछ
ु भ दै दईु जना िमली मतृ कलाई टाउको ज तो
हँदनै भनी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर संवेदनशील ठाउँमा समेत पटकपटक हार गरेको
गन गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित अव थाले ततु वारदातमा यानस ब धी महलको
२०६९।१।४ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई १४ नं. को अव था रहेको पाइँदनै । यानस ब धी
ितवादी जनारसी देवीबाट वादीले साँवा याजसमेत महलको १४ नं. को यव था आकृ हनको लािग
भराई पाउने ।
त काल उठेको रसको आवेगमा त कालै चोट छोिडएको
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
हनपु नमा सो नभई िववाद उ प न भई ितवादीह ले
क यटु रः च ा ितम सेना
मतृ कलाई धके ने काय गरी अब यसलाई मानपछ
ु
इित संवत् २०७५ साल माघ १३ गते रोज १ शभु म् । भ ने कुरामा एक अकाको िबच सहमत भई पटकपटक
२
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गन काय
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी भएको प र े यमा यानस ब धीको महलको १४ नं.
बमकुमार े , ०७४-CR-०४५७, कत य यान, आकिषत होस् भनी िलइएको पनु रावेदकको पनु रावेदन
साजी तामाङ िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िजिकर त यसङ् गत नरहेकोले पनु रावेदकको सो
िव म वाइवा
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी साजी तामाङले मान नै उ े यले
अतः उ लेख भई िववेचना ग रएको आधार,
कुटिपट गरेको नहँदा त काल उठेको रसको कारण माण र कारण तथा कानूनी यव थासमेतबाट
भएको कुटिपटको कारणले मतृ कको मृ यु भएकोले यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हनपु न
यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हनपु नमा भिन िलइएको पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखई
यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ितवादी साजी तामाङलाई यानस ब धी महलको
गरेको फै सला उ टी ग रपाउँ भनी पनु रावेदन गरेतफ १३(३) नं. बमोिजमको कसरु मा ज मकै दको सजाय
िवचार गदा, घा जाँच फारामबाट मतृ कको शरीरमा गन गरी भएको सु को फै सलालाई सदर गरी उ च
ठाउँठाउँमा चोट लागेको र टाउको ज तो संवेदनशील अदालत पाटनबाट िमित २०७३।१२।२१ मा भएको
अङ् गमा पिन २-३ वटा चोट देिखई िगदीसमेत बािहर फै सला िनज पनु रावेदकको हकमा अ यथा नदेिखई
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िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक साजी सजायसमेत भएको माणमा रहेको उ िमिसलबाट
तामाङको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
देिखएको छ । उ मु ामा पिन आमा सािब ीले
अब ितवादीम येका िव म वाइवाको हकमा रसीले हातखु ा बाँधी िदई छोरा सिु नलकुमारले
उ च अदालत पाटनबाट सु सदर गन गरी भएको जबरज ती करणी गरेको भनी जाहेरी परेको
फै सला िमले निमलेको के हो ? सो स दभमा साधकको देिख छ । यसरी अलगअलग थानमा एकै िकिसमको
रोहबाट िवचार गरी हेदा यी ितवादीले आफूसमेत भई घटना िववरणसिहतको वारदात हनु वाभािवक नभएर
मतृ कलाई कुटिपट गरेको कुरामा अदालतमा बयान बनावटी कृितको देिखएको छ । साथै एउटी आमाले
गदासमेत आरोिपत कसरु लाई वीकार गरी सािबत आ नो छोरालाई करणी गनका लािग सहयोग गरेक
रहेको देिख छ । अका ितवादी साजी तामाङले होिलन् भनी व तिु न माणको अभावमा अनमु ान
आ नो बयानमा यी ितवादी र मसमेत दवु ै िमली गन सिकने अव था हँदैन । सामा यतः करणीको
मतृ कलाई कुटिपट गरेको भनी बयानमा लेखाई िदएको वारदातको य दश नहने र पीिडता नै य तो
अव थासमेत रहेको पाइ छ । यसरी आरोिपत कसरु लाई वारदातको य माण मा नु पन भए तापिन य तो
वीकार गरी ितवादी िव म वाइवाले अदालतमा कानूनी यव थाको दु पयोग गरी िनद ष यि लाई
समेत सािबत भई बयान गरेको र सह ितवादी साजी फसाई अनिु चत लाभ िलने मनसायले ततु मु ाको
तामाङले पोल गरी लेखाएको अव थासमेत हँदा जाहेरी परेको हो िक भ ने वल स भावनासिहतको
यी ितवादी िव म वाइवाको हकमा अिभयोग माग शङ् का उ प न भएको छ भनी सोही कुरालाई समेत
दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(३) नं. आधार मानी गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याई उ च अदालत फै सलालाई अ यथा भ न सिकने अव था छै न ।
पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर यसैगरी िव ासागर शमालगायतका मािनसह ले
हने ।
ीराम जापतीले करणी गरे नगरेको थाहा भएन भनी
इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी
लेखाएको देिख छ । उि लिखत अव थामा फौजदारी
क यटु रः च ा ितम सेना
मु ामा कसैलाई पिन व तिु न माणको अभावमा
इित संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभु म् । वा शङ् काको आधारमा कसरु दार ठहर गन िम ने
नदेिखने ।
इजलास नं. १३
पीिडता प देहीमा काम गन बसेको घरमा
पिन आमाको सहयोगमा छोराले जबरज ती करणी
१
गरेको भनेक िछन् र नवलपरासीको वारदातमा पिन
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी आमाकै सहयोगमा छोराले जबरज ती करणी गरेको
ड बरबहादुर शाही, ०६८-CR-१२३५, जबरज ती भनेक िछन् । यसरी हेदा पीिडताउपर जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. ीराम जापित (कोहार) करणी हने गरेको वारदात एउटै पृ भूिम र कृितको
समेत
देखाएर पीिडताले जाहेरी िदएक िछन् । उनी जनु
पीिडता भिनएक घ कुमारीले य तै कृितको घरमा काम गन बि छन् यही घरमा आमाको
जाहेरी दरखा त िदई प देही िज ला अदालतबाट सहयोगमा छोराले उनीउपर जबरज ती करणी गन
कसरु दार ठहर गरी ६७-०६६-०१००३ को गछन । फरकफरक घरमा य तो वारदात पिन कही ँ
जबरज ती करणी मु ामा उ मु ाका ितवादीह
समान हन स छ ? पीिडताउपर जबरज ती करणीको
सािब ी उपा याय र सिु नलकुमार उपा यायलाई वारदात भयो भिनए तापिन वारदात गन प या रलो र
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शङ् का पद नहन आव यक छ । जबरज ती करणीको लगाएको आरोपमा ितवादीह अनस
ु धान अिधकारी
वारदातमा िकशोरी एवम् मिहलाउपर हने यौन िहंसा र अदालतमा इ कार रहेको, पीिडता भिनएक घ
र अपराधलाई िन य नै ग भीर कृितको कसरु मा कुमारीले प देही िज ला अदालतमा समेत सोही
नै अदालतले वीकाद आएको छ, तापिन य तो कृितको मु ा दायर गरी सो मु ामा फै सलासमेत
वारदात र अपराधको पृ भूिम र कृितसँग पीिडताको भएको तथा आफूमािथ जबरज ती करणी भएको भने
योिन परी ण ितवेदन र पीिडताको भनाइिबच तापिन व तिु न माणको आधारमा सो आरोपलाई
साम ज यता हनु मा पदन, िव सनीय र भरपद शङ् कारिहत तवरबाट पिु गन नसके को अव थामा
कृितको पिन हनु पदछ । ततु मु ामा पीिडताको नवलपरासी िज ला अदालतको िमित २०६७।८।७
गितिविध, आचरण, वभाव, मनसाय, िवचार, जाहेरी को फै सलालाई के ही उ टी गरी पनु रावेदन अदालत
र िनजको कथनिबच िव सनीय पमा ताद यता बटु वलबाट िमित २०६८।०९।१३ मा ितवादीलाई
रहेको देिखँदैन । ततु मु ाको वारदातले जबरज ती अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको फै सला
करणीको अिभयोगमा ार भमा जबरज ती करणीको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वारदात नै भएको हो िक होइन ? भनी थम ि मै त य इजलास अिधकृत : ितलक काक
र पीिडताको भनाइको गिहराईमा पगु ेर पिह याउनु पन क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७६ साल साउन २० गते रोज २ शभु म् ।
अव था देिखने ।
पीिडता घ कुमारीको शारी रक परी ण
२
ितवेदन हेदा िनजको योिन छे दन भएको भ ने मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
देिखएको छ । िनजको करणी भएको यिकन गरी भ न सु मालता माथेमा, ०७५-WO-०११९, उ ेषण
नसिकने, योिनको िभ ी भागमा घाउ, चोटपटक तथा / ितषेध, गणेश साद चापागाई ं िव. भ पुर
िनलडाम छै न, शरीरको अ य भागमा घाउ चोटपटक नगरपािलकाको कायालय, झापासमेत
तथा िनलडाम छै न भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
िनवेदकले िमित २०५४।६।२ मा िवला
शारी रक परी ण ितवेदनमा पीिडता घ कुमारीको े सँग ख रद गरी िब गरेको िक.नं.४९ को ज गा
योिन छे दन भएको भिनए तापिन योिन छे दन भएको िनज िवला े को दाताको ीमती वस तकुमारी
हालको अव था हो िक परु ानो अव थाको हो भनी भ न िव वकमाले १ वषिभ साँवा याज बझ
ु ाएपिछ ज गा
नसके को देिख छ । ियनै पीिडताले जबरज ती करणी िफता िदउँला भ ने िनवेदकको भनाइका आधारमा
भएको भनी प देही िज ला अदालतमा मु ा चली िधतो राखेको ज गा निदएकाले िफता गराई मा न
िनणय भइसके को अव था देिखँदा यसपिछको ततु
याियक सिमितमा िनवेदन िदएको पाइ छ । उ
वारदातमा पिन करणी भएकै हो भनी िचिक सकको ज गा िनवेदकले ख रद गरेको िलखतमा िधतोबापत
बकप बाट पिु हन सके को देिखएन । पनु रावेदक िलएको भ ने खल
ु ाएको देिखँदैन । िनवेदकले उ
वादीले हातखु ा बाँधी जबरज ती करणी गरेको भनी ज गा सिु नल मेचेलाई िमित २०६७।११।२५ मा िब
िलएको िजिकरका स ब धमा यसरी जबरज ती गरेको देिख छ । िनज वस तकुमारी िव वकमाले ज गा
करणी गरेको भए िनजको योिन तथा शरीरका अ य िफता गराई मा न याियक सिमितमा िनवेदन िदएको
भागमा संघषका ल णह हनपु नमा सोसमेत समयमा उ ज गा िनवेदक गणेश साद चापागाई ंको
नदेिखने ।
वािम वमा रहेको नदेिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४
र माणह को आधारमा पीिडता भिनने घ कुमारीले को दफा ४७ ले याियक सिमितलाई िववादको याय
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िन पण गन तथा मेलिमलाप गराउने अिधकार े नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश
सीिमत गरेको देिख छ । यसको योग असीिमत जारी गनु पन नदेिखने ।
त रकाले गन िम दैन । कानून ारा थािपत िनकायले
िवप ी वस तकुमारी िव वकमाले ज गा
कानूनबमोिजम आ-आ नो अिधकारको योग िफता स ब धमा याियक सिमितमा िदएको िनवेदनमा
गनपदछ
। अिधकार े नै नरहेको िवषयमा गरेको ता रख टुटाएको िजिकर गरे पिन उ िनवेदन
ु
काम कारबाहीले कानूनी मा यता पाउने देिखँदैन । अि तम अव थामा रहेको भ ने देिखँदनै । याियक
िवप ी वस तकुमारीको ीमान्सँग िवला े ले र सिमितलाई ज गाको हकािधकार स ब धमा िनवेदन
िनज िवलाबाट यी िनवेदकले ख रद गरी तहतह हँदै िलई कारबाही िकनारा गन अिधकार े रहेको
िब बाट अ य यि मा हक ह ता तरण भई गएको पाइँदैन साथै दाबीको ज गामा रट िनवेदकको हाल
ज गा याय िन पण गरी िफता गराउने अिधकार े
वािम व नरहेको अव थामा मेलिमलाप हन स ने पिन
याियक सिमितलाई रहेको देिखँदैन । साथै दाबीको देिखँदनै । य तो अव थामा ज गा िफताको लािग
ज गाको वािम व नै नरहेको यि लाई छलफल गन कारबाही गन िवप ीको िनवेदन मागबमोिजम
िझकाई मेलिमलापको ि या ारा िववादको िन पण िनवेदकलाई िझकाएको देिखँदा भ परु नगरपािलकाको
गन भ ने कुरा पिन तकपूण हँदैन । उ ऐनको दफा याियक सिमितले उ िनवेदनमा कारबाही अगािड
४७ बमोिजम िनवेदकलाई िझकाई कारबाही गन बढाई िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पु याउन
अिधकार े याियक सिमितलाई रहेको देिखएन । स ने आशङ् का रहेकोले सो कायलाई रो न ितषेधको
तसथ, हक ह ता तरण भई गएको ज गा िफता गराउने आदेश जारी गनु पन देिखने ।
भ परु नगरपािलकाको याियक सिमितको काम
अतः ज गा िफता गन स ब धमा िवप ी
कारबाही अिधकार े िवहीन देिखने ।
वस तकुमारी िव वकमाले िदएको िनवेदनमा याियक
अब दो ो तफ िवचार गदा िब गरी हक सिमितबाट िनणय भएको नदेिखएकोले िनवेदन
ह ता तरण भई गएको िनवेदकको वािम वमा नरहेको मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गनु पन
ज गा िफता गराउन याियक सिमितले िनवेदकलाई देिखएन । उ कामकारबाही अिधकार े को
याद जारी गरी िझकाई कारबाही चलाएको काय अभावमा कानूनिवपरीत भए पिन िवप ी वस तकुमारी
अिधकार े को अभावमा कानूनिवपरीत देिख छ । िव वकमाको िनवेदनमा कारबाही हन स ने आशङ् का
यसरी िवप ीको िनवेदनमा कारबाही चलाएको काय रहेको देिखँदा सो िनवेदनमा अब कुनै पिन काम
कानूनिवपरीत भए तापिन सो स ब धमा याियक कारबाही नगन,ु नगराउनु भनी भ परु नगरपािलकाको
सिमितबाट के िनणय भयो भ ने प पमा िनवेदनमा याियक सिमितका नाउँमा ितषेधको आदेश जारी
िजिकर िलन सके को देिखँदैन । िमलाप गराउन दबाब हने ।
िदएको भ नेस म देिख छ । साथै िवप ी वस तकुमारी इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाई ं
िव वकमाले िनवेदक हािजर नभएकोले सनु वु ाइ नभई इित संवत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शभु म् ।
ता रख टुटाइएको अव था छ भनी िलिखत जवाफमा
उ लेख गरेकोले याियक सिमितबाट िनणय भएको
इजलास नं. १४
भ ने देिखन आउँदैन । तसथ, भ परु नगरपािलकाको
याियक सिमितले िवप ी वस तकुमारी िव वकमाले
१
िदएको िनवेदनमा िनणय गरी िनवेदकको संवैधािनक मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
तथा कानूनी हकमा आघात पारेको भ ने देिखन ह र साद फुयाल, ०७५-RC-००९०, कत य
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यान, नेपाल सरकार िव. पे बाठूले शेपा
भएको देिखँदनै । ितवादी र मतृ कका नाबािलग छोरा
घट् ना िववरण कागजमा ब ने पे बालामु छोरी रहेको देिख छ । नाबािलग छोरा छोरीको हेरचाह
शेपाले अनस
ु धानको ममा गरेको कागज र पालन पोषण गनु पन दािय व अिभभावकको ह छ ।
अदालतमा गरेको बकप , मतृ कको शव परी ण घरक आमाको मृ यु भएको, बाबल
ु ाई आमाको ह यामा
ितवेदनमा उि लिखत बेहोरा,
ितवादीले सव वसिहत ज मकै द गदा नाबािलग बालब चाको
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा गरेको बयान एवम् भिव य अ धकारमय हने, आिथक ितसमेत बेहोनु
मौकामा बिु झएका ला पािछरी शेपा, पासाङिनमा पन हँदा ऐनले तोके को सजाय चक पनजाने देिखँदा
शेपालगायतका यि ले ग रिदएको बकप समेतका ितवादीलाई ७(सात) वष कै द गदा नै यायको
माणबाट ितवादी पे बाठूले शेपाले हार गरेको म सद पूरा हने देिखँदा ितवादी पे बाठूले शेपालाई
चोटको कारण मतृ क पासाङडोमी शेपाको मृ यु ७ (सात) वष मा कै द हन राय य गरी सु िज ला
भएको पिु हन आएकोले ितवादी पे बाठूले अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरेको
शेपालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको
यानस ब धीको १ र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ. फै सला मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को प र छे द
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ४ अनस
ु ार कसरु को ग भीरता घटाउन स ने दफा ३९
ठह याई िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन को (ख)(ग) र (ञ) मा यव था भएको र फौजदारी
गरेको उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
को दफा १७क मा समेत कम सजाय तो न स ने
जहाँस म मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. यव था देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
बमोिजम सव वसिहतको ज मकै द चक पन जाने य गरेको रायसमेत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हँदा ितवादीलाई ७ वष कै द गनु भनी राय कायम इजलास अिधकृत: जयराम े
ग रएको छ सो स ब धमा हेदा मतृ क र ितवादी प नी क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
र पितको नाता स ब ध रहेको देिख छ । वारदातको इित संवत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभु म् ।
समयमा मतृ क र ितवादी दवु ैले मादक पदाथ र सी,
२
तोङ् वा सेवन गरेको देिख छ । ितवादी िदनभर काठ मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या.
काट् न गई थिकत अव थामा घर आई तोङ् वा खान ी ह र साद फुयाल, ०७५-WH-०१६७,
ला दा मतृ क गाउँबाट मातेर आएक र मतृ कसमेतले ब दी य ीकरण, ीमती िवनोद पुन िव. गृह म ालय,
सँगै तोङ् वा खाएको देिख छ । मतृ क पनु ः र सी खान िसंहदरबारसमेत
गाउँ जान ला दा नजानु भनी ितवादीले रो न खो दा
िमित २०७५।११।२४ गते अ.१९.४५
सो कुराको िववाद उठी झगडा हन पगु ेको देिख छ । सो बजेको समयमा का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.३ ि थत
त काल रस उठी भएको झगडामा ितवादीले ला ा रोहन गु ङको घरमा बम िव फोट गराई मिनराम
मु काले गरेको हार संवेदनशील ठाउँमा ला न गई पोखरेल, शैले खड् का, िदवाकर गु ङ, ममता गौतम,
सोही कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखने ।
िमलन ब नेत घाइते भएको र बा. १० च ६७८१ नं. को
ितवादीले
वारदातको
स ब धमा गाडीमा आगो लागी ित भएको भ ने बेहोराको जाहेरी
इमा दारीपूवक मौकामा एवम् अदालतमा समेत नढाटी तथा िनज नमु बहादरु िव.क. समेत भई रोहन गु ङको
बयान गरेको देिख छ । मतृ क र ितवादीिबच मानु घरमा बम िव फोट गराई गाडीसमेत जलाई ित
पनस मको पूव रस, इवी, कारण, अव था र िनयत गराएको घटनामा संल न नमु बहादरु िव.क. लाई िमित
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२०७५।१२।५ गते महान् सवहारा सां कृितक ाि त कारणले उ दायर भएको मु ाबाट नै थनु छे कको
द ताबेज लेखेको झोला तथा मोबाइल सेटसमेत फे ला अव थामा कानूनबमोिजम िवचार हने नै हँदा य तो
परेको हँदा िनज नमु बहादरु िव.क.लाई िव फोटक कायलाई गैरकानूनी थनु ा भनी भ न िम ने अव था
पदाथ तथा यान मान उ ोग र संगिठत अपराध देिखन आएन । कानूनी ि या पूरा गरी थुनामा राखेको
मु ामा कारबाही ग रपाउँ भनी ितवेदनसाथ पेस गरेको देिखएबाट िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
हँदा महानगरीय हरी प रसर कायालयको कसरु दता आदेश जारी हने अव था देिखएन । रट िनवेदन खारेज
िकताबमा दता गरी िनज रट िनवेदक आिशष भ ने हने ।
नमु बहादरु िव.क. लाई याद थपको लािग स बि धत इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
स कल िमिसल कागजातह सिहत िज ला सरकारी क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
विकल कायालय बबरमहल काठमाड माफत काठमाड इित संवत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभु म् ।
िज ला अदालतमा उपि थत गराइएको देिख छ ।
३
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७५।१२।५ मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या.
गतेबाट लागू हने गरी पिहला पटक िदन ५ को याद ऐ. ी ह र साद फुयाल, ०७५-WH-०१७२,
१० गतेबाट लागू हने गरी िदन २ को याद थप र ऐ. ब दी य ीकरण, गु जन िव िव. गृह म ालय,
१२ गतेबाट लागू हने गरी िदन ८ थप ऐ. २० गतेबाट िसंहदरबारसमेत
लागू हने गरी िदन ७ को याद थप ऐ. २७ गतेबाट लागू
िनवेदक निवन िव सरकारको िनय णमा
हने गरी िदन १० याद र िमित २०७६।१।७ गते बाट रहेको कारागारिभ ै रिहरहेको अव थामा
लागू हने गरी िदन १५ याद थप भई अनमु ित दान कानूनिवपरीतको काय गरेको भनी िनवेदकलाई िवना
भई आएकोमा स पूण अनस
ु धान काय पूरा गरी हरी कारण पटकपटक वृ भावना राखी प ाउ गरेको
ितवेदनले वादी नेपाल सरकार ितवादी यी िनवेदक देिखएको र िनजलाई तीनपटक ब दी य ीकरणको
नमु बहादरु को हकमा िवनोद पनु भएको िव फोटक रट जारी भइरहेको अव थामा पिन पनु ः प ाउ
पदाथ तथा यान मान उ ोग र संगिठत अपराध गन गरेको, प ाउ गन उिचत कानूनी आधार कारण
मु ामा कारबाही ग रपाउँ भनी मु ा चलाइएको देिखने । नदेिखएको, याद थप माग गदा वा याद थप हँदाको
यसरी ि या पु याई कानूनअनस
ु ार थुनामा अव थामा आधार कारण िवना नै याद थप भएको
राखी मु ाको कारबाही गरेको अव थामा िनवेदकलाई देिखँदा य तो कायले कानूनी मा यता ा त गन स ने
िव फोटक पदाथ तथा यान मान उ ोग र संगिठत अव था नदेिखने ।
अपराध मु ामा कारबाही िसलिसलामा याद थपसमेत
यसरी पटकपटक प ाउ गन र यस
िलई गैरकानूनी त रकाबाट थनु ामा राखेको भनी भ न अदालतबाट ब दी य ीकरण जारी गरी छोड् दा पिन
िम ने अव था देिखँदैन । कानूनबमोिजम काय पूरा गरी ब दीलाई िनर तर थुनामा रा ने वृ भावनाबाट
सरकारी मु ास ब धी ऐनअनस
ु ार अदालतबाट याद प ाउ गरेको होइन भनी भ न सिकने अव था नदेिखई
थप िलई थुनामा रािखएको र िनवेदकउपर िव फोटक गैरकानूनी थनु ामा राखेको देिखन आएबाट सव च
पदाथ तथा यान मान उ ोग र संगिठत अपराध अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(घ)
मु ामा कारबाही ग रपाउँ भनी अिभयोग लगाएकोसमेत बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
देिखएबाट र उ अिभयोगसँग स बि धत अ य
िनवेदकको हकमा ब दी य ीकरणको
यि ह सँग िनज िनवेदकको स ब ध भएको भ ने आदेश जारी भई िमित २०७६।१।२५ गते िनज
माणलगायत िलिखत जवाफबाट देिखएकोसमेत रट िनवेदकलाई सव च अदालतका रिज ारको
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रोहवरमा गैरकानूनी थनु ाबाट थुनामु ग रसके को यस खा नेसरहको रकम नभएको कारणले नगद भु ान
अदालतको िमित २०७६।०१।२५, च.नं.७६३०६- नभएपिछ य तो अव थामा अ यथा पिु नहँदास म
२९५९९७ को प ानस
ु ार देिखएकोले अ के ही गरी चेक अनादर भएको भ ने नै देिखने ।
रहनु नपन ।
य तो अव थामा चेक जारी गन स बि धत
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
यि पनु रावेदक ितवादीले िविनमेय अिधकारप
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
ऐन, २०३४ को दफा १०७क मा भएको "बैङ्कमा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभु म् । आ नो िन ेप छै न वा िन ेप भए पिन पया छै न
भ ने जानीजानी कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई
इजलास नं. १५
ह ता तरण गरेमा र यसरी ह ता तरण ग रएको चेक
भु ानीको लािग स बि धत बैङ्कसम
ततु गदा
१
पया िन ेप नभएको कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर भएमा चेक काट् ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम
मो ान, ०७२-CR-१२७६, चेक अनादर, धन वज र याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट् ने यि लाई
लामा िव. गौरी िगरी
तीन मिहनास म कै द वा तीन हजार पैयाँस म
यथ वादी गौरी िगरीबाट िनज पनु रावेदक ज रवाना वा दवु ै सजाय हनेछ" भ ने यव था भएको
ितवादी धन वज लामाले पैयाँ लगी सोबापत देिखँदा कानूनमा भएको सो यव थानस
ु ार ितवादीले
िनज वादीलाई आ नै नाममा रहेको िहमालयन दािय व बहन गनपन
क
रामा
क
नै
स
दे
ह
नदेिखने ।
ु ु
ु
बक िल. भ परु शाखाको खाताको चेक िदएका र
यसरी कानूनमा भएको उि लिखत यव थाले
ितवादीबाट जारी भएको सो चेक रकम नभएको चेक अनादर हने गरी चेक जारी गन यि लाई देवानी
कारणले भु ानी हन नसके को भ ने कुरा थािपत दािय व (Civil Liability) को साथै फौजदारी दािय व
त यको पमा देिखएको छ । यसमा िववाद (Criminal Liability) को समेत यव था गरेकोबाट
देिखँदैन । जहाँस म उ चेक करकाप गरी बा य ितवादीलाई .१००।- (एक सय) ज रवाना गरेको
पारी िलइयो भ ने पनु रावेदक ितवादीको भनाइ हो कुरालाई अ यथा भ नु पन अव था िमिसलबाट
सो स ब धमा िनज पनु रावेदक ितवादीले काठमाड नदेिखँदा ितवादीलाई फौजदारी दािय व (Criminal
िज ला अदालतमा दायर गरेको करकाप मु ामा Liability) अ तगत सजाय गन गरी भएको इ साफलाई
"िमिसल संल न स कल िलखत हेदा वादीले गौरी अ यथा भ नु पन नदेिखने ।
िगरीबाट रकम िलई सोको छ मिहनािभ िहमालयन
तसथ उ लेख भई िववेचना भएको आधार,
बक भ परु शाखाबाट भु ानी पाउने गरी चेकमा माण र कानूनी यव थासमेतबाट सु काठमाड
अङ् ग र अ रले रकम उ लेख गरी दईु ठाउँमा सही िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१।२३ मा भएको
गरी सा ीसमेत राखी िलखत खडा गरेको देिखएबाट फै सलालाई के ही उ टी गरी त कालीन पनु रावेदन
ितवादीह ले करकापसँग कागज गराए भ ने वादी अदालत पाटनबाट िमित २०७२।३।९ मा भएको
दाबी िव ासलायक नदेिखँदा वादी दाबी नपु ने ठहछ" फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भ ने काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा / धनिसंह िगरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सदर भई अि तम रहेको क यटु रः च ावती ितम सेना
भ ने माणको उ करकाप मु ाको माण िमिसलबाट इित संवत २०७६ साल भदौ ११ गते रोज ४ शभु म् ।
देिखँदा वे छापूवक जारी ग रएको चेक खातामा
65

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, काि क - १
२
भएकोले य तो अव थामा दाबीको ज गा वादीका
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर नाममा नामसमारी हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
मो ान, ०७२-CI-१६१०, रै.प. दता नामसारी, पाटनको फै सला अ यथा नदेिखने ।
पशुराम बुढाथोक समेत िव. रामभ मान धरसमेत
तसथ उ लेख भई िववेचना भएको आधार,
वादीह ले आ ना िपताको नामको २४ माण र कानूनी यव थासमेतबाट सु भ परु
नं. मौजे सोधाल गबु नं. ३११ समेतबाट िभडी दता िज ला अदालतको िमित २०६८।८।१५ को फै सला
हने दाबी िलएको सो सोधालको मौजाबाट सडु ाल उ टी भई दाबीको िक.नं. ५४० को ज गा वादीका
गाउँ िवकास सिमितको ज गा दता हने भ ने मालपोत नाममा नामसारी दता हने ठह याएको पनु रावेदन
कायालयबाट ा त लगत िववरणबाट पिु भएको अदालत पाटनको िमित २०७१।५।८ को फै सला
देिख छ । उि लिखत दता उतार हेदा वादीह का िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बाजे ह रनारायण मान धरको नाममा कायम भई रैकर इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
प रणत भइसके को देिखने ।
क यटु रः च ा ितम सेना
के बल मोहीले िफ डबक
ु मा िबता लेखाएको इित संवत् २०७६ साल भदौ११ गते रोज ४ शभु म् ।
बाहेक अ य कुनै आधार माण नरहेको, िबता के
३
कसरी हने भ ने प मनािसब आधार नै नरहेको मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी कुमार रे मी,
अव था हँदा िमिसल संल न ज गाधनी दता माणपज
ु ा, ०७२-CI-१०५०, िलखत बदर दता बदर दता कायम,
मालपोत कायालय, भ परु को िमित २०६७।११।१० उ का त झा िव. अचना िसंह
को िट पणी आदेशको िफ डबक
िवनयकुमार िसंहको धमप नी िनमला िसंह
ु अ तगत िकसानको
बेहोरामा ह रभ को िबता हो भ ने उ लेख भएको, र रमणकुमार िसंहको धमप नी अचना िसंहबाट
सोही पचाको करण ८ मा भूिमसधु ार कायालय, आ-आ ना छोरा िवकास िसंह र तनय िसंहको संयु
भ परु को च.नं. ७८८६ िमित २०६७।३।२० को नाउँमा िववािदत िक.नं. १११ को ज गा र.नं. ३०४८
प बाट ा त २ नं. अनस
ु ूचीको बेहोरामा ज गाधनीको िमित २०६६।६।१ को िलखतबाट आएको कुरामा
नाम ठेगानाको महलमा ह रभ उ लेख भएको, मोठ िववाद देिखँदैन । बकसप को िलखतमा उ लेख भएका
सतह वीकार गरी संर क भई आफूह ले सत
े ताको बेहोरामा समेत ज गाधनीको नाम ह रभ
मान धर देिखएको, नापी शाखा भ परु को िमित पालना गन म जरु गरी भएको उ बकसप िलखतको
२०४२।११।३० को िफ डबक
ु उतार ितिलिपमा आधारमा संयु नाउँमा कायम रहेको िववािदत
िकसानको बेहोरामा ह रभ को िबता हो भनी उ लेख ज गाको दतासमेत नफुटाई अक दतावालाको म जरु ी
भई उि लिखत ती े तासमेतका माणह बाट पिन निलई र.नं.१००१ िमित २०६९।४।१६ मा
दाबीको िक.नं. ५४० को ज गा रैकरमा प रणत भई उ का त झालाई यथ ितवादी हेर ब साद िसंह
दता हनस म बाँक रहेको भ ने देिखने ।
र िवकास िसंहले राजीनामा िलखत ग रिदएको काय
अतः िववािदत दाबीको िक.नं. ५४० को ज गा कानूनी र यावहा रक पमा समेत निम ने देिखने ।
वादीका बाजे ह रनारायणकै पालामा रैकरमा प रणत
सामा यतया दईु जना यि को संयु
भई दता हनस म बाँक रहेको भएपिन रैकरमा प रणत नाउँमा रहेको ज गामा दवु ै यि को बराबर हक
भइसके को र नापीकै समयमा ह रभ मान धरका कायम हने ह छ । य तो ज गाको हक ह ता तरण
नाममा ज गाको लगत े ता िभडी ज गाधनी दता गदा अक प को म जरु ी िलनपु नमा सो निलई,
माणपज
ु ा तयार भई दतास म बाँक रहेको अव था तफसमेत नखल
ु ाई ततु िववादमा संयु नाममा
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ज गा ा गदाको हालको बकसप मा उि लिखत िनवेदन दायर गरेकोमा “न सा नं. ११(ख) को ज गा
सतको समेत उ लङ् घन गरी राजीनामा पा रत चलन चलाई िदनु भनी धनषु ा िज ला अदालतबाट
गरी िदए िलएको यवहार कानूनको रोहमा िम ने िमित २०६८।९।२२ मा भएको आदेश बदर गरी न सा
देिखँदैन । यसकारण र.नं. ३०४८ िमित २०६६।६।१ नं. ११(ख) को ज गाका स ब धमा चलन चलाई िदने
को बकसप को िलखतमा भएका सतह िवपरीत संयु
काय नगनु भनी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
नाउँमा दता रहेको ज गा अक प को म जरु ी निलई, २०६९।१।७ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सो
एक अकाको म जरु ीबेगर ज गाको तफ ज तो मह वपूण आदेश बदर ग रपाउँ भनी परेको ततु रट िनवेदन
िवषयलाई गौण राखी यथ ितवादीह िबच खारेज हने” ठहरी यस अदालतबाट िमित २०७४।२।८
राजीनामा िलखतबाट हक ह ता तरण गरीिदएको मा अि तम आदेश भएको देिखने ।
र.नं.१००१ िमित २०६९।४।१६ को राजीनामा
कुनै िवषयव तक
ु ा स ब धमा अदालतबाट
िलखतलाई कानूनी पमा मा यता िदन िम ने अव था भएको अि तम िनणय काया वयनयो य
देिखन नआउने ।
(Enforceable) ह छ । यो फै सला अि तमताको
तसथ, वादी दाबी नपु ने ठहर गरी सु िस ा त (Finality of decision) सँग स बि धत
अदालतबाट भएको िमित २०७०।२।२९ को फै सला िवषय हो । यसरी दाबीको िववादको स ब धमा यस
के ही उ टी गरी िवकास िसंह र तनय िसंह नाबालक अदालतबाट समेत अि तम फै सला भई िववादको
रहेका बखत वादीक आमा संर कको िलिखत िनराकरण भइसके को र फै सला काया वयनको ममा
म जरु ीबेगर संयु नाउँमा दता रहेको ज गाम ये िसिजत ि िवधासमेत यस अदालतबाट भएको उ रट
तफसमेत नखल
ु ाई ग रिदएको िलखत बदर भई िनवेदनको अि तम आदेशबाट िनराकरण भइसके को
दता बदरसमेत हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत भ ने देिखने ।
राजिवराजबाट िमित २०७२।१।२५ मा भएको फै सला
यस अदालतबाट २०६४।११।२६ मा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नै अि तम फै सला भई िनि त पमा िनराकरण
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
भइसके का िवषयह मा आ मिन
ि कोण वा
क यटु र: च दनकुमार म डल
िफतलो तक उपि थत गराई अ यौलता िसजना गन
इित संवत् २०७६ साल साउन २२ गते रोज ४ शभु म् । खो नु याियक अनश
ु ासन र याियक मा यतासमेतको
ितकूल काय हो । य तो कायले मु ाको िनराकरण
एकल इजलास
वा समाि (Finality) किहले नहने र अिन तताको
अ यहीन ङ
ृ ् खलाको िनमाण हन पु दछ । य तो
१
अव था िसजना भएमा िछटो छ रतो तथा भावकारी
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७५-WO- याय ा गन पाउने मु ाका प को अिधकारमा
०६६६, उ ेषण, कारी शाह तेलीसमेत िव. धनुषा अवरोध उ प न हन जाने ।
िज ला अदालत जनकपुरसमेत
यसरी अि तम फै सला भइसके को िवषयमा
ज गा िखचोला चलन मु ामा यस अ य कुनै वहानामा फै सला काया वयनको काय
अदालतबाट िमित २०६४।११।२६ मा भएको अि तम थिगत रा नु कानूनी एवम् याियक ि कोणबाट
फै सलाअनस
ु ार चलनको लािग वादीको दरखा त परी समेत आव यक र उपयु नहँदा फै सला काया वयनको
फै सला काया वयनकै ममा ियनै िवप ी रामदयाल कारबाही थिगत गनु गराउनु भनी उ ेषणलगायतका
साह तेलीले ०६८-WO-१०१५ को उ ेषणको रट आदेश जारी ग रपाउँ भनी दायर भएको ततु रट
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, काि क - १
िनवेदनमा ाथिमक (Prima Facie) पमा नै थप र यावसाियक द तासमेतको व तगु त आधारमा
कारबाही ग ररहनु पनस मको अव था नदेिखने ।
मापन गरी यो यतम् यि म येबाट यावसाियक
तसथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट कत य िनवाह गन स ने यो य यि को चयन गनु
ाथिमक पमा नै यस रट िनवेदनका स ब धमा छनौट प ितको मू य र मा यता हो । ततु स दभमा
थप कारबाही ग ररहनु पनस मको अव था नदेिखँदा यी िनवेदकले आ नै अ य तामा बसेको स चालक
िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाई रहनु परेन । सिमितको बैठकबाट आफूले आफै ँ लाई महा ब धकमा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
यो य ठहर गरी आफै ँ ले आफै ँ लाई िनयिु गरेको
इजलास अिधकृत : ठाकुर साद खरेल
कायलाई सामा य समझको मािनस (Person
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
of Common Prudence) समेतले सो छनौट
इित संवत् २०७५ साल माघ ७ गते रोज २ शभु म् ।
ि यालाई ाथिमक पमा नै व छ तवरबाट भएको
२
भनी मा न स ने अव था नरहने ।
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७५सं थागत पमा हने कामकारबाहीह
WO-०८६७, उ ेषण, डोले शमा िव. भूिम कानून, प ित र चलनमा आधा रत ह छ । आ मिन
यव था सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालय, अिधकारको योग वे छाचारी त रकाबाट हनहु दँ नै
काठमाड समेत
भ ने मा यतालाई यस अदालतले वीकार ग रआएको
मल
ु क
ु को सावजिनक शासनलाई जनमख
ु ी, छ । यसरी आफै ँ अ य भएको स चालक सिमितबाट
जवाफदेही, पारदश बनाई कानूनको शासन, मयादा ममा सोभ दा त लो तहको महा ब धक
ाचारमु र चु त शासन, आिथक अनशु ासन, पदमा आफै ँ ले आफै ँ लाई यो य ठहर गरी िनयु गन
ोतको कुशल यव थापन ज ता असल शासनका काय चिलत कानूनी यव था, ाकृितक यायको
आधारभूत मा यताह लाई आ मसात् गरी सशु ासनको िस ा त, थािपत प ित, ि या र मा यतासमेतको
याभूित िदने स दभमा िनयामक िनकायले चिलत िवपरीत देिखँदा सो िनयिु
ि याले ाथिमक
कानूनको प रिधिभ रही सोको याभूितका लािग (Prima Facie) पमा नै वैधािनकता ा गन स ने
मातहत िनकायका स ब धमा आव यक काय, िनणय अव था नरहने ।
वा िनदशन गन पाउने नै हने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
ततु स दभमा सं थाको उ े य तथा
ततु रट िनवेदनका स दभमा िनयिु
ि याको
ल य ाि का लािग आव यक नीित िनयम एवम् व छता एवम् वैधतासमेतलाई ि गत गदा ाथिमक
योजनाको तजमा
पमा नै ततु रट िनवेदनका स ब धमा थप
ु गरी काया वयन गराउने सं थाको
स चालक सिमितको अ य भएका यी िनवेदकले कारबाही ग ररहनु पन अव था नदेिखँदा िवप ीह बाट
आ नै अ य तामा बसेको स चालक सिमितको िलिखत जवाफ मगाई रहनु नपन ।
बैठकबाट आफूले आफै ँ लाई महा ब धकमा यो य ठहर इजलास अिधकृतः ठाकुर साद खरेल
गरी िनयिु गरेको भ ने देिखन आउने ।
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
सावजिनक िज मेवारीको पदमा िनयिु को इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
लािग छनौट गदा पदीय िज मेवारीअनस
ु ारको यो यता

68

