भदौ

–२

पाि क काशन
वष २६, अङ्क १०

२०७४, भदौ १६–३१

पूणाङ्क ६०४

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

या सः ४२६२८७८, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी नहकुल सवु ेदी
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
कायम मुकायम रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

स पादक : ी राम साद ब याल
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
दी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी
कायालय सहयोगी ी रामच खड् का

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
२४
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
३
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
५
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
१४
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
६
इजलास नं. १६
इजलास नं. ७
४
इजलास नं. १७
इजलास नं. ८
२
इजलास नं. १९
इजलास नं. ९
३
ज मा
ज मा
६८
कूल ज मा

६८ + २५ = ९३

६
४
४
१
२
३
२
२
१
२५

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

िनणयह को सारसङ् ह
िवषयगत आधारमा
वग कृत
एघार ख ड पु तकह िब मा छन् ।
मू य .५,५००।पाइने ठाउँ
 नेपाल कानून पि का िब क , सव च अदालत
 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल
 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७४, भदौ – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह एवम् अ य याियक
िनकायह का कामकारवाहीसँग सेवा ाहीह को कुनै गनु ासो, उजरु ी र
सझ
ु ाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा
रहेको

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

cjs@supremecourt.gov.np
मा स पक गन सिकने छ ।

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१ - १५
१.
कै लास िघिसङ िव. सश
उ षे ण /
हरी बल धान कायालय,
परमादेश
हलचोक, काठमाड समेत
२.
नेपाल सरकार िव. घरु नीदेवी
कत य यान
साह
३.
मानव
िवरमान हो (लामा) िव. नेपाल
बेचिबखन र
सरकार
ओसारपसार
४.
नेपाल सरकार िव. रामनाथ
कत य यान
दास त मा
५.
सिज ने वाङ िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
६.
नेपाल सरकार िव. लालमान
कत य यान
ब जन
७.
राजेशकुमार जोशी िव.
उ ेषण / अि तयार
दु पयोग
परमादेश अनस
ु धान आयोग टंगाल,
काठमाड समेत
८.
राजे
े िव. भोला साद
अवहेलना
िसवाकोटीसमेत
९.
राजे
े िव. अिमरकुमार
लटु िपट
े समेत
१०. टहरा ज गा अिमरकुमार े िव. राजे
िखचोला मेटाई े
पाउँ
११.
सभु ाष लािमछानेसमेत िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण
मि प रषदक
कायालय,
् ो
िसंहदरबारसमेत

१२.

१३.

१४.

१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

२०.

२१.

i

माया कुसल
ु े िव. िज ला वन
कायालय,
हा ीसार,
काठमाड समेत
िशवलाल रोकाया िव.
उ ेषण /
धानम ी तथा मि प रषद्
परमादेश कायालय
िसंहदरबार,
काठमाड समेत
िदिलपराजा काय थ िव.
काठमाड भ परु सडक
िनषेधा ा
िव तार योजना, थापाथली,
काठमाड समेत
ब दी
अमतृ साद उ ेतीसमेत िव.
य ीकरण िनता शमासमेत
ाचार
नेपाल सरकार िव. सिु धर
( रसवत्) कुमार कणसमेत
ाचार (घस
ु नागे साद यादव िव. नेपाल
रसवत्)
सरकार
नेपाल सरकार िव. िवनोदकुमार
ाचार
ठाकुरसमेत
िधरे कुमार शाहसमेत िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा
परमादेश मि प रषदक
कायालय,
् ो
िसंहदरबारसमेत
िधरे कुमार शाहसमेत िव.
उ षे ण /
वा य तथा जनस या
परमादेश म ालय, रामशाह पथ,
काठमाड समेत
शोभा च िम िव. िचिक सा
िव ान राि य ित ान वीर
उ ेषण
अ पताल सेवा आयोग,
काठमाड
उ ेषण /
परमादेश

२२.

२३.
२४.
२५.

२६.
२७.
२८.
२९.

३०.

३१.
३२.
३३.
३४.

जबरज ती देउबहादरु उपरकोटी िव.
करणी
नेपाल सरकार
इजलास नं. १
१५ - १८
लालबहादरु रजवार िव. नेपाल
ाचार
सरकार
स पि
नेपाल सरकार िव. ओम काश
शु ीकरण कुशवाहसमेत
िमलाप बदर फे कनी देवी यादवनी िव. झवर
अब डा हक यादव
कायम
इजलास नं. २
१९ - २२
नेपाल सरकार िव. िवनोद
कत य यान
कामत
गौबहादरु आले मगर िव. रोशन
परमादेश
प डीतसमेत
अदालतको देवन दन राउत अिहर िव.
अवहेलना रामकुमार साहसमेत
उ ेषण / रिवलाल यूरे िव. िचतवन
परमादेश / िज ला अदालतसमेत
िनषेधा ा
िव नाथ साह िव. गाउँ िवकास
उ ेषण
सिमितको कायालय, ग डा
बै रया, रौतहटसमेत
इजलास नं. ३
२२ - ३२
मोही नामसारी कमला महत िव. का छी महत
महे रकुमार राय यादव िव. ननु
छुट ज गा दता
राय यादव
कत य यान नेपाल सरकार िव. हठन महतो
मानव
म जु तामाङ िव. नेपाल
बेचिबखन तथा सरकार
ओसारपसार

३५.

जबरज ती
करणी
३६. लागु औषध
(खैरो हेरोइन)
३७.
अंश
३८.
३९.
४०.
४१.
४२.

४३.
४४.

४५.
४६.

४७.

ii

रामदास ख वे म डल िव.
नेपाल सरकार
सिु नल त डुकार िव. नेपाल
सरकार
ि भवु न बरईसमेत िव.
ितरथ साद बरई
रैकर प रणत ऋ ी राणासमेत िव. रामकृ ण
दता नामसारी थापा
रैकर प रणत िव णबु हादरु े िव. ऋ ी
दता नामसारी राणासमेत
उ ेषण / मधस
ु दु न परु ी िव. पनु रावेदन
परमादेश अदालत, पाटनसमेत
नरो मलाल े िव. िधरे
मोही नामसारी
े
िदनानाथ शमा सवु ेदी िव.
उ ेषण /
िज ला िश ा कायालय,
परमादेश
बागलङ
ु समेत
इजलास नं. ४
३२ - ३३
फटकु िमया िव. िज ला
िनषेधा ा
शासन कायालय, मोरङसमेत
उ ेषण /
िदपजंग पा डे िव. काठमाड
ितषेध / िज ला
अदालत,
परमादेश बबरमहलसमेत
इजलास नं. ५
३३ - ३७
उ ेषण / लालो म डल ख वे िव.
परमादेश सहतीदेवी तेलीनसमेत
रामकिल देवीसमेत िव. गठु ी
िनणय बदर सं थान शाखा कायालय,
धनषु ासमेत
मोही नामसारी / के दारबहादरु
थापा िव.
जोतलगत रामगोपाल महजन
क ासमेत

४८.

वािजद अली मस
ु लमानसमेत
िव. काशीराम कोहार
रामच सहनी गोढी िव. भल
ु न
मोही नामसारी
सहनी गोढी
इजलास नं. ६
३७ - ४४
सरकारी छाप नेपाल सरकार िव. िदनेश
िकत
े समेत
लागु औषध पे बा शेपा िव. नेपाल सरकार
खैरो हेरोइन
नेपाल सरकार िव. तेज बहादरु
कत य यान
गु ङसमेत
चरीबाघको बिु बहादरु तामाङ िव. नेपाल
छाला अवैध सरकार
ओसारपसार
अजय प ेल कामी िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
जबरज ती रमेशकुमार बढु ा िव. नेपाल
करणी
सरकार
इजलास नं. ७
४४ - ४८
जबरज ती रोशन शमा िव. नेपाल सरकार
चोरी
जबरज ती आिशष थापा िव. नेपाल
करणीसमेत सरकार
ठगी
ितथ च द िव. नेपाल सरकार
अिन ता यादव िव. नाथु साद
अंश नामसारी
यादव
इजलास नं. ८
४९ - ५०
कत य यान फुवा शेपा िव. नेपाल सरकार
डाँका

६१.

मोही लगत क ा
४९.

५०.
५१.
५२.
५३.

५४.
५५.

५६.
५७.
५८.
५९.

६०.

६२.
६३.

६४.
६५.
६६.

६७.

६८.

६९.

७०.
७१.

iii

नारायण च द िव. िज ला
िनषेधा ा
शासन
कायालय,
क चनपरु समेत
इजलास नं. ९
५० - ५३
मीरा कुँवर िव. नेपाल सरकार,
परमादेश
वैदिे शक रोजगार िवभाग
गाय ी े (िघिमरे) िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
इजलास नं. १०
५३ - ५६
सिु नल सोरेन िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
नेपाल सरकार िव. िदनेश साह
कत य यान
कानूसमेत
नारायणबहादरु थापासमेत िव.
उ ेषण
सामा य शासन म ालय,
िसंहदरबारसमेत
मरु ारी साद का ले िव.
उ ेषण
सामा य शासन म ालय,
िसंहदरबारसमेत
रमेशकुमार गोईत िव. लोक
उ ेषण
सेवा आयोग के ीय कायालय,
अनामनगरसमेत
तल
ु बहादरु थापा िव. िज ला
िश ा अिधकारी, िज ला िश ा
उ ेषण
कायालय,
त घास
गु मीसमेत
इजलास नं. ११
५७ - ५९
ीमती कमला यौपाने िव.
उ षे ण
ीमती कमला यौपानेसमेत
नेपाल सरकार िव. झगबहादरु
कत य यान
पनु समेत

७२.

७३.

७४.

७५.

७६.

७७.

७८.

ह र साद
पा डे
िव.
उ ेषण /
धानम ी तथा म ी
परमादेश प रषदक
कायालय,
् ो
िसंहदरबारसमेत
राजिकशोर यादव िव.
उ ेषण /
िनजामती
िकताबखाना
परमादेश
ह रहरभवन, पु चोकसमेत
इजलास नं. १२
५९ - ६१
रामकुमारी देवी साह िव.
परमादेश िज ला
हरी कायालय
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हटाउने िनणय भएको देिखँदा उ िनणय संिवधान र
संयु इजलास
कानूनिवपरीतको िनणय भ न निम ने ।
मािथ िव ेषण ग रएका आधार र
१
कारणह बाट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी सुशीला सश हरी उपरी कबाट िमित २०६९।६।११ मा
काक , ०७०-WO-०५९२, उ ेषण / परमादेश, भएको िनणय सश हरी बल धान कायालयका
कै लास िघिसङ िव. सश हरी बल धान कायालय, हरी नायब महािनरी कबाट िमित २०७०।९।७ मा
हलचोक, काठमाड समेत
नोकरीबाट हटाउने िनणयलाई नै सदर गन गरी भएको
रट िनवेदकलाई िनयम २१ को ख ड ग िनणयसमेत संिवधान र कानूनसङ् गत न रहेको देिखँदा
बमोिजम सफाइको मौका िदन मनािसब नपन अव था
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
देखाई यहोरा खोली सजाय िदने अिधकारीले पचा इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
खडा गरी सेवाबाट हटाएको देिख छ । सश हरी क यटु र: िवके श गरु ागाई
िनयमावली, २०६० को िनयम ९३ को ख ड (ख) इित संवत् २०७२ साल फागनु २७ गते रोज ५ शभु म् ।
अनस
२
ु ार “भागी प ा नलागेको वा अ कुनै कारणले
स पक थािपत गन अस भव भएको सश हरी स. . या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
कमचारीलाई िवभागीय सजाय गनु पदा िवभागीय जोशी, ०७२-RC-०११३, कत य यान, नेपाल
जाँचबझ
ु गराउनु नपन” ट कानूनी यव था रहेको सरकार िव. घुरनीदेवी साह
देिख छ । यी रट िनवेदकलाई भारतमा तािलमको
अवैध पमा ब चालाई मारेर खा टो खनी
लािग खटाएको र फिकसके पिछ स पक नगरी बसेको र गाडेको हँदा सोही यहोराको ितवेदन िदएको छु
िनजलाई पटकपटक खोजतलासका लािग िनजको घर भ नेसमेत यहोराको ितवेदक .ना.िन. न द
ठेगानामा याद तामेलीको लािग पठाउँदा पिन बेवा ता िकशोर िसंहले अदालतमा गरेको बकप तथा जाहेरी
गरेको कारणबाट भिव यमा सरकारी सेवाका लािग यहोरालाई समथन हने गरी जाहेरवाला राम दयाल
अयो य नठह रने सश हरी िनयमावली, २०६० साह तेलीले अदालतमा बकप गरेको देिखँदा िनज
को प र छे द १० को िनयम ८७ को उपिनयम (१) ितवादी घरु नीदेवी साहको इ कारी बयान अ य
को ख ड (छ) बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावली माणबाट पिु हन आएको नदेिखँदा ितवादी
ऐ. प र छे दको िनयम ८८ को अनस
ु ूची ६ को देहाय घरु नी देवी साहलाई सु धनषु ा िज ला अदालतले
२(ख) ले िदएको अिधकार योग गरी ऐ. िनयमावली मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
ऐ. प र छे दको िनयम ८४ को ख ड (ख)(१) बमोिजम बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरेको िमित
अि तयार ा अिधकारीबाट िनज िवप ी रट िनवेदक २०७०।९।२८ को फै सलालाई सदर गन ठहर्याएको
गैरहािजर रहेको िमित २०६९।५।८ गतेबाटै लागू िमित २०७२।१।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
हने गरी िमित २०६९।६।११ मा भिव यमा सरकारी सदर हने ।
सेवाको िनिम अयो य नठह रने गरी सेवाबाट
ततु मु ामा ितवादी घरु नी देवी साहले
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लो ने िवदेश गएको प रि थितमा परपु षसँग अवैध बकप र अनस
ु धानको ममा बिु झएक िनमला
यौन स ब ध राखेको र सोही कारणबाट गभधारण यो जनले गरेको कागज तथा बकप समेतबाट यी
भएको देिखन आउँछ । आ नो लो ने छँदाछँदै अकाको ितवादी िवनोद भ ने िवरमान हो (लामा) जाहेरवाली
लो नेसगँ शारी रक स ब ध हनु र िवदेश गएको लो नेले मधमु ाया घलानलाई भारतमा लगी िब गन कायको
जसको गभ हो उसैकोमा जानु भनी घरप रवारबाट कसरु दार भई आरोिपत कसरु गरेको पिु भएको
िनकाला भएको र आफूलाई गभवती बनाउने देिखने ।
यि समेत वैदिे शक रोजगारीमा गएकोले बा य भई
ितवादीलाई सु काठमाड िज ला
आफै ँ ले ज म िदएको िशशक
ु ो कत य गरी मारेको अदालतले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार काय
घटना मबाट पिु हन आउँछ । ततु मु ाको घटना िनय ण ऐन २०६४ को दफा ४ को १(क) अनस
ु ारको
एवम् प रि थित हेदा सामािजक लोकलाजको कारण कसरु अपराध गरेको नठहर्याई सोही ऐनको दफा
आफै ँ ले ज म िदएको िशशल
ु ाई मानपन
ु प रि थित यी १५(१)(ज) िवपरीत मितयारस मको कसरु मा सजाय
ितवादी घरु नीदेवी साहलाई भएको देिख छ । तसथ गरेको निमलेकोले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले ितवादीलाई मल
काय िनय ण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज)
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष १२ (बा ) बमोिजम मु य कसरु दारलाई हने सजायको आधाले
हनपु न भनी य गरेको राय यायको रोहमा िमलेकै हने १० वष कै द र . १,००,०००।– ज रवाना
देिखँदा सदर हने ।
र दफा १७ बमोिजम ज रवानाले ५० ितशत
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
.५०,०००।- मा ितपूितबापत िनज ितवादीबाट
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
पीिडतलाई भराई िदने गरेको हदस म फै सला िमलेको
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभु म् । नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी भई िनज ितवादी
३
िवनोद भ ने िवरमान हो (लामा) ले पीिडत जाहेरवाली
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज मघमु ाया घलानलाई भारतमा लगी िब गरी अिभयोग
जोशी, ०६९-CR-०२६७, मानव बेचिबखन र दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरेको ठहर्याई
ओसारपसार, िवरमान हो (लामा) िव. नेपाल सरकार ऐनको दफा ४(१)(क) ारा प रभािषत कसरु अपराध
ततु मु ामा ितवादी िवरमान हो लामाले गरेकोमा सोही ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम
जाहेरवाली मधमु ाया घलानलाई िब गरेको होइन, २० वष कै द र . २००,०००।– ज रवानासमेत
उ घटनामा म संल न छै न भनी हरी र अदालतमा हने ठहर्याई सोही ऐनको दफा १७(१) बमोिजम
समेत बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान ितपूितबापत ज रवानाको पचास ितशतले हने .
गरेको भए पिन जाहेरवालीले िदएको िकटानी जाहेरी, १००,०००।– िनज ितवादीबाट पीिडत जाहेरवाली
िनजले अनस
ु धानको ममा गरेको र अदालतबाट मघमु ाया घलानलाई भराइिदनु पनसमेत ठहर्याएको
मािणत भएको बयान र सो जाहेरी तथा बयानमा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
लेिखएअनस
ु ारको कुरालाई पिु हने गरी ग रिदएको सदर हने ठहछ । आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने
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ितवादी िवरमान हो लामाको पनु रावेदन िजिकर पु न सदर हने ।
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभु म् ।
५
४
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज जोशी, ०७२-RC-०१११, कत य यान, सिज
जोशी, ०७२-RC-०११२, कत य यान, नेपाल ने वाङ िव. नेपाल सरकार
सरकार िव. रामनाथ दास त मा
मतृ कको पछािड िघ चक
ु मा घाँटीको
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी एवम् बकप , आधा भाग िछ ने गरी कािटएको र दायाँ िनधारदेिख
सह ितवादी रामबहादरु दास त माले मौकामा गरेको दायाँ क चटमािथस म कािटएको गिहरो घाउ चोट
वारदात घटनाको यथाथ िववरण खल
ु ाई आरोिपत रहेको, घाउचोटबाट रगत िनि कएको भ ने िमित
कसरु मा सािबत भई यी ितवादीसमेतलाई पोल गरी २०६९।१०।१३ को घटना थल तथा लास जाँच
गरेको बयान, मन मतृ कले मनपु ूव आ नो मृ यक
ु ा मचु ु काबाट देिखन आएको छ भने Post mortem
स ब धमा गरेको कागजमा यी ितवादीसमेतको report हेदा Cause of death मा Massive
वारदातमा संल नता रहेको भनी लेखाइिदएको head injury भ ने देिखन आएकोले मतृ कको मृ यु
देिखनक
ु ा साथै वारदातमा संल न रहेका अका समान कत यबाटै भएको भ ने कुरा पिु हन आउने ।
तहका ितवादीह रामबहादरु दास त मासमेतलाई
ितवादी सिज ने वाङ र मतृ कबीच
समान कसरु मा यसै अदालतबाट कसरु दार कायम गरी पूव रसइवी वा पूवयोजना िथयो िथएन भ ने स ब धमा
सजाय भइसके को अव थासमेत देिखँदा यी ितवादीले िवचार गदा अनस
ु धानको ममा यी ितवादीले
गरेको इ कारी बयान, त य यु माणबाट पिु भएको िन ता मा ने ममा मादकपदाथ सेवन गरेको मतृ कसँग
देिखन नआउने ।
.२ लाखको िवषयमा भनाभन भएको, नातामा वाई ं
मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र जेठान रहेको, भनाभनको ममा .२ लाख निदए सबै
माणह बाट ितवादी रामनाथ दास त मालाई प रवार सखाप पारी िद छु भनी मतृ कले ध काएको र
अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धीको महलको १ मैले हार गरेको चोटबाट िनजको मृ यु भएको भ ने
र १३ (३) नं. बमोिजमको कसरु गरेको पिु भएकोले वीकार गरी ितवादीले बयान गरेको अव थामा यी
िनजलाई सोही १३ (३) नं. बमोिजम ज मकै दको मतृ कलाई मानमा पूव रसइवी एवम् पूवयोजना रहेको
सजाय हने ठहर्याएको सु महो री िज ला पिु हन आएको देिख छ भने िनज ितवादीको
अदालतको िमित २०७०।१२।२० को फै सलालाई भनाईलाई माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोिजम
सदर गन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
िमित २०७१।१२।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा
मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र
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माणह समेतबाट ितवादी सिज ने वाङ र फै सलालाई सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
मतृ कका िवषयमा लेनदेनको . २ लाखका िवषयमा जनकपरु को फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखँदा
पूव रसइवी रहेको र सोही िवषयमा भनाभन हँदा सदर हने ।
ितवादीले हार गरेको खक
मल
ु ु रीबाट नै मतृ क नरेश
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम
थुलङ
ु को मृ यु हन गएको पिु हन आएकोले सु सजायको राय य गदा पनु रावेदक शाि त िव.क. र
पाँचथर िज ला अदालतबाट ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, वादी नेपाल सरकारको कत य यान मु ामा उ लेख
यानस ब धीको महलको १ नं. बमोिजम कसरु गरेको भएका िविभ न कारणह म ये के क ता कारणह को
मािणत हन आएको हँदा िनज ितवादीलाई ऐ.१३(१) िव मानता रहेको छ भ ने कुराह खल
ु ाई यायकताले
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको सजाय घटाउने राय य गरेको हनपु दछ । िमिसलबाट
फै सलालाई सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, भएको त यलाई एकातफ प छाएर यायकतालाई
इलामको िमित २०७१।११।१७ को फै सला िमलेकै िच मा लागेको भ ने मा आधारमा सजाय कम गन
देिखँदा सदर हने ।
िम दैन । साथै यायकतालाई िच मा ला ने भ ने
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
कुरा िनरपे पमा मनोगत हन स दैन । यायकताले
क यटु र: िवके श गरु ागाई
कानूनबमोिजम िनधारण भएको सजायलाई कम गदा
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभु म् । सजाय कम हनपु न आधार र कारणह को िव ेषण
६
गरी िन कषमा पगु ेको हनपु न ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
ततु वारदातलाई म यनजर रा दा िनज
जोशी, ०७२-RC-०११७, कत य यान, नेपाल ितवादीह का उपर यी ितवादीह समेतले कुटिपट
सरकार िव. लालमान ब जन
गरी मारी जंगलमा लगी गाडेको सो ठाउँ खनी हेदा
ितवादीह
लालमान
ब जन, लास सडीगली सके को अव थामा फे ला परेको हँदा
िजतबहादरु ब जन र च मान ब जन फरार रही भाइलाई कत य गरी मान िनज ितवादीह लाई
अनस
ु धान र याियक ि यामा उपि थत भई कानूनबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी िकटानी जाहेरी
आ नो सफाइको आधारसमेत पेस गन सके को परेको देिख छ । ितवादीह फरार रही अनस
ु धान
अव थासमेत देिखँदैन । वारदात भएकोमा िववादसमेत र याियक ि यामा उपि थत भई आ नो सफाइको
देिखँदैन । यी ितवादीबाहेक अ य यि ले वारदात आधारसमेत पेस गन सके को अव थासमेत
घटाएको भ नेसमेत िमिसलबाट पिु हन सके को देिखँदनै । वारदात भएकोमा िववादसमेत देिखँदनै ।
देिखँदैन । ियनै ितवादीह ले वारदात घटाएका हन् यी ितवादीबाहेक अ य यि ले वारदात घटाएको
भनी यी ितवादीलाई यितकै पोल गनपन
ु कारण पिन भ नेसमेत िमिसलबाट पिु हन सके को देिखँदैन । यी
के ही नदेिखएकोले ितवादीह लाई सु िस धल
ु ी ितवादीलाई यितकै पोल गनपन
ु कारण पिन के ही
िज ला अदालतले यी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, देिखँदनै । यसरी सिु नयोिजत त रकाले ह या गरी
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम लास जङ् गलमा गाडी फालेको र याियक ि यामा
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको उपि थतसमेत नभई फरार रहेको अव थामा यी
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ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम गरेबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान
१० वषको कै दको सजाय हन य रायसँग सहमत रहेको नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
हन नसिकने ।
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
८
इित संवत् २०७२ फागनु २८ गते रोज ६ मा शभु म् । स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
७
िम , ०६५-MS-००१८, अवहेलना, राजे े िव.
स. . या. ी क याण
े र मा. या. ी भोला साद िसवाकोटीसमेत
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO-०३३५,
यथ ह ले आ नो िलिखत जवाफमा
उ ेषण / परमादेश, राजेशकुमार जोशी िव. अि तयार अदालतबाट रो का आदेश भएकोभ दा पथृ क िक.नं.
दु पयोग अनुस धान आयोग टंगाल, काठमाड समेत १७७ मा टहरा देिखएकोले मागबमोिजम टहरा हटाउने
व ततु : रट िनवेदकले सावजिनक ज गा कायको लािग आव यक शाि त सरु ा िदन लेखी
एवम् खोला िमची क पाउ ड वाल लगाएको भ ने पठाएको हो । अदालतबाट जारी भएको आदेशको
आधारमा उ सावजिनक ज गामा परेको पखालस म आफूखस
ु ी या या गरेको नहँदा अवहेलनामा
भ काउने आदेश भएको भ ने िलिखत जवाफमा कारवाही हनपु न होइन भ ने उ लेख गरेको पाइ छ ।
उ लेख भएको स दभमा िनवेदकले सावजिनक यस अदालतबाट पनु रावेदक राजे े िव गठु ी
ज गा िमची पखाल लगाएकोसमेत हो वा होइन भ ने सं थान, के ीय कायालय भएको फै सला बदर मु ामा
त यगत को अनस
ु धान र छानिबन गरी हे रने िमित २०६५।११।११ मा भएको आदेशमा सािबक
कुरा हो । कुनै अमक
ु ज गा सावजिनक हो वा िनजी िक.नं. ३९ हाल नापन सा हँदा िक.नं. २१ कायम
हो भ ने त यको िववादको िन पण रट े बाट गन भएको िववािदत घर नभ काउने गरी यथाि थितमा
सिकने अव था रहँदैन । रट िनवेदकको दाबीबमोिजम रा नु भनी आदेश भएको िमिसलबाट देिख छ ।
िनजको वािम वको ज गाको पखाल भ काएको भए यथाथमा सावजिनक िनकायलगायत सवसाधारणले
सोस ब धी उपचार खो न सामा य कानूनको माग अदालतको आदेश एवम् फै सलाको पूण पालना गनपन
ु
योग गनपन
ु अव था ह छ । यसका अित र िवप ी ह छ । िक.नं.१७७ को ज गामा रहेको टहरा हटाई
िज ला शासन कायालयबाट थानीय शासन ऐन, पाउन िदएको िनवेदन मागबमोिजम शाि त सरु ाको
२०२८ अ तगत द अिधकार योग गरी गरेको लागी लेखी पठाएकोस म देिखए तापिन िनवेदकको घर
िनणय बहाल रहेको देिखएको छ । सो िनणयउपर टहरा भ काएको भ ने देिखँदैन । यसरी िनवेदकको घर
रट िनवेदकले िकटानी दाबी िलएको देिखएको छै न । टहरा हालस म यथावत् रहेको भ ने देिखन आएकोले,
यस अव थामा ततु रट िनवेदनको रोहमा िनवेदन यस अदालतबाट िववािदत घर भ काउन नपाउने गरी
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखन यथाि थितमा रा नु भनी गरेको आदेशिवपरीतका
नआउने ।
काम कारवाही िवप ीह बाट भएको भ ने देिखन
तसथ ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले माग आएन । अदालतको आदेशको स मान गरी पूण
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पालना गन ितब तासिहत िवप ीतफबाट िलिखत के शव बजगाईले ितवादीह ले लटु िपट नगरेको
जवाफसमेत पेस गरेको देिख छ । िमिसल संल न माण भनी अदालतसम उपि थत भई लेखाई िदएको
कागजबाट िनवेदकको घर भ काएको नभई यथावत् देिख छ । वादी ितवादीबीच घरको स ब धमा िववाद
रहेको भ ने देिखँदा िवप ीह ले यस अदालतको रहेको, उ घरबाट ितवादीले उठाउन खोजेको
आदेशलाई अटेर गरी अदालतको अवहेलना गरेको भ न भ ने यसै लगाउको मु ाबाट समेत देिखन आएको
िमलेन । तसथ िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह लाई छ । माण ऐन २०३१को दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी
अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरी सजाय मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन माणको भार
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको दाबी पु न नस ने ।
वादी प मा रहने ह छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
ितवादीह ले वादीको घर लटु िपट गरेको भ ने
क यटु र: मि दरा रानाभाट
त ययु सबदु माण वादी प ले पेस गन नसके को
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ८ गते रोज ३ शभु म् । अव थामा दाबीबमोिजम लटु िपट ठहर गनु यायोिचत
९
नहने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
तसथ मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
िम , ०६९-CR-०७००, लटु िपट, राजे
े िव. वादीले दाबी िलएका सामान लटु िपट भएको भ ने
अिमरकुमार े समेत
दाबी सबदु माणबाट पिु भएको नदेिखएकोमा
ितवादीले डोजर लगाई टहरा भ काउन वादी दाबी पु न नस ने ठहर गनपनमा
अिमरकुमार
ु
यास गरेकोमा वादीले ितकार गरेको कारण े को कारणबाट हािन नो सानी पु न गएको िबगो
भ काउन नसक छोडेर गएप ात् त कालै महानगरीय . ८०,०००।- वादीले ितवादीम ये अिमरकुमार
हरी वृ कािलमाटीले गरेको घटना थल कृित े बाट भरी पाउनक
ु ा साथै ितवादी अिमरकुमारलाई
मचु ु काबाट वादीको घरमा रहेका ओढ् ने ओछ् याउने, लटु िपटको महलको ६ नं. अनस
ु ार . २०,०००।ल ाकपडाह टेबल कुस , झोलालगायतका समान ज रवानासमेत हने भनी गरेको सु िज ला अदालतको
य त छ रएका, मािथ लो तलाको कोठाह भ के को फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याएको
भ नेस म देिखन आएकोमा यो यित सामान ितवादीले पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।९।८ मा
लटु िपट गरेको भ ने त य उ लेख हनसके को भएको फै सला मनािसब हँदा सदर हने ।
देिखँदैन । ओढ् ने ओछ् याउने, लताकपडाह
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
लगायतका समान य त छ रएको देिखएको क यटु र: मि दरा रानाभाट
भ ने आधारमा यसैबाट लटु िपट भएको भनी इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ८ गते रोज ३ शभु म् ।
अनमु ान गन िम दैन । वादीका सा ीको बकप बाट
१०
पिन ितवादीह ले के कित कुन कुन धनमाल स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
लटु िपट गरेको भनी प गरी िकटानी र िव सनीय िम , ०७१-CI-१३२३, टहरा ज गा िखचोला मेटाई
आधारमा बकप गन सके को अव था देिखन पाउँ, अिमरकुमार े िव. राजे े
आएन । ितवादी राजन अिधकारीका सा ी
मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११
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नं. मा ज गा िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएका फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमितले एक वषिभ नािलस निदए ला न स ै न भ ने िमित २०६९।९।८ को इ साफ मनािसब देिखँदा सदर
कानूनी यव था रहेको छ । यसरी कसैले अकाको हने ।
ज गा िमची घर बनाएकोमा १ वषिभ उजरु गरी इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
आ नो हक कायम गराउन नसके मा ज गाधनीले सो क यटु र: मि दरा रानाभाट
ज गामािथको हक गमु ाई घर बनाउनेको हकअिधकार इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ८ गते रोज ३ शभु म् ।
िसजना हने यव था घर बनाउनेको महलको ११ नं. यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
ले गरेको देिख छ । अकाको ज गा िमची अित मण फै सला भएका छन्:
गरी घर बनाएकोमा समेत िनि त याद गु ेपिछ
§ ०७१-CI-१३२४, बहाल भराई घर टहराबाट
नािलस नला ने िव मान कानूनी यव था रहेको
उठाई पाउँ, अिमरकुमार े िव. राजे े
प र े यमा यी ितवादीले त त कालीन ज गाधनीको
§ ०६५-WO-०७७७, उ ेषण / ितषेध,
सहमित र म जरु ीमै घर बनाएको देिख छ । त कालीन
राजे े िव. अिमरकुमार े समेत
ज गाधनीको सहमित र म जरु ी िलएर िमित २०२०
११
सालमै आ नो लगानी ारा घर िनमाण गरी हालस म स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िनर तर भोगचलन गरेको, सोउपर कानूनले तोके को िम , ०६९-WO-०९३५, उ ेषण, सुभाष
यादिभ कोही कसैको उजरु ी परेको नदेिखँदा लािमछानेसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
िववािदत घरमािथ यी ितवादीको भोगािधकार िसजना कायालय, िसंहदरबारसमेत
भएको मा नु पन ।
कपाल, दारी, जगुँ ा पा ने वा नपा ने, क तो
सािबक ज गाधनीले घर बनाई भोगचलन गन पिहरन, भेषभूषा वा ङ
ृ ् गार लगाउने ज ता िवषयह
िदएको म जरु ीनामाबमोिजम घर िनमाण गरी २०२० यि का िनजी ई छा वा चाहनाका कुराह हन् ।
सालदेिख नै िनर तर भोगचलन गरेको अव थामा समाजमा िवकृित फै लाउने वा समाजलाई पा य नहने
०६५ सालको राजीनामाबाट ज गामा हक िसजना िकिसमका काय वा गितिविध गन िदनबाट रोक लगाउन
भएका यी वादीले ितवादी आफै ँ ले िनमाण गरी सिकने भए पिन कपाल, दारी, जगुँ ा पालेको वा मु ा
वष देिख भोगचलन ग ररहेको घरमा हक दाबी गन लगाएको कारणबाट समाजमा यो य तो िकिसमको
स ने अव था देिखएन । यसरी मािथ िववेिचत आधार नकारा मक असर परेको छ भ ने कुरा िवप ीको
माणबाट वादी दाबीको घर ितवादी आफै ँ ले िनमाण िलिखत जवाफबाट देिखन नआउने ।
गरी िनर तर भोगचलन गरेको भ ने देिखन आएकोले
कुनै पिन यि लाई प ाउ गरी िनजको
आफूले िनमाण गरेको टहरामा मािसक भाडा ितन वीकृित वा सहमितिबना जबरज ती कपाल, दारी,
सतमा ितवादीलाई बहालमा िदएको भ ने वादी दाबी जगुँ ा काट् न लगाउने, मु ा फुका न लगाउने काय
पिु हन सके को देिखएन । तसथ टहरा ज गाबाट ग र छ भने य तो कायबाट यि को वत तापूवक
िवप ीको िखचोला मेटाई पाउँ भ ने वादी दाबी पु न जीवन िजउन पाउने र समाजमा नकारा मक असर
नस ने ठहर्याएको सु काठमाड िज ला अदालतको नपन िकिसमको भेषभूषा वा ङ
ृ ् गार पिहरन गन पाउने
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अिधकारमा कानूनिवपरीत अंकुश लगाएको मा नु पन भ न सके को अव था देिखँदैन । वन ऐन, २०४९
ह छ । य तो गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी अव था मा भएको यव थाअनस
ु ार ितबि धत सालक
िसजना हन आउन निदनु स बि धत सबैको कत य ओसारपसार कायमा संल न भएको अव थामा य तो
हो । िनवेदकले दाबी िलएअनस
ु ारको काय गरेको छै न सवारी साधनलाई जफत गन स ने कानूनी यव था
भ ने िवप ीको िलिखत जवाफमा उ लेख भए तापिन रहे भएको देिख छ । यी रट िनवेदक / पनु रावेदक
िवप ीह बाट य तो काय नगरेको भए िनवेदक यस करारको आधारमा गाडी मेरो नाउँमा आउने भनी दाबी
अदालतमा वेश गनपन
ु अव था िसजना हने िथएन । िलएपिन िनिववाद पमा वािम व थािपत भइसके को
सवसाधारणको हक र िहत र ाथ य तो ि थित आउन अव था िमिसलबाट देिखँदैन । रट े ािधकारबाट
निदन यस अदालतबाट उपयु आदेश जारी हनु गाडी को क को हो भनी वािम वको िवषयमा िनणय
वा छनीय देिखन आउने ।
गन िम ने नदेिखँदा रट खारेज हने ठहर्याएको
तसथ ततु रट िनवेदनमा िलइएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा
िनवेदन िजिकरलाई िवप ीको िलिखत जवाफमा गनपन
ु नदेिखँदा सदर हने ।
इ कार ग रएको भए पिन य तो ि थित आउन इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
निदन िनवारक उपायह अवल बन गनसमेत ज री क यटु र: िवके श गरु ागाई
हने हनाले जगुँ ा, कपाल पालेको वा मु ा लगाएको इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभु म् ।
आधारमा मा कुनै यि लाई कपाल काट् ने, जगुँ ा
१३
काट् नेसमेतका उ े यले प ाउ गन वा प ाउ परेको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
कुनै यि लाई िनजको आ मस मानमा ध का पु ने गोपाल े , ०६९-WO-०४०२, उ ेषण / परमादेश,
गरी कपाल काट् ने, जगुँ ा काट् ने, मु ा िझ न लगाउने िशवलाल रोकाया िव. धानम ी तथा मि प रषद्
लगायतका य ता यवहार नगन नगराउन मातहत कायालय िसंहदरबार, काठमाड समेत
कायालयमा समेत लेखी पठाउने गरी िवप ीह का
खासगरी सवसाधारण जनतालाई सेवा वाह
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
गन मु य िज मेवारी रा यको कायपािलक य िनकायको
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
रहेकोमा िववाद गन िम दैन । वा य सेवाज तो
क यटु रः रामशरण ितिमि सना
संवेदनशील िवषयमा धेरै जनताको सिु वधा र िहतलाई
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभु म् । सरकारले यान िदएको होला भ ने अनमु ान गनपन
ु
१२
ह छ । िवप ी वा य तथा जनसं या म ालयको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
िलिखत जवाफबाट धौलागोह वडा नं. ७ का आठ जना
गोपाल े , ०७१-CI-०७३६, उ ेषण / परमादेश, यि ह ले िदएको िनवेदनका आधारमा अिधकांश
माया कुसुले िव. िज ला वन कायालय, हा ीसार, जनताको वा य सिु वधालाई यानमा राखेर उ
काठमाड समेत
िनणय ग रएको र भवन िनमाणसमेतको काय अि तम
पनु रावेदकले दाबी िलएको गाडीबाट सालक चरणमा पिु गसके को भ ने देिखन आएको छ । सरकारले
बरामद भएको कुरालाई यी पनु रावेदकलेसमेत अ यथा पूरै जनतालाई वा य सेवाबाट पूरै वि चत गराउने
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उ े यले उ ठाउँबाट वा य चौक हटाउनै
े ता कायम भएको देिखँदा उ ज गामा िनवेदकको
लागेको भ ने पिन नदेिखएको अव थामा सरकारको िनिववाद हकभोग वािम व रहेको देिखएन िनवेदनमा
उ नीितगत िवषयमा वेश गरी िनणय गनु मनािसब उि लिखत िक.नं. का ज गामा कानूनबमोिजम
नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी गन िमलेन िनवेदकको हक थािपत हन नसके को हँदा उ ज गामा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सडक बनाउने कायबाट िनवेदकको स पि स ब धी
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
हक हनन हन लागेको आशङ् काको अव था िव मान
क यटु र: िवके श गरु ागाई
रहेको भ न िमलेन । तसथ िनवेदकले दाबी गरेको
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभु म् । िक ा ज गामा िनवेदकको िनिववाद हक गरेको भ ने
१४
नदेिखएको अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी गन
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल निम ने हँदा िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन
े , ०७०-CI-०००२, िनषेधा ा, िदिलपराजा अदालत, पाटनको िमित २०७०।१।४ को आदेश
काय थ िव. काठमाड भ पुर सडक िव तार योजना, िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
थापाथली, काठमाड समेत
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
काठमाड को कोदारी राजमागको के
क युटर: मि दरा रानाभाट
रेखाबाट दायाँ बायाँ दवु ैतफ २५/२५ िमटर सडक इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
सीमा तोिकएको भ नेमा ववाद देिखँदैन । िनवेदकले
१५
आ नो ज गा सहायक राजमागको मापद डिभ पन स. . या. ी क याण
े र मा. या. ी
भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको भए तापिन िक.नं. चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००१६,
३८२ समेतका ज गा सहायक राजमागको सीमािभ ब दी य ीकरण, अमृत साद उ ेतीसमेत िव. िनता
नपरी राजमाग े िभ पन भ ने िमिसल संल न शमासमेत
काठमाड भ परु सडक िव तार आयोजनाको िमित
िस ा ततः ब दी य ीकरणको रट
२०६९।१।२१ को प बाट देिखन आएको छ । यसरी थनु ामा रहेको ब दीको कानूनी हैिसयत मापन गन यो
आ नो ज गा राजमागको सीमािभ नपरी सहायक रट योग हने गदछ । यिद गैरकानूनी पमा कसैले
मागिभ पन भनी पनु रावेदकले िलएको िजिकर उ
कुनै यि लाई ब दी बनाएको अव थामा ब दीको
प यहोराबाट खि डत भएको देिखने ।
थनु ा कानूनी वा गैरकानूनी के छ भनी आव यकता
िनवेदकले आ नो हकभोग वािम विभ को अनस
ु ार ब दीसिहत अदालतसम उपि थत गराउन
भनी दाबी गरेको िक.नं. १०१, १०२, १०९, ११०, र लगाई यिद गैरकानूनी ढंगले थनु ामा रािखएको
३८२ समेतका ज गा हाल अरिनको राजमागको सडक देिखए त काल थनु ाबाट मु गन जारी गन आदेश
सीमािभ परी िनयमानस
ु ार िक.नं. ५३६ कायम भई हो । यसको मूलभूत उ े य गैरकानूनी ढङ् गले
सावजिनक बाटोको पमा दता भएको देिखन आयो । कसैको पिन वैयि क वत ता अपहरण नहोस्
िनवेदकले आ नो भनी दाबी गरेको ज गाको भ नका लािग ब दी य ीकरणको उपचार ा
िनजको नाममा नभई सावजिनक सडकको नाममा दता ह छ । ब दीको थनु ाको वैधता परी ण गन यो रट
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गैरकानूनी पमा थनु ामा रा ने यि , िनकाय, गरेका ह छन् । आ नो कत यबाट िवमख
ु हने अिन
पदािधकारीलगायत जो सक
ु ै का िव मा जारी ब दी य ीकरणको रट िनवेदनबाट उपचार खो दै
ह छ । ब दी य ीकरणको िनवेदन जो सक
ु ै ले पिन जीवनको अि तम अव थामा आ नो ज मिदने
िदन स ने ।
मातालाई कानूनको कठघरामा उ याउन खोजेको
रट िनवेदकको यहोरा सरसत हेदा िवषयलाई वाभािवक मा न नसिकने ।
वभािवक ज तो ला दछ । य िप रट िनवेदकह ले
मािथ िव ेषण ग रएका आधार र
आ ना िपता व.िडि ल साद जीिवत छँदाको कारणसमेतबाट ब दी आमा ल मी उ ेतीलाई
अव थामा न भेटघाट गन नआउने लिु किछपी अदालतमै िझकाई भेटघाटको अवसर दान गन
िहँड्ने तथा ियनै प िवप का बीचमा काठमाड ब दी य ीकरणलगायत जो चािहने आ ा आदेश
िज ला अदालतमा अंश मु ा दायर गरी आएको र जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदकको रट िनवेदन खारेज
िपताको शवमािथ समेत शङ् का गरी यान मु ाको हने ।
जाहेरी िदएको सङ् ग िलिखत जवाफमा उठाएको इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
देिख छ । यसरी आ नो अंश मु ाको सङ् गबाट क यटु र: िवके श गरु ागाई
स पि को िववादबाट आ नो ज मिदने िपता इित संवत् २०७२ साल माघ १८ गते रोज २ शभु म् ।
मातालाई जीवनको उ राधमा आफूले गन कत य
१६
पूरा नगन र उ टै ब दी य ीकरणको रट िनवेदनको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
हवाला िदएको देिख छ । िवप ीह आ नो आमाको शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१३०१ र ०७०-CRयाहार स भारमा लािगरहेको र िबरामी अव थामा ११९८, ाचार ( रसवत्), नेपाल सरकार िव. सुिधर
समेत उपचारमा लािगरहेको भ ने िलिखत जवाफबाट कुमार कणसमेत, रामबाबु चौधरी िव. नेपाल सरकार
देिख छ । यस अदालतको आदेशानस
ितवादी रामबाबु चौधरीले उजरु वाला
ु ार ब दीको
हालको अव था बु न इजलास अिधकृत अजनु साद दीपककुमार िसंहबाट य आफूले रकम िलएको
कोइरालाले पेस गरेको ितवेदन हेदा िडभेि सया नदेिखए पिन उजरु वालाले िव तु ् लाइन जडानको
रोगबाट िसत झापा िज ला सु ङ् गा-५ थायी घर लािग िदएको दखा तमा लाइन जडान गन आलटाल
भएक वष ७१ क ल मीदेवी उ ेतीलाई िनजका गरी झल
ु ाई राखी . १५,०००।- माग गरेको र जडान
छोरा र जन उ ेती र बहु ारी उवसी उ ेतीले िमित ग रसके पिछ पनु ः सो लाइन जडान गन . ३०००।–
२०७०।९।२५ देिख लिलतपरु िज ला सवु गा.िव.स. िदनपु न सत राखी िव तु ् जडान गनपु ूव िलनपु न
वडा नं. ५ ि थत िव ाम मानिसक वा य के मा
.१५,०००।– आफू मातहतका कमचारी ितवादी
उपचाराथ रािखएकोमा हालस म सोही थानमा सिु धरकुमार कणलाई िलन पठाएको भ ने त य
उपचाराथ रहेको पाइयो भ नेसमेत ितवेदन ितवादी सिु धरकुमार कण, ितवादी वीरे साद
ा भएको देिख छ । जसरी मातािपताले आ ना कुम को बयान, उजरु वाला दीपककुमार िसंहको उजरु ी
स तानका लािग माया ममता र नेह दान गदछन् िनवेदन, अदालतसम उजरु कताले गरेको बयान तथा
यो जीवनको उ राधमा स तानबाट समेत अपे ा बरामदी रकमसमेतबाट पिु भइरहेको देिखन आएकोले
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उि लिखत आधार माणह को िववेचनाबाट यी रकम िलएकोस म देिखएकोले मनसायिवहीन
ितवादी रामबाबु चौधरीले उजरु वाला दीपककुमार अपराधमा िनजलाई दोषी करार गन निम ने ।
िसंहबाट .१५,०००।– रसवत् घस
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार,
ु िलन म जरु गरी
सो रसवत् घस
ु िलन ितवादी सिु धरकुमार कणलाई कारण र माणह बाट ितवादी रामबाबु चौधरीले
पठाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) आफू मातहतका कमचारी ितवादी सिु धरकुमार
को कसरु गरेको ठहर्याई िनज रामबाबु चौधरीलाई कणलाई घस
ु रसवत्बापतको रकम िलन पठाई
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजम
ाचार गरेको पिु हन आएकोले िनजले ाचार
कै द मिहना १(एक) र िबगो बमोिजम . १५,०००।– िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसरु
(प हजार) ज रवाना हने ठहर्याएको िवशेष अदालत, गरेको ठहर्याएको तथा ितवादी सिु धरकुमार कण र
काठमाड को फै सला िनज ितवादीको हकमा अ यथा ितवादी िवरे साद कुम ले आरोपप मा िलएको
प रवतन गनपन
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको िवशेष अदालत,
ु नदेिखने ।
ितवादी सिु धरकुमार कणले घस
ु रसवत्को काठमाड को िमित २०७०।८।१८ को फै सला िमलेकै
रकम हो भ ने जानी जानी िलएको भ ने शङ् कारिहत देिखँदा सदर हने ।
तवरबाट पुि हन नआएको र अिभयोग लगाउने प ले इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
लगाएको अिभयोग शङ् कारिहत तवरले पिु गनपदछ
क यटु र: िवके श गरु ागाई
ु
भ ने फौजदारी यायको सवमा य िस ा तबमोिजम इित संवत् २०७२ साल माघ १८ गते रोज २ शभु म् ।
वादी प ले आ नो अिभयोग शङ् कारिहत तवरले
१७
पिु हन नसके को अव थामा शङ् काको सिु वधा स. . या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
ितवादीले पाउने नै देिखएकोले िनज ितवादी शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१६४४, ाचार (घस
ु
सिु धरकुमार कणलाई आरोपप माग दाबीबाट सफाइ रसवत्), नागे साद यादव िव. नेपाल सरकार
िदने ठहर्याएको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला
ितवादी नागे
साद यादवबाट बरामद
िमलेकै देिखँदा अ यथा प रवतन गनपन
भएको भिनएको रकम ितवादीले उजरु वाला
ु नदेिखने ।
आ नो मािथ लो तहको पदािधकारीलाई खड् गबहादरु शाहीलाई सापटी िदएको र सोही
आ नै कायालयको कमचारीले रकम िदनु भनी पठाएको रकम िनजबाट बरामद भएको हो भनी बयान गरेको
अव थामा इ कार गनपन अव था पिन देिखँदैन । देिखएपिन ितवादी नागे साद यादवको साथबाट
यसैगरी उजरु वाला िदपककुमार िसंहले सिु धरकुमार
. ५०,०००।– अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
कणलाई िदँदािदँदैको अव थामा यी ितवादीसमेत आयोगबाट मािणत भएको नोटह बरामद भएको
िफ डको काम सक िव तु ् ािधकरण कायालय कुरामा िववाद देिखँदैन । ितवादी नागे साद
जाने ममा वारदात थलमा पगु ेको र सोही समयमा यादवलाई उजरु कता खड् गबहादरु शाहीले पिहलेदेिख
सिु धरकुमारले उजरु वालाले िदएको रकम िलन पठाउने निचनेको, रारा राि य िनकु जमा ज गा अिध हणमा
रामबाबल
ु ाई िदनु भनी यी ितवादी वीरे सादलाई परेका यि ह को ितपूित िनकासा गराउने ममा
िदएको र सो योजनको लािग िनजले उ बरामिदत भूसंर ण म ी ल मण महतोसँग ितपूितका फाइल
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टुङ्गाई िदन भ दा म ीले यी ितवादी नागे साद िनज ितवादी नागे साद यादवलाई सोही ऐनको
यादवलाई भेट्नु भनेपिछ ितवादीसँग भेटी िचनजान दफा ३(१) को ख ड (ख) बमोिजम ३ मिहना कै द र
भएको भ ने देिख छ । माण व प पेस भएको िबगोबमोिजम . ५०,००० ज रवाना हने ठहर्याएको
िसडीमा भएको संवादको यहोरालाई ितवादीले िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०७०/३/३१ को
अ यथा भ न सके को देिखँदैन । यस अथमा पिन फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीले उजरु कतालाई सापटी रकम िदएको र सोही इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
रकम उजरु वालाले िफता िदएको भ ने ितवादीको क यटु र: िवके श गरु ागाई
भनाई िव सनीय देिखँदनै । यिद यी ितवादी इित संवत् २०७२ साल माघ १८ गते रोज २ शभु म् ।
नागे साद यादवले सापटी पैयाँ नै िलएको भए
१८
उजरु कता खड् गबहादरु ले अि तयार दु पयोग स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
अनस
ु धान आयोगसम गई पैयाँ मािणत गराई शमा पौडेल, ०७१-CR-०३७३, ाचार, नेपाल
िलई ितवादीलाई फसाउने िनयतले िदनपु न अव था सरकार िव. िवनोदकुमार ठाकुरसमेत
नदेिखने ।
व ततु ः वादी प ले िलएको अिभयोग
उजरु वाला खड् गबहादरु शाहीले ितवादीले दाबीबमोिजम उपभो ा सिमितसँग भएको
मागेको घस
ु रकम िदन अि तयार दु पयोग स झौताबमोिजम कुनै कामको सु वात भएको
अनस
ु धान आयोगबाट मािणत गराई . ५०,०००।– देिखएको छै न । यसका अित र उपभो ा सिमित
ितवादीलाई िदएको र सोही यहोरालाई समथन हने िवगठन भई स झौताको अि त व समा भइसके को
गरी अनस
ु धानका ममा कागज गरी अदालतमा देिखएको छ । उ उपभो ा सिमितबाट िज ला
बकप ग रिदएको देिख छ । यसैगरी ितवादीको िवकास सिमितको कुनै पिन बजेट वा अनदु ान
साथबाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट रकम खच भएको वा ा ग रएको भ ने देिखँदैन ।
मािणत ग रिदएको उ . ५०,०००।- रकम बरामद वादी प बाट उपभो ा सिमित गठन गदा ि या
भएको त यलाई ितवादीले पिन वीकार गरेको र सो नपरु याएको
भिनएकोमा उ ि या पूरा नभएकै
्
रकम सापटी िफता िलएको भ ने कुराको त ययु
कारण आरोिपत कसरु गरेको मा न िम ने अव था
ठोस सबदु माण ितवादीले गज
ु ान सके को नदेिखँदा छै न । यी ितवादीह बाट अिभयोग दाबीबमोिजम
यी ितवादी नरे साद यादवले घस
ु रसवत् िलएको कसरु गरेको भ ने िमिसल संल न कागजबाट पिु भएको
भ ने कुरा पिु हने ।
नदेिखएकोले आरोिपत कसरु बाट ितवादीह लाई
मािथ िव ेषण ग रएका आधार, कारण सफाइ िदने ठहर्याएको िवशेष अदालतको फै सला
र माणह बाट ितवादी नागे साद यादवले मनािसब देिखन आउने ।
उजरु वाला खड् गबहादरु शाहीबाट . ५०,०००।- घस
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
ु
रसवत् िलई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
३ को उपदफा १ को कसरु गरेको पिु हन आएकोले ठहर्याएको िवशेष अदालतको िमित २०७१।२।१२
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को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी उ ावधानिवपरीत िनयिु भएको भ ने िनवेदकले
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पिु गन सके को देिखँदैन । सेवासँग स बि धत ऐन
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
िनयमले तोके को ि या पूरा गरी िनयिु भएको र
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
स बि धत ऐनले िनयु हने पदािधकारीको यो यता
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शभु म् । िनधारण नगरेकोमा िनवेदकले यसस ब धी
१९
उठाउन स ने कानूनी आधार नदेिखने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
िनयममा भएको
ट यव थािवपरीत
शमा पौडेल, ०७१-WO-०१०८, उ ेषण / िनदशकको यो यता ा यापक हनपु न भनी िनवेदकले
परमादेश, िधरे कुमार शाहसमेत िव. धानम ी तथा िलएको िजिकर कानूनस मत देिखएन । ित ानको
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
उपकुलपितलगायतका पदािधकारीह को िनयिु को
अयो य यि ह िनयु भएको भनी लािग यो यता िनधारण गनु भनी िवप ीका नाउँमा
िनवेदकले दाबी िलए तापिन िचिक सा िव ान राि य िनदशा मक आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने पिन
ित ान ऐन वा सोअ तगत बनेको िनयमको के कुन िनवेदकले माग गरेको देिख छ । िचिक सा िव ान
कानूनी यव था ितकूल िवप ीबाट िनणय भएको हो, राि य ित ानका पदािधकारी िश क तथा
िनवेदनमा प उ लेख गन सके को देिखँदैन । व र कमचारीको िनयिु स ब धमा के क तो सत र यो यता
िचिक सक हँदाहँदै किन लाई िनयिु ग रएको भनी िनधारण गन भ ने िवषय स बि धत कानून िनमाण गदा
िनवेदकले िजिकर िलए तापिन व र ताको आधारमा हे रने िवषय हन् । िवधाियक अिधकार े िभ पन
मा िनयिु गनपन
ु बा यता स बि धत ऐनले तोके को यस कारका मा यो यताका सतह थप गनु भनी
देिखँदैन । िनदशकको यो यता ोफे सर हनपु न भ दै अदालतले िनदशन िदनपु न कुनै कारण र औिच यसमेत
उपकुलपित, िश ा य , रिज ार र िडनको यो यता नदेिखने ।
ऐनले िनधारण नगरेको भ ने वयम् िनवेदकले वीकार इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
गरेको छ । यसरी स बि धत ऐन िनयममा िनयु हने क यटु र: अिभषेककुमार राय
पदािधकारीको खास यो यता नतोिकएको कुरा आफै ँ ले इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
वीकार गद अयो य यि को िनयिु भएको भनी दाबी
२०
िलएको देिखँदा िनवेदकको माग दाबी िवरोधाभाषपूण स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
देिखने ।
शमा पौडेल, ०७१-WO-०२०४, उ ेषण /
िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन, परमादेश, िधरे कुमार शाहसमेत िव. वा य तथा
२०६३ को दफा १८(२) बमोिजम गिठत सिमितको जनस या म ालय, रामशाह पथ, काठमाड समेत
िसफा रसमा कुलपितले उपकुलपितको िनयिु गन
िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन
एवम् उपकुलपितको िसफा रसमा सहकुलपितले २०६३ को दफा ४ अनस
ु ार ित ान एक अिवि छ न
िश ा य , रिज ार तथा िडनको िनयिु गन भ ने ऐ. उ रािधकारवाला वशािसत र संगिठत सं थाको
ऐनको दफा १९(१) मा यव था भएको पाइ छ । ऐनको
पमा रहेको देिख छ । यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ७
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बमोिजम ित ानको नीित, योजना तथा काय म भएको भनी दाबी िलएको स दभमा हेदा िचिक सा
वीकृत गन, बजेट पा रत गनलगायतका काम कत य िव ान राि य ित ान सेवा आयोगको िमित
र अिधकारसिहतको सव च िनकायको पमा २०६८।७।१८ को बैठक नं.७७ ले िचिक सा िव ान
सभाको गठन हने यव था रहेको पाइ छ । यसरी राि य ित ानको भना णालीमा समावेशी िस ा त
गिठत सभालाई ित ान स चालन एवम् यव थापन अवल बन गन िनणय ग रसके को भ ने िलिखत
स ब धमा आव यक िनणय िलन स ने अिधकार जवाफबाट देिखन आएको छ । िनवेदकले उठाएको
कानूनले नै दान गरेको देिख छ । नेपाल सरकारले िव ापन खल
ु ा तथा समावेशी आधारमा पद पूित गन
िवकास सिमित ऐनबमोिजम गठन आदेश जारी गरी भनी िव ापनमा नै खल
ु ाएको देिख छ । पदपूित गन
मा से टरलाई छु ै स चालन ग ररहेकोमा सरकार बाँक पदह मा पिन कानूनबमोिजम िव ापन गनपन
ु
आफै ँ ले स चालन गन किठनाई र सम या देखी नै ह छ । यसबाट िनवेदकले दाबी गरेझै समावेशी
पनु ः िचिक सा िव ान राि य ित ान मातहत नै िस ा तिवपरीत िव ापन भएको भ ने िजिकरसँग
स चालन गन उ े यबाट िनवेदकले ित ानको सहमत हन नसिकने ।
सभाले िनणय गरेको भनेको िमित २०७१।५।१५
िनजामती सेवा ऐन नेपाल सरकारको
प ात् मि प रषदक
् ो िमित २०७१।९।११ को िनजामती सेवामा कायरत कमचारीह को लािग मा
िनणयानस
ु ार राि य मा से टर िवकास सिमित लागू हने कानून भएको हँदा वाय िनकायको पमा
(गठन) आदेश खारेज भई मा से टरबाट स चािलत रहेको ित ानमा समेत सवसामा य पमा िनजामती
स पूण ि याकलाप िचिक सा िव ान राि य ित ान सेवा ऐनको यव था लागू हनपु छ भ न िम दैन । ततु
वीर अ पतालबाट स चालन गन यव था भइसके को िव ापन िनजामती सेवा ऐनअ तगतको नभएकोले
देिख छ । यसरी मि प रषदक
् ो पिछ लो िनणयबाट सोको सा दिभकता नै देिखँदनै । यसरी िनजामती सेवा
मा से टर िचिक सा िव ान राि य ित ान, वीर ऐन, २०४९ को दफा ७(७) अनु प िव ापन हनपु न
अ पतालअ तगत नै आव भइसके को देिखँदा मा भ ने िनवेदकको िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
से टर र वीर अ पताललाई एकै ठाउँमा रािखपाउँ भ ने
िचिक सा िव ान राि य ित ान
िनवेदकको माग स ब धमा थप िवचार ग ररहन नपन । सेवा आयोगबाट िमित २०७०।३।३१ मा भएको
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
ट् यटु रस ब धी िव ापन नेपालको अ त रम संिवधान,
क यटु र : अिभषेककुमार राय
२०६३ को धारा १३, धारा २१, धारा ३३(घ) िवपरीत
इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको भ ने देिखन नआएको हँदा उ िव ापन बदर
२१
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको दाबीसँग सहमत हन नसिकँ दा
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
ततु िनवेदन खारेज हने ।
शमा पौडेल, ०७०-WO-००५६, उ ेषण, शोभा इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
च िम िव. िचिक सा िव ान राि य ित ान वीर क यटु र: अिभषेककुमार राय
अ पताल सेवा आयोग, काठमाड
इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
िनवेदकले िव ापन समावेशी िस ा तिवपरीत
14

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, भदौ - २
२२
देिखयो । तसथ पनु रावेदन अदालत, इलामको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी फै सलालाई अ यथा भ न नपन ।
ओम काश िम , ०६७-CR-०३५०, जबरज ती
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
करणी, देउबहादुर उपरकोटी िव. नेपाल सरकार
तथा आधार माणबाट ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
फौजदारी कसरु मा अदालतसम इ कारी जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ८
बयान िदएकै आधारमा कसरु दारले सजायबाट (आठ) वष कै द, ऐ हाडनाता करणीको महलको १
उ मिु पाउने हँदैन । य तो इ कारी बयानलाई नं. बमोिजम थप १० (दश) वष कै द गरी जबरज ती
पिु गन त ययु र ठोस माण पेस गन दािय व करणीको महलको १०(ग) नं. बमोिजम ितवादीबाट
िनज ितवादीमा नै रहेको ह छ । वत र भरपद पीिडतले .५०,०००।– (पचास हजार पैयाँ)
माणबाट पिु नै हन नसके को अदालतसम को ितपूित भराई िलन पाउने ठहर गरी भएको सु
इ कारी बयानलाई नै आधार मानी कसरु बाट सफाइ झापा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर ठहर गरी
िदन निम ने ।
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६७।२।२
ितवादीले अदालतसम गरेको इ कारी मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
बयानलाई पिु गन माण पेस गन सके को ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
देिखएन । िनज ितवादीको अिधकार ा नस ने ।
अिधकारीसम को बयानलाई जाहेरवालाको जाहेरी इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
दरखा त, पीिडतको घटना िववरण कागज तथा इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
जाहेरवाला एवम् पीिडतले अदालतसम गरेको
बकप बाट समथन ग ररहेको देिख छ । य तो
इजलास नं. १
अव थामा अदालतसम इ कार रहेको भ ने आधारमा
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउनु पछ भ ने ितवादीको
१
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
ततु मु ामा पीिडत बािलका १४ वषक जोशी, ०६९-CR-०६९३, ाचार, लालबहादुर
भ ने देिखँदा उि लिखत जबरज ती करणीको रजवार िव. नेपाल सरकार
महलको ३(३) नं. बमोिजम ितवादी देउबहादरु
ितवादी लालबहादरु रजवारले िवशेष
उपरकोटीलाई ८ (आठ) वष कै द सजाय हन अदालतमा िनवेदनसाथ पेस गरेको िदनाङ् क
मनािसब देिखन आयो । य तै पीिडत पनु रावेदक १८।२।१० को ा ाङ् कप र हाइ कुल परी ा
ितवादीक आ नै छोरी भएको भ नेमा िववाद उ ीणको माणप को ितिलिपमा ितवादीले ततृ ीय
देिखएन । मल
ु क
ु ऐन, हाडनाता करणीको महलको ेणीमा उ ीण भएको यहोरा उ लेख भएको हँदा
१ नं. अनस
ु ार आफूले ज माएका छोरीलाई करणी िवशेष अदालतको आदेशानस
ु ार पनु ः मािणकरणको
गरेको अव थामा य तो कसरु दारलाई ऐ. महलको लािग उ च मा यिमक िश ा प रषद् सानोिठमीको
१ नं. बमोिजम थप १० (दश) वष सजाय हने नै टोली पठाउँदा उ मा.िश.प.उ.प. े.का. वाराणसीको
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प ाङ् क ९१५३ िदनाङ् क ९।२।२०११ मा High िव अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
School-१९८९-१५६१६- Yaswant Singh सिचवालयमा िमित २०६५।८।३ मा दता भएको
न िक Lal Bahadur Rajwar-Uma Shankar उजरु ीको आधारमा िमित २०६६।७।८ मा अनस
ु धान
Singh- १२/८/७४-२५८/६ निक २३१/६००- अिधकृत तोक अनस
ु धान काय ार भ भएको
with Grace Third Div Pass निक Third Div देिखएकोले िनजको हकमा मु ा दायर गन हद याद
Pass उ लेख भएको भनी उ च मा यिमक िश ा सोही अनस
ु धान अिधकृत तोिकएको िमितदेिख सु
प रषद् सानोिठमीको िमित २०६७।१२।१ को प बाट हने देिखँदा ततु मु ाको आरोपप हद यादिवहीन
देिख छ । यसरी पनु रावेदकले थायी िनयिु पाउन भएको मा न निम ने ।
पेस गरेको शैि क माणप नै न कली रहेको पिु हन
पनु रावेदक ितवादी लालबहादरु रजवार
आएको पाइने ।
िव
ततु मु ाको अनस
ु धान काय सु
पनु रावेदकले हद यादको
उठाई हनभु दा पिहले कुनै कारवाही वा अनस
ु धानसमेत
िनजको शैि क यो यताको माणप माग गरी िमित नभएको देिखएकोले कानूनले तोके को हद यादिभ नै
२०५९।७।११ मा िश ा म ालयबाट अि तयार आरोपप दायर भएको देिखएको छ । िनजले थायी
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा शैि क यो यताको िश कको िनयिु पाउन पेस गरेको मा यिमक िश ा
माणप समेत पठाइसके कोले िनजउपर मु ा दायर प रषद,् उ र देश, े.का. वाराणसीबाट सन् १९८९
गनपन
ु भएमा सोही समयमा मु ा दायर ग रस नु पन । मा हाई कूल परी ा उ ीण गरी ा गरेका शैि क
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा माणप ह न कली देिखएकोले िनज ितवादीलाई
२४क मा हद यादस ब धी कानूनी ावधान रहेको आरोिपत कसरु मा सजाय गन गरी भएको िवशेष
पाइ छ । जसअनस
ु ार “यस ऐनबमोिजम मु ा दायर अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
गन हद याद कायम गदा सरकारी वा सावजिनक
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, माण
स पि वा सरकारको वािम व भएको सं थाको र ितपािदत िस ा तको आधारमा ितवादी
स पि िहनािमना गरी ाचार गरेकोमा कुनै हद याद लालबहादरु रजवारले त काल चिलत ाचार
ला ने छै न । सोबाहेक अ
ाचारको कसरु मा िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरेकोले
िवभागीय कारवाही समा भएको िमितले ६ मिहनाको िनजलाई सोही दफा १२ र दफा २९(२) बमोिजम .
र िवभागीय कारवाही नभएकोमा अनस
ु धानको ५००/- ज रवाना हने ठहर्याएको िवशेष अदालत,
कारवाही सु भएको िमितले २ वषको हद याद काठमाड को िमित २०६९।३।७ को फै सला िमलेको
हनेछ ।” िनजउपर िवभागीय कारवाही भएको देिखँदा सदर हने ।
देिखएको छै न । साथै उि लिखत अि तयार दु पयोग इजलास अिधकृत: रामु शमा
अनस
ु धान आयोगको प बाट िश ा म ालयले इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभु म् ।
पठाएको प सिहतको सूचीमा िश कह को नामावली
२
तथा माणप ह समेत नभएकोले िनजउपर यसबेला मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
छानिबन अनस
ु धान काय भएको मा न िमलेन । िनज िम , ०७०-CR-०७४४, स पि शु ीकरण, नेपाल
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सरकार िव. ओम काश कुशवाहसमेत
रा ने र िझ ने काय यीनै ितवादीम येका भारतीय
ितवादीम ये िजते कुमार भारतीय नाग रक िजते कुमारले गरेको देिखएबाट वादी
नाग रक भएको र १७ जना नेपाली नाग रक भएको नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
िमिसल संल न कागजातबाट देिखएको छ । ितवादी नसिकने ।
िजते कुमारले बयानको ममा आफू खु ा सामानको
अदालतको यादमा उपि थत भएका
यापारी भएको र कुन नेपाली यापारीलाई के कित ितवादी राजपित देवी कलवार र बिवताकुमारी
सामान अडर माग गरी रकमसमेत अि म पमा बाहेकका अ य यथ यादमा अनपु ि थत रहे पिन
बैङ्कमाफत मगाई आव यक सामान ख रद गरी ती िनजह को नाममा खोिलएको बैङ्क खाताह मा रकम
यापारीह लाई िब गन गरेको र सोही ममा रकम ज मा गन र िझ ने काय िनजह ले नै गरेको भ ने त य
बैङ्कमा दािखला गन तथा बैङ्कबाट िनका ने गरेको अनस
ु धानबाट िनिववाद पमा पिु भएको नदेिखएको
भनी बयान गरे तापिन िनजसँग सामान आयात िनयात साथै यी ितवादीह को नाउँको ATM काडह समेत
गन तथा यापार यवसाय गन कुनै पिन वैधािनक आधार ितवादी िजते कुमारबाट बरामद भएको देिखएको र
भएको पाइएन । अ य यि ह का नामका ATM िनज िजते कुमार पनु रावेदनसमेत नगरी िच बझ
ु ाई
काडह समेत बोक ने. .४,००,१६,२३३।४५ बसेको अव थासमेतबाट यी ितवादीह ले आरोिपत
को बैङ्क कारोबार गरेको देिखएको अ य यि का कसरु गरेको भ ने नदेिखएकोले िवशेष अदालत,
खाताह िनज ितवादी िजते कुमारले आफै ँ ले काठमाड बाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
योग गरेको त य उि लिखत आधार माणबाट पिु
निम ने ।
भएको र िनजले कारोबार गरेको दाबीको रकम तथा
अतः मािथ िववेचना ग रएका आधार
िनजबाट बरामद भएको पैयाँको कुनै आिधका रक माणबाट ितवादी िजते कुमारले बैङ्क कारोबार
ोत पिु गन सके को अव था नदेिखएकाले यी गरेको ने. .४,००,१६,२३३।४५, िनजबाट बरामद
ितवादी िजते कुमारले आरोिपत कसरु ज य काय भएको ने. .३,४३,७५०।- र िनजका नाउँमा बैङ्क
गरेको कुरा पिु हन आउने ।
खाताह मा मौजदात रहेको ज मा .१८,३३०।७२
ितवादीह को बैङ्क खाताको ATM समेत गरी ज मा .४,०३,७८,३१४।१७ (चार
काडह आफूसँग रहनु पन वाभािवक र करोड तीन लाख अठह र हजार तीन सय चौध पैयाँ
स तोषजनक कारण ितवादी िजते कुमारले िदन पैसा स ) को वैधािनक ोत पिु गन नसके कोले
सके को पिन देिखँदैन । यी ितवादीह को खातामा िनजले स पि शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण
ज मा भएको रकम भारतबाट ATM योग गरी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले िनषेिधत दफा ४(ढ)
िनका ने गरेको देिखएको र १७ जना ितवादीह का अ तगतको कसरु गरेको देिखएकोले िनजलाई सोही
नाउँमा खोिलएको बैङ्क खाताह का ATM काडह
ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम कै द वष १(एक) र िबगो
ितवादी िजते कुमारको साथबाट बरामद भएको बमोिजम .४,०३,७८,३१४।१७ ज रवाना भई
देिखएकोले आ नो बचाउको लािग िविभ न ATM सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोिजम िनजको साथबाट
काडबाट ितवादीह को नाउँको बैङ्क खातामा रकम बरामद .३,४३,७५०।- र िनजको नामको बैङ्क
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खातामा रहेको मौ दात रकम .१८,३३०।७२ समेत मचु ु कालाई यी वादी ितवादीह ले वीकार गरेको
जफत हने र अ य ितवादीह ओम काश कुशवाह, अव थामा माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम
सरोजदेवी कलवार, का तीदेवी कलवार, पा कुमारी सो न सा मचु ु का िनजह मा न िववि धत भएकाले
शाह, अिनता कुमारी, गोिव द शाह कानू, मिनष शाह,
ततु मु ामा सो न सा मचु ु कालाई अ यथा भ न
मिनषा शाह, राजपित देवी कलवार, बिवता कुमारी, स ने अव था रहँदनै । उ न सा मचु ु कामा सािबक
राजिकशोर साद कलवार, अ ण साद गु ा, मक
ु े श िम ही नं. १३ हाल गाउँ लक नं. २५१ को ज गाम ये
कुमार शाह, मेघा कुमारी कलवार, ममताकुमारी शाह, न सा नं. ७ मा उि लिखत ०-०-१६.२४ ज गा
भातकुमार चौरिसया र धन जय गु ासमेतका नाममा
ततु मु ाका ितवादीह मायान द यादव र दयाराम
िविभ न बैङ्कमा खाता खोिलएको देिखए तापिन ती यादवले भोग गरेको र न सा नं. ८ मा उि लिखत
खाताह मा िनज ितवादीह ले नै रकम य पमा ०-०-१०.१३ ज गा वादी झवर यादवले भोग गरेको
स चालन तथा कारोबार गरेको िमिसल संल न माण वादी ितवादीह ले वीकार गरेको अव थामा अब
कागजातबाट नदेिखएकोले िनज ितवादीह उपरको आएर आफूले बढी ज गा पाउनु पन भनी िनजह ले
अिभयोग माग दाबी पु न नसक आरोिपत कसरु बाट दाबी गन निम ने ।
सफाइ पाउने र ितवादी िजते कुमार बाहेकका
ज गा कसैको नाममा नापी नभई गाउँ लक
उि लिखत ितवादीह का नाउँमा खोिलएका बैङ्क जिनएकोले अ यथा मािणत नभएस म सोमा रहेको
खाताह को स चालन िनजै ितवादी िजते कुमारले भोगलाई अ यथा भ न िम दैन । सो ज गा यी वादी
गरेको देिखएको र ती खाताह मा भएको मौ दात ितवादीह को हकवालाको नाममा नापी भई दता
रकमको वैधािनक ोतसमेत खु न नआएकोले भएको नदेिखएकोले स री िज ला अदालतको
ततु मु ामा बरामद भई आएका ATM काडसँग फै सलालाई के ही उ टी गरी न सा नं. ८ को े फल
स बि धत बैङ्क खातामा रहेका रकम ऐ. ऐनको दफा ०-०-१०.१३ मा वादीले छुट्याई िलन पाउने ठहर्याई
३४(१) अनस
ु ार जफत हने ठहर्याई िवशेष अदालत, भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
काठमाड बाट िमित २०७०।३।३० मा भएको फै सला मा न निम ने ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण र
इजलास अिधकृतः अजनु साद कोइराला
माणह बाट स री िज ला अदालतबाट भएको
क यटु र: अिभषेककुमार राय
फै सलालाई के ही उ टी गरी न सा नं. ८ को े फल
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् । ०-०-१०.१३ ज गा मा वादीले छुट्याई िलन पाउने
३
ठहरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश २०६७।१२।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
शमा पौडेल, ०६८-CI-०३९६, ०७९१, िमलाप सदर हने ।
बदर अब डा हक कायम, फे कनी देवी यादवनी िव. शाखा अिधकृत: रामु शमा
झवर यादव र झवर यादव िव. मायान द यादवसमेत
क यटु र: च ा ितम सेना
ज गा िखचोला मु ामा भएको न सा इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज ३ शभु म् ।
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मनािसब देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास नं. २
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
१
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभु म् ।
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
२
दीपकराज जोशी, ०७२-RC-०१९१, कत य यान, मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
नेपाल सरकार िव. िवनोद कामत
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०१६१, परमादेश,
ितवादी िवनोद कामतले आरोिपत कासरु मा गौबहादुर आले मगर िव. रोशन प डीतसमेत
अनस
कानून ारा थािपत सं थाले सदैव कानूनले
ु धानको िसलिसलामा सािबत रही कागज
गरेको देिख छ । िनजले अदालतमा बयान गदा पिन तोके को अिधकार र सीमािभ रहेर आ नो दािय व
आरोिपत कसरु मा सािबत नै रहेको देिख छ । िपकाले िनवाह गनपछ
ु । य ता सावजिनक सं थाबाट स पािदत
तेजु कामतलाई हार गरेको भनी सािबत रहेका र हनपु न काम ग रपाउँ भनी कसैले िनवेदन गरेमा आधार
रगत लागेको िपका बरामद भएको मचु ु काबाट िनजको र कारण खोली हने नहने स ब धमा िनणय िदनपु न
सािबित बयान पिु भएको नै देिखन आउने ।
दािय व र कत य स बि धत सावजिनक सं थाको
तसथ ितवादी िवनोद कामतलाई मल
ु क
ु ऐन, ह छ । आ नो कानूनबमोिजमको दािय व र कत यबाट
यानस ब धीको महलको १ र १३(३) को कसरु मा कुनै पिन कानून ारा संगिठत सं था पि छन पाउँदैन ।
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत आ नो काय े िभ पन िवषयमा िनणय नगरेमा वा
ज मकै द हने गरी भएको सु को फै सलालाई सदर हने िनणय गन इ कार गरेमा वा िनणय गन िढलाई गरेमा वा
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित आलटाल गरी प छाउन खोजेको अव थामा माका पन
२०७२।३।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा प अदालतमा याय मा न आउँछ । य ता अव थामा
देिखन नआउने ।
अदालतले िनवेदनको व प हेरी कानूनबमोिजम
ितवादीको उमेर पिन के बल १७ वष िनणय गराउन सावजिनक सं था वा अिधकार ा
भिनएको छ । उमेर के ही तल मािथ परेको कारणले अिधकारीको नाममा आदेश गन स छ । सावजिनक
पिन िनजलाई नाबालक भनी कम गन सिकने अव था सरोकार वहन गनपन
ु िनकायलाई कानूनबमोिजमको
भएन । तथािप अ.बं. १८८ नं. को योग गरी कै द वष दािय व र कत यको पालना गराउन प पबाट
कम गनु पदा के कित कम गन भनी एउटा मापक आधार अदालतले परमादेशको आदेश जारी गनु पन हन जाने ।
बनाउनु पन ह छ । यीनै प रि थित, उमेर र हितयारको
िनवेदकह ले आिदवासी / जनजाितको
कृितसमेतलाई समिु चत तवरबाट िवचार गदा सूचीकृत वगका लािग िसफा रस माग गरी पनु रावेदक
ितवादी िवनोद कामतलाई सव वसिहत ज मकै दको सं थासम िनवेदन गन गएको देिख छ । यसरी
सजाय गदा चक पन देिखँदा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनवेदन गरेपिछ कानून र माणबाट िवप ी िनवेदकह
५ वष मा सजाय हन सु िज ला अदालत तथा ऐनले संरि त आिदवासी जनजाित वगिभ पन नपन
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट य रायसमेत के हो सोको िनणय गरी िनवेदकह लाई जानकारी
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गराउनु पनु रावेदक सं थाको कानूनी कत य र पदनन्, छानिबन गरी आव यक िनणय गरी िदनु भनी
दािय व हो । कानूनी कत य र दािय व भएको पनु रावेदक आिदवासी जनजाित उ थान राि य
पनु रावेदकले िनवेदकह को िनवेदनमा सनु वु ाइ नगरी ित ानका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने गरी
िदएको कारण नै िनवेदकह ले परमादेशको िनवेदन पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१२।८
िलई पनु रावेदन अदालत, वेश गरेको अव था छ । मा भएको आदेश िमलेकै हँदा सदर हने ।
पनु रावेदक सं थालाई आ नो अिधकार े िभ को इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
िवषयमा िनणय गनु भनी परमादेशको आदेश जारी क यटु र: मि दरा रानाभाट
ग रपाउँ भनी अदालतमा िनवेदन परेपिछ ितर ा गन इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
ममा मा पनु रावेदक सं थाले िनवेदकह सूचीकृत
३
जाितिभ नपन भनी िविभ न कानूनी आधार र कारण मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
उ लेख गरेको देिख छ । कानूनले अिधकार िदएको गोपाल े , ०६९-CR-०३४१, अदालतको
पनु रावेदक सं थाले िनणय नगरेको िवषयमा िलिखत अवहेलना, देवन दन राउत अिहर िव. रामकुमार
जवाफ र पनु रावेदन िजिकरमा िलएका कानूनी आधार साहसमेत
र कारणह ठीक बेठीक के रहेछन् भ ने स ब धमा
अ त रम आदेश जारी भएप ात् भएको गरेको
ततु परमादेशको िनवेदनबाट बो न निम ने ।
कामबाट अदालतको अपहेलना भयो वा भएन भनी
कुनै िनकायले गन पाउने िनणय िवषयमा िवचार ग रने ह छ । अ त रम आदेश जारी हनपु ूवको
उसले िनणय गनपु ूव नै अदालतबाट यसो वा उसो भनी कायलाई होइन । िनवेदकको दाबीबमोिजम अदालतको
उसको िनणय गन पाउने अि तयारमा अित मण गनु आदेशको अव ा गरेका छै न भनी इ कारी िलिखत
हँदनै । य ता अिधकार ा अिधकारी वा िनकायले जवाफ रहेको र िनषेधा ा मु ामा िमित २०६८।४।२
िनणय ग रसके पिछमा सो िनणय ठीक वा बेठीक भ न मा भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य भई
सिकने ह छ । िनणय गन कानूनले अि तयारी िदएको िनषेधा ा मु ा खारेज हने गरी िमित २०६९।३।२७
िनकायले िनणय नगद अदालतबाट बोिलएमा कानूनले मा फै सलासमेत भएको देिखयो । िनवेदकको ज गास म
अिधकार दान गरेको िनकायको अिधकारको आवतजावत गन बाटो योजनको लािग िनकास रहेको
अित मण ह छ । त लो िनकाय वा अिधकारीको िनषेधा ा मु ामा अदालतबाट भएको न साबाट
िनणय मािथ लो याियक िनकायबाट जाँच गराउन देिखएको हँदा अदालतको आदेश पालना भएन भ ने
पाउने नाग रकको अिधकार पिन हनन् हन जा छ । पनु रावेदकको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । अतः
यसबाट िनवेदकह को िनवेदनअनस
ु ारको िसफा रस पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट अवहेलनातफ िनवेदन
िनजह लाई िदन िम ने निम ने के हो सो स ब धमा दाबी पु न नस ने गरी भएको अि तम आदेश अ यथा
िनणय गनु पनु रावेदक सं थाको पिहलो कानूनी नभई मनािसब देिखन आउने ।
अिधकार र कत य रहेको देिखन आउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट ०६८-WO-०००२ को िनषेधा ा मु ामा पनु रावेदन
िनवेदकह आिदवासी जनजाित समूहिभ पछन्, अदालत, हेट डाबाट िमित ०६८।४।२ मा जारी
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भएको अ त रम आदेशको िवप ीह ले उ लङ् घन ब डा गनु पन भ ने िनणय भएप ात् तायदातीका
गरी अवहेलना भएको अव था िव मान नदेिखँदा स पि ब डा ला ने नला ने वा ला ने भए कुन
अवहेलनातफ िनवेदन दाबी पु न नस ने ठहर गरी स पि ब डा ला ने हो आिद िवषयको िनराकण सबतु
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६९।३।२७ माणबाट िवचार ग रने िवषयव तु हो । तसथ तायदाती
मा भएको अि तम आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा ने आदेशबाट पनु रावेदकको स पि स ब धी
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
हकमा गैरकानूनी पले अित मण हने अव था रहेको
क यटु र: अिभषेककुमार राय
देिखँदनै । तथापी िचतवन िज ला अदालतको
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् । तायदाती माग गन आदेशउपर रट िनवेदकले नै
४
पनु रावेदन अदालतमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७ नं.
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
बमोिजम िनवेदन गरेको कुरा प उ लेख गरेका
गोपाल े , ०६९-CI-१२४८, उ ेषण / परमादेश छन् । यसरी वैकि पक कानूनी उपचारको बाटो
/ िनषेधा ा, रिवलाल यूरे िव. िचतवन िज ला पनु रावेदक वयम्बाट अवल बन भइरहेकोमा सोही
अदालतसमेत
मु ाको रोहबाट िनराकरण हने नै हँदा तायदाती माग
िज ला अदालतले आफूसम परेको मु ाको गरेतफ िनषेधा ाको आदेश जारी हन स ने नदेिखने ।
रोहमा मल
नाग रकता र गन परमादेशको माग गनपु ूव
ु तबी रा ने नरा ने िवषयमा आदेश गन
स ने नै ह छ । कानूनिवपरीत य तो आदेश भएमा नाग रकता र गन स म िनकायमा िनवेदन माग
अ.बं. १७ नं. अनु प पनु रावेदन अदालत, जान पाउने िलई जानु पन नै ह छ । िनवेदकले िज ला शासन
कानूनी ावधान रहेकै छ । तर पनु रावेदक रट िनवेदन कायालयमा नाग रकता र तफ कुनै िनवेदन नै नगरेको
िलई वेश गरेका छन् । वैकि पक कानूनी उपचारको अव था िज ला शासन कायालयलाई परमादेश हने
बाटो योग गरी कानूनबमोिजम याियक र अध याियक अव था नै देिखन आएन । पनु : िनवेदक नाग रकता
िनकायमा कारवाही भइरहेको अव थामा रट े बाट र ग रपाउँ भनी िज ला शासन कायालय गएकै
भइरहेको कानूनी उपचारलाई भाव पान गरी ह त ेप अव थामा पिन सबतु माण बझ
ु ी िनणय गन अिधकारी
गन िम ने देिखएन । यसैगरी रट िनवेदक रिवलाल यूरे त िज ला शासन कायालय नै हो । नाग रकताको
र िवप ी षडान द यूरे दईु दाजभु ाइ भएको स ब धमा िववादमा यो वा उ नाग रक हो भनी यसको वा उसको
पदमपरु गा.िव.स. ले िमित २०५८।५।२४ मा गरेको नाग रकता र गनु भनी परमादेश जारी गन निम ने ।
नाता मािणत कागज माणमा िलनु वा निलनु भनी
अतः िज ला अदालतमा िवचाराधीन मु ा
त लो अदालतको काम कारवाहीमा य असर तथा हरी कायालयबाट अनस
ु धान भइरहेको
पन गरी याियक ि यामा रट िनवेदनको े बाट िवषयमा ितकूल पले ह त ेप हने गरी आदेश जारी
ह त ेप गन िम ने देिखन नआउने ।
गन निम ने हँदा िनवेदन माग दाबीअनस
ु ार उ ेषण,
अंश मु ामा फै सला हँदाका अव थामा को परमादेश तथा िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु
को अंिशयार हने र क-कसका बीच कित भाग लगाई अव था नभएकोले रट िनवेदन खारेज हने ठहर गरी
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पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको अि तम आदेश सके को नदेिखएको तथा कानूनबमोिजम पनु रावलोकन
अ यथा नभई मनािसब देिखन आउने ।
सिमितसम िनवेदन नगरेको अव थामा िनजले
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
राखेको धरौटी रकमको १० ितशत जफत गरी दो ो
क यटु र: अिभषेककुमार राय
थानमा रहेका सरु शे राउत कुम लाई ठे का िदने
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् । गरी गा.िव.स. को कायालयबाट िमित २०७०।३।२४
५
र २०७०।३।३१ को िनणय कानूनिवपरीत नदेिखँदा
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
पनु रावेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम ने
गोपाल े , ०७०-CI-०९९९, उ ेषण, िव नाथ भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाले गरेको आदेशलाई
साह िव. गाउँ िवकास सिमितको कायालय, ग डा अ यथा भ न निम ने ।
बै रया, रौतहटसमेत
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
िनवेदक िव नाथ साहलाई गाउँ िवकास क यटु र: अिभषेककुमार राय
सिमितको कायालय ग डा, बै रयाको च.नं.५७७ इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् ।
को रकम दािखला गरी स झौता गन आउने िवषयको
प िमित २०७०।३।१९ मा िनजको घरको ढोकामा
इजलास नं. ३
रीतपूवक टाँस गरेको कायालय सहयोगीको ितवेदन
िमिसल संल न रहेको देिख छ । सो प मा उि लिखत
१
याद ३ िदनिभ आफूले सकार गरेको रकम मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
एकमु पमा गा.िव.स. खातामा ज मा गरेको भौचर गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-१२०८, मोही
िनवेदकले पेस गन सके को पाइँदैन । आ नो घर नामसारी, कमला महत िव. का छी महत
ठेगानामा सा ीह को रोहबरमा रीतपूवक सूचना टाँस
िफ ड बक
ु बाट मोही सानु कृ णबहादरु भएको
भएको देिखँदा िनवेदकले रकम दािखला गन जानकारी देिखएको छ । सानु कृ णबहादरु महत र कृ णबहादरु
नपाएको भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
महत एकै यि हन् भनी फुटुङ्ग गा.िव.स. ले मािणत
कानूनले तोके को माग अवल बन नगरी गरेको र पेस भएको मृ यु दता र नाता मािणतबाट
कानूनले तोके को यादिभ रकम दािखला गन का छी महतको पित कृ णबहादरु महत देिखएको छ ।
नसके पिछ पनु रावेदकले राखेको धरौटीको १० कमला महतको ससरु ा ठूलो कृ णबहादरु महत भएको
ितशत जफत गन गरी गा.िव.स. ले गरेको िनणय िनजले नै पेस गरेको नाता मािणतबाट देिखनक
ु ा साथै
कानूनस मत नै देिखँदा उ िनणय बदर हनपु न भ ने यीनै ितवादी वादी भई चलेको यसै लगाउको अंशचलन
िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । मु ाको िफरादसमेतबाट कमला महतको ससरु ा ठूलो
तसथ, िनवेदक िव नाथ साहलाई िनजको कृ णबहादरु महत देिखने र का छी महतको पित सानु
ठे का वीकृत गरी सकार रकम दािखला गरी चलन कृ णबहादरु महत भएको देिखनक
ु ा साथै सो त यमा
पज
ु िलन जानकारी गराएकोमा तोिकएको अविधिभ यी ितवादीको अ यथा कथन देिखँदनै । ज.ध. का
दािखला गनपन
ु रकम दािखला गन र चलन पज
ु िलन छोरासमेतले आ नो यहोरामा ज गाको मोही सानु
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कृ णबहादरु भएको वीकार नै गरेको देिख छ । तथापी भािवत पान िकिसमले २०६५ सालको िववािदत
ज गा िनज मोहीले नकमाई िनजको भाइ ह रबहादरु ले ज गाको वाली कमला महतबाट ज गाधनीले बझ
ु े को
कमाई आएको भ ने यहोरा ज गाधनीले उ लेख गरे भरपाइ िलएको आधारमा पिन िनज ितवादी कमला
पिन मोही सानो कृ णबहादरु को मोही लगत क ा गरेको महत मोही कायम हनेसमेत नदेिखने ।
नदेिखँदा िनज मोही हक िनर तर नै कायम रहेको देिखन
भूिमस ब धी (चौथो संशोधन) ऐन २०५३
आयो । कानूनबमोिजमको मोहीले ज गा नकमाई आएप ात भूिममा रहेको मोही र ज गाधनीको दोहोरो
आय ता निदएको भए मोहीबाट िन काशन तफ दाबी वािम व अ य गरी मोहीलाई समेत ज गामा ५०
िलई मोहीलाई कानूनी ि या पूरा गरी नहटाएको ितशत वािम व हने र य तो वािम व ज गाधनीबाट
अव थामा ितवादीको पित ह रबहादरु ले सो ज गा बाँडफाँड गरी िलन पाउने गरी भूिमस ब धी ऐन,
कमाएको भ ने यहोरा नै स देहपूण देिखन आउने ।
२०२१ को दफा २६घ को कानूनी यव था गरेकोमा
ज गाको मोही हक िन पण गदा सािबक सो त प ात् मा त कालीन समयमा मोही थािपत
नापीमा खडा भएको िफ डबक
नभएको वा नदेिखएको अव थाका ितवादी कमला
ु मा लेिखएका यहोराह
मह वपूण माण ह छ । उस बखतको नापीमा खडा महतको ससरु ा वा लो नेको नाउँबाट मोही नामसारी
भएको िफ डबक
ु मा लेिखने यहोराह मा सो ज गाको ग रपाउँ भ ने दाबी सो कानून र यायस मत नदेिखने ।
मोहीको स ब धमा काला तरमा िववाद उठ् ला भनी
तसथ, िववािदत ज गाको कानूनबमोिजमको
अनमु ान गरी लेिखएका का पिनक कुराह नहने हँदा सो मोही कमलाको पित ठूलो कृ णबहादरु नदेिखइ का छी
िफ डबक
ु लाई सो ज गाको मोहीको िनधारक माणको महतको पित कृ णबहादरु रहेको देिखन आएबाट
पमा उ च मह व िदनपु न ह छ । य तो अड् डामा कमला महतको मागदाबी नपु ने हँदा का छी महतको
रहने मािणत मह वको िलखत भएको अव थामा माग दाबीबमोिजम ज.ध. लालमाया ख ीको नाउँमा
सो िफ डबक
ु मा लेिखएको कुरा िु टपूण भएको भए दता रहेको का.िज. साङ् ला गा.िव.स. वडा नं. ५क
त कालीन समयमा नै सधु ार गनपनमा
समयको लामो िक.नं. १९५ को े फल २-२-२-० ज गाको मोही
ु
अ तरालमा िफ डबक
ु मा भूलवश सानु कृ णबहादरु हक भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
महत लेिखएको भ नेस मको यहोरा ितवादी कमला बमोिजम मतृ क मोही सानो कृ णबहादरु महतका
महतको देिखए तापिन िु ट मािणत हने व तगु त नामबाट िनजको प नी का छी महतका नाममा मोही
ठोस आधार माण भने वादीले पेस गन नसके को नामसारी हने ठहर गरेको सु भूिमसधु ार कायालय,
अव था र ज गाधनीको यहोरामा िफ डबक
ु को मोही काठमाड को िमित २०६६।३।४ को फै सला सदर
सानु कृ णबहादरु महत िु टवश लेिखएको भ ने नभई हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
िफ डबक
ु को मोहीले ज गा नकमाएको भ नेस मको २०६७।१२।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यहोराले पिन ितवादी कमला महतको ससरु ा ठूलो इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
कृ णबहादरु महत वा िनज कमला महतको लो ने क यटु र: रमेश आचाय
ह रबहादरु महत त कालीन मोही रहेको थािपत हन इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभु म् ।
आउँदैन । साथै त कालीन कायम रहेको मोहीलाइ
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२
२०६९।३।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०८४६, छुट क यटु र: रमेश आचाय
ज गा दता, महे रकुमार राय यादव िव. ननु राय यादव इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदक वादीले मूलतः िववािदत िक ा
३
१४८ को ज गा सािबक रैती नं. ३२७ को हो । पोत मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ितरेको २ नं. रिसद छ । सो छुट ज गा दता ग रपाउँ गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-००९३, कत य
भनी िमित २०६७।५।२४ मा िनवेदन दाबी िलएको यान, नेपाल सरकार िव. हठन महतो
देिख छ भने यथ ितवादीले िक.नं. ४८ को ज गा
िमिसल संल न माणह बाट अ य सबै
सािबक मौजे बस तपरु को िक.नं. ४८३, ६६, ३९, सह ितवादीह ले अनाहकमा यी ितवादीउपर
४०,४१ को ज गा हो । ७ नं. फाँटवारी, २ नं. रिसद पोल गनपन
ु कुनै कारण देिखँदैन । वादीका सा ी
र े ीय पिु तकासमेतको आधारमा आ नो नाममा िव िमया महतोसमेतले अदालतमा गरेको बकप मा
छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी िमित २०६७।९।५ मा मतृ क र ितवादीह बीच वनको काठको िवषयमा
िनवेदन िदएको देिख छ । यसरी दईु प का बीच एकै रसइवी िथयो भनी लेखाएको र ितवादी भगन
िक ा ज गाको स ब धमा वािम वको मा नै िववाद चौधरीले अदालतमा गरेको बयानमा वारदातको
रहेको र दवु ैले छुट ज गा दता गरी पाउन िनवेदन गरेको िदन अिजत र हठनाको बीच के रसइवी िथयो
भइ य तोमा सबदु माणको मू याङ् कन गरी ज गाको थाहा भएन । वारदातको िदन भेट भएकोमा बाटोमा
वािम वको टुङ्गो लगाउनु पन ।
एकै चोटी कुटिपट गन थाले भनी घटना म खल
ु ाएको
मु ाको प ह बीच वािम वलाई िलएर पाइ छ । बाटोमा भेट हँदासाथ ए कासी कुटिपट
तेरोमेरोको िववादको िसजना भएपिछ य तो हकको झगडा हने अव थाले समेत मतृ क र ितवादी
िन पण गन हक बेहकमा अदालत जानु भनी सनु ाउनु हठन महतोबीच पूववत् स ब ध समु धरु देिखन
बाहेक सोको िन पण गन अिधकार े मालपोत आउँदैन । साथै वादीका सा ी एवम् घटनाका
कायालयलाई चिलत कानूनले दान गरेको देिखन
य दश अिवनास चौधरीले गरेको बकप मा हठनाले
नआउने ।
आराको डाठले हानेकोमा यो डाँठ दइु टु ा भयो भ ने
तसथ उपरो बमोिजम
वािम वको कथन रहेकोमा सो दइु टु ा काठ बरामद भइरहेको
िवषयलाइ िलएर मु ाका प ह बीच तेरोमेरोको िववाद अव थासमेत देिखएकोले काठको े म दइु टु ा हने
रहेको िवषयमा वादी दाबी पु न नस ने भनी वादी गरी हार गन र मान कायसमेत भएको देिखँदा यी
दाबी खारेज हने ठह याएको सु मालपोत कायालय, ितवादी हठन महतोको सो काय मनसायपूण नै देिखन
सलाहीको िमित २०६८।१।१५ मा भएको िनणय आउने ।
बदर हने ठहर्याई हक कायम गरी याउन स बि धत
लासजाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
अदालतमा जानु भनी जु रहेका दवु ै प लाई सनु ाउने ितवादी हठना चौधरीसमेत उपर परेको िकटानी
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित जाहेरी एवम् जाहेरवालाको बकप , घटना य
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दे ने अिनल महतो र अिवनाश चौधरीको कागज जीउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ लागू
एवम् बकप तथा सह ितवादीह को बयानसमेतबाट रहेको अव था देिखएको छ । तथापी मािनस बेचिबखन
ितवादी हठना चौधरी भ ने हठन महतोले मतृ क गन काय, बेचिबखन गन उ े यले कुनै मािनसलाइ
अिजत चौधरीलाई मान िनयतले आराको े मले िवदेशमा लैजाने, डर ासमा पारी वे याविृ तमा
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा कुटिपट गरी लगाउनेसमेतका कायलाइ उ ऐनको दफा ४ ले जीउ
कत य गरी मारेको देिखएको अव थामा ितवादीले मा ने बे ने काय मानेको र सोही ऐनको दफा ८ ले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहर्याई िनज द ड सजायसमेत तोक त कालीन समयमा पिन यस
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको िकिसमका कसरु लाइ फौजदारी कसरु मािनने र सजाय
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गन गरी सु हने यव था रहेकोमा िववाद नदेिखने ।
िचतवन िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालत,
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
हेट डाको फै सला िमलेकै देिखन आउँदा सदर हने ।
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३०(२) मा जीउ
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
मा ने बे ने काय िनय ण ऐनअ तगतको भए गरेका
क यटु र: रमेश आचाय
काम कारवाहीह यसै ऐनबमोिजम भए गरेको मािनने
इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज १ शभु म् । छन् भ ने देिखँदा उ कसरु पिन पिछ जारी भएको
४
ऐनअ तगत मानी कारवाही र िकनारा हन स ने
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी नै देिखन आउँछ । त कालीन समयमा चिलत
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०८६८, मानव उि लिखत कानूनले पिन बेचिबखनसमेतका कायलाइ
बेचिबखन तथा ओसारपसार, म जु तामाङ िव. नेपाल फौजदारी कसरु मानेको अव था एकातफ देिखएको
सरकार
छ भने अक तफ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
अिभयोग प मा यी ितवादी म जु तामाङउपर (िनय ण) ऐन, २०६४ ले सो ऐन आउनु अगािड लागू
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, रहेको जीउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३
२०६४ िवपरीतको कसरु मा सजाय हन मागदाबी लाइ पिछ जारी भएको ऐनले खारेज गरे पिन भए गरेका
िलइएको देिखयो । अिधकार े को अभावमा उ
काम कारवाहीलाइ बचाउ नै गरेको पाइ छ । अिघको
ऐनबमोिजम अनस
ु धानसमेत गरी आरोिपत ग रएको ऐन लागू रहेको अव थामा भए गरेको वारदातको
काय बदरभागी भएको भ ने ितवादीको पनु रावेदन बारेमा सो समयमा कसरु नमािनने कायमा प ात्दश
िजिकर रहेतफ हेदा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार असर पन गरी पिछ जारी भएको ऐनको आधारमा
(िनय ण) ऐन, २०६४ को मािणकरण तथा काशन कसरु कायम गरेको भ ने पिन ितवादीको िजिकर
िमित २०६४/४/८ रहेको देिखएको छ । ततु देिखँदनै । अथात् प ात्दश असर भएको कुनै कारण
मु ाको वारदात दाबीको ऐन अथात् मानव बेचिबखन देखाइ ितवादीको िजिकरसमेत नदेिखएको र यसरी
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ जारी कसरु कायम भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलाबाट
हनपु ूव अथात् २०६१ सालको भएको (जाहेरवालीको नदेिखँदा पिछ लो ऐनबमोिजम अनस
ु धान काय
भनाईसमेतबाट) देिखएको छ । वारदातको समयमा भएको भ ने आधारमा मा ितवादीले कसरु बाट
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उ मिु पाउने देिखन नआउने ।
वय क मािनसको उ ेिजत िलङ् ग
िमिसल संल न पीिडत जाहेरवालीको नाबािलका ब चीको योिनमा पटकपटक वेश गराउन
कागज र िनज जाहेरवालीले यी ितवादीलाई िचनी कोिशस गरी घोची घाउचोटसमेत परु याएको
अव था
्
सनाखत िदएको कागजसमेतका माण कागजातबाट देिखएकोमा सानो ब चाको अिवकिसत योिनमा
यी जाहेरवाली पीिडतलाई ितवादी म जु तामाङले वय क पु षको उ ेिजत िलङ् ग पूरा वेश हन
िब गन ललाई फकाई गरी भारत लगी िब गरेको नसके को कारणले मा ै जबरज ती करणीको उ ोग
र यहाँबाट के ही वषपिछ पीिडत भागी नेपाल आएको ठहर गन िम ने देिखन आएन । हरीमा बयान गदा
देिखन आएकोले िनज ितवादी का छी मैया भ ने यी ितवादी कसरु गरेको सािबत भई बयान गरेको
िसन ठकुरी भ ने म जु तामाङले जाहेरवालीलाई र पीिडतले अदालतसम आई बकप गदा यी
भारतको वे यालयमा लगी िब गरी जीउ मा ने बे ने ितवादीले करणी गरेको भ ने यहोरा उ लेख गरी
काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) बिखलाप बकप गरेकोसमेतका िमिसल संल न माणह बाट
कसरु देिखइ सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम १० वष अिभयोग दाबीको कसरु पिु हन आएकोले Hymen
कै द हने देिखन आएकोले सोहीबमोिजम कसरु ठहर गरी न याितएको वा शु िकट नदेिखएको वा िलङ् गको पूण
सजाय गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित वेश नभएको भ नेसमेतका ितवादीको पनु रावेदन
२०६५।१०।७ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन िजिकरका आधारमा मा
ततु घटनालाई उ ोग
अदालत, पाटनको िमित २०६६।१०।५ को फै सला ठहर गन निम ने भई जबरज ती करणीकै अपराध
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन भएको देिखन आउने ।
िजिकर पु न नस ने ।
तसथ पनु रावेदक / ितवादी रामदास
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
ख वे म डललाई अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती
क यटु र : िव णदु ेवी े
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० (दश)
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २९ गते रोज ४ शभु म् । वष कै द गरी जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम
५
पीिडतले ितवादी रामदास ख वे म डलबाट ितपूित
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
.१०,०००।- (दश हजार) भराइ िलन पाउने
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०८४६, ठहर्याएको सु धनषु ा िज ला अदालतको िमित
जबरज ती करणी, रामदास ख वे म डल िव. नेपाल २०६७।३।२३ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
सरकार
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।३।१ को फै सला
वय क मािनसको उ ेिजत िलङ् ग नाबािलका िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको
ब चीको योिनमा पटकपटक वेश गराउन कोिशस गरी पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
घोची घाउ चोटसमेत परु याएको
अव था देिखएकोमा इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
्
सानो ब चाको अिवकिसत योिनमा वय क पु षको क यटु र: रमेश आचाय
उ ेिजत िलङ् ग पूरा वेश हन नसके को कारणले मा ै इित संवत् २०७२ साल पस
ु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
उ ोग ठहर गन िम ने नदेिखने ।
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६
पु न नस ने ।
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
िम , ०७०-CR-०८०४, लागु औषध (खैरो हेरोइन), क यटु र: रमेश आचाय
सुिनल त डुकार िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभु म् ।
३० ाम लागु औषध यी ितवादीबाट बरामद
७
भएकोमा सो प रमाणको लागु औषध एकै पटक ख रद मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
गरी िझकाउने तथा लागु औषध सेवनकतालाइ बे ने िम , ०६८-CI-०४२५, अंश, ि भुवन बरईसमेत िव.
गरेकोमा वारदातका िदनसमेत िलइ िहँडेको अव थामा ितरथ साद बरई
प ाउ परेबाट िनज ितवादीह को यवहारबाट नै लागु
परी ण ितवेदनमा ितरथ साद बरईको
औषध ख रद गन, िब गन, रा ने वा ओसारपसार मोहन बरई जैिवक बवु ा हने स भावना ९९.९९९
गन गरेको देिखएको छ । सेवनस म गन गरेको र िब
ितशत रहेको देिखएकोमा उ योगशाला परी ण
िवतरणको कारोबार नगरेको भ ने ितवादीह को गरी ितवेदन तयार गन व र वै ािनक अिधकृत
अदालतको बयान रहे पिन व तिु न माणको िदनेशकुमार झाले यस अदालतमा उ परी ण यहोरा
अभावमा सेवनका लािग मा यित ठूलो प रमाणको ठीक हो भनी बकप गरी सो त यलाई पिु गरेको
लागु औषध िलइ िहँडेको भ ने िनज ितवादीह को देिख छ । DNA लाई अक वै ािनक आधारबाट
कथन पिु नभएकोले बेचिबखनका लािग लागु औषध ख डन नहँदास म माणको पमा हण गनपन
ु
ख रद गरेको, रा ने वा ओसारपसार गरेको र बे नका ह छ । यसै गरी अदालतमा सा ीसरह उपि थत भई
लािग िलइ िहँडेको देिखइ अिभयोग दाबीबमोिजम लागु िवशेष ले गरेको बकप माण ऐन, २०३१ को दफा
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र २३(७) बमोिजम पिन माणमा िलन िम छ । सु र
(च) को िनषेिधत कायह गरेको देिखँदा सोही ऐनको पनु रावेदन अदालत, बटु वलले यशोधरा मा यिमक
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम िनज ितवादी सिु नल िव ालयले जो जससँग स बि धत छ भनी लेखेको
त डुकारलाई १० (दश) वष कै द र .७५०००।- प , मतदाता नामावली र गा.िव.स.बाट वादीले पाएको
(पचह र हजार) ज रवानासमेत हने ठहर गरेको सु प रचयप लाई मािणकता दान गरेको ट भएको
काठमाड िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालत, देिखँदा ितवादी मोहन बरईको छोरा वादीले मोहन
पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
बरईसमेतको सगोलको स पि बाट अंश नपाउने
तसथ पनु रावेदक / ितवादी सिु नल अव था देिखएन । यसरी वादी दाबी पिु भएबाट
त डुकारलाई आरोिपत कसरु मा १०(दश) वष कै द र िनज वादीले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १
. ७५,०००।- ज रवाना गन गरेको सु काठमाड नं. समेतका कानूनी यव थाको आधारमा ितवादी
िज ला अदालतको िमित २०६९।३।११ को फै सला / पनु रावेदकह ले तायदाती फाँटवारीमा देखाएको
सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको चल अचल स पि बाट ७ भागको १ भाग अंश पाउने
िमित २०७०।३।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर अव थाको िव मानता देिखने ।
हने ठहछ । पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
अतः वादी ितवादी मोहन बरईको छोरा हन्
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भ ने कुरा यशोधरा मा यािमक िव ालय तौिलहवाले पनु रावेदनको रोहमा पिन सोही िमित २०२८।८।१२ को
जो जससँग स बि धत छ भनी लेखेको प , गोिटहवा िनवेदनमा िनणय नभएको भ ने नै के िव दमु ा रहेको
गा.िव.स. ले वादीलाई िदएको प रचयप र २०६२ देिख छ । यस अदालतबाट भएको िन साको आदेशमा
साल चैत मसा तस मको गोिटहवा गा.िव.स. मा पनु रावेदकह ले िमित २०२८।८।१२ को िनवेदनको
कायम रहेको मतदाता नामावलीबाट देिखएकोमा उ
ितिलिप पेस गरेको भ ने देिखएकोमा िमिसल संल न
कुरा DNA योगशाला परी ण ितवेदनबाट पिन िनवेदनको ितिलिप हेदा २०६८ साउनमा भूिमसधु ार
प पमा पिु हन आएबाट वादीले ितवादीह ले कायालयबाट िमित २०२८।८।१२ को िनवेदनको
तायदाती फाँटवारीमा देखाएको सगोलको स पि बाट ितिलिप िलएको भ ने देिखँदा ततु मु ामा सो
७ भागको १ भाग अंशब डा गरी िलन पाउने नै देिखँदा िनवेदनको स ब धमा िबता उ मूलन ऐन, २०१६ को
पनु रावेदन अदालत, बटु वलले िमित २०६६।९।१ मा दफा ७ र १२ (क) र (ख) को रोहमा समेत हे रनु पन ।
वादी दाबी पु ने गरी गरेको फै सला मनािसब भई सदर
यसरी उ िनवेदनसमेतलाई म यनजर
हने ।
राखी िनणय गनपन
ु देिखएको र सोही िनवेदनकै
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
िववाद समावेश भएका तारा े (०६८-CI-१४९१),
क यटु र: रमेश आचाय
(०६८-CI-१४८७) रामकाजी थापासमेत (०६८इित संवत् २०७२ साल फागणु ५ गते रोज ४ शभु म् । CI-१४८६), सािहली थापा (०६८-CI-१४९२),
८
सिु म ा काक (०६८-CI-१५१२), सािब ी ब नेत
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश (०६८-CI-१५११), सानबु ाबु कोइराला (०६८िम , ०६९-CI-०५०९, रैकर प रणत दता नामसारी, CI-१५१३), िच कुमारी खनाल ( े ) (०६९-CIऋ ीराणासमेत िव. रामकृ ण थापा
०००५), रामबहादरु े समेत (०६९-CI-००१४),
मालपोत कायालयले सो िनवेदनसिहतको च कुमारी िव (०६८-CI-१४९४), नारायणबहादरु
िमिसल फे ला नपरेको भ ने आधार र कारणबाट पिहलो े (०६९-CI-००१५), इ बहादरु तामाङ (०६८पटक िनणय गरेकोमा पनु रावेदकह ले पनु रावेदन CI-१४८९), िव णबु हादरु े (०६८-CI-१४९३),
अदालत र यस अदालतमासमेत प नरिसंह राणाले गोमा े समेत (०६८-CI-१४९०), धनकुमारी
िमित २०२८।८।१२ मा िदएको िनवेदन जगाई थापासमेत (०६८-CI-१४९५), ब चु े (०६८कारवाही नभएको भ ने आधारमा पनु रावेदन गरेको CI-१४८८) र मथरु ा े (०६९-CI-०००४) समेत
देिख छ । यस पनु रावेदनमा पिन यस अदालतबाट पनु रावेदक र ियनै पनु रावेदकह िवप ी भएको मु ामा
िमित २०६१।८।२८ मा सोही िनवेदनको स ब धमा पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित २०६९।१।२८
मालपोत कायालय र पनु रावेदन अदालतले िनणय मा हक कायम गरी याउन िज ला अदालत जानु
नगरेको भ ने आधारमा पनु ः िनणयाथ सु िनकायमा भनी मालपोत कायालयको िनणय बदर गरी मु ाका
पठाउने फै सला गरेको देिख छ । सु िनकाय मालपोत दवु ै प लाई तेरो मेरोमा सनु ाइिदने योजनसमेतको
कायालयले दो ो पटक गरेको िनणयमा पिन उ
लािग मालपोत कायालय, कलंक पठाउने गरी
िनवेदनमा िनणय भएको देिखँदैन । अिहले ततु फै सला भई सो फै सला िव के ही यथ वादीह
28

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, भदौ - २
िज ला अदालतमा गई िज ला अदालतबाट भएको मु ासँगै राखी िन पण हन उपयु देिखँदा पनु रावेदन
फै सलाउपर परेको पनु रावेदन पनु रावेदन अदालत, अदालत, पाटनको िमित २०६९।१।२८ को फै सला
पाटनमा दता भई िवचाराधीन रहेको देिखएकोले ती सो हदस म बदर ग रिदएको छ । अब ततु मु ाको
िवचाराधीन मु ा र यो मु ासमेत सबै मु ा एकै साथ तारेखमा रहेका दवु ै प लाई पनु रावेदन अदालत,
राखी फै सला हन उपयु हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनको तारेख तोक पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
पाटनको िमित २०६८।३।२७ को फै सला बदर गरी मल
ु तबी रहेका मु ा मल
ु तबीबाट जगाई ऋि राणा,
िदएको छ । अब ततु मु ामा िबता उ मूलन ऐन, सानमु ैया राणा, पनु म राणा र सािब ी राणा पनु रावेदक
२०१६, ऐ. िनयमावली, २०१७ का िविभ न कानूनी भएका ०६९-CI-०५०९, ०५१०, ०५११, ०५१२,
यव था र िवप ीह का बबु ा तथा ससरु ा प नरिसंह ०५१३, ०५१४, ०५१५, ०५१६, ०५१७ र
राणाले िमित २०२८।८।१२ मा रैकर प रणत गन ०५१८ मु ामा उ लेख भएबमोिजम गन गरी पनु :
िदएको िनवेदनसमेतको म यनजर राखी सबै मु ा िनणयाथ िमिसलसमेत पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
एउटै इजलासमा राखी कानूनबमोिजम फै सला गनु पठाउने ।
भनी तारेखमा रहेका दवु ै प लाई पनु रावेदन अदालत, इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
पाटनको तारेख तोक िमिसलसमेत पनु रावेदन इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभु म् ।
अदालत, पाटनमा पठाउने ।
१०
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभु म् । शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०८८३, उ ेषण /
९
परमादेश, मधुसुदन पुरी िव. पुनरावेदन अदालत,
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश पाटनसमेत
िम , ०६८-CI-१४९३, रैकर प रणत दता नामसारी,
ततु रट िनवेदनका स ब धमा िवचार गदा
िव णुबहादुर े िव. ऋ ीराणासमेत
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७
पनु रावेदन अदालत, पाटनले िज ला को उपधारा (२) ले संिवधान द मौिलक हकको
अदालतबाट हक कायम गराई याउन िज ला चलनका लािग वा अक उपचारको यव था नभएको
अदालतमा जानको लािग सनु ाउने गरी िमित वा अक उपचारको यव था भए पिन य तो उपचार
२०६९।१।२८ मा गरेको फै सलाबमोिजम के ही प ह
अपया वा भावहीन देिखएको अ य कुनै कानूनी
हक कायमको लािग अदालतमा गई अदालतबाट हक चलनका लािग यस अदालतबाट उ ेषणको
भएको फै सलाउपर पनु रावेदन परी सो पनु रावेदन आदेश जारी गन िम ने देिख छ । यो यव था हाल
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा मल
ु तबी रही िवचाराधीन जारी भएको संिवधानमा पिन समान पमा उ लेख
रहेको भ ने देिखएको र ततु मु ाका यी पनु रावेदक भएको देिख छ । उ संवैधािनक यव था असाधारण
सो फै सलाउपर
ततु पनु रावेदनसिहत यस अिधकार े मा आकिषत हने यव था हो । जहाँ
अदालतमा आएको कुरासमेतलाई ि गत गदा यो साधारण अिधकार े बाट उपचार ा गन सिकने
िववाद पिन पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िवचाराधीन अव थाको िव मानता रह छ । य तो अव थामा
29

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, भदौ - २
असाधारण अिधकार े आकिषत नहने ।
गनको
ु औिच य पिु गन सके को नदेिखने ।
िनवेदकले एक पटक साधारण अिधकार
साधारण े ािधकारअ तगत वैकि पक
े अ तगत आफूले सरकारी िबगोबापत बझ
ु ाउनु कानूनी उपचारको यव था हँदाहँदै पिन एउटा िविश
पन रकम काठमाड िज ला अदालतमा िमित अव थामा मा असाधारण े ािधकार गहु ान सिकने
२०७०।५।२७ गते बझ
ु ाइसके पिछ बढी िलएको भनी िवशेष यव था अ त रम संिवधानको धारा १०७ को
दाबी िलएको रकमसमेत िफता पाउन साधारण अिधकार उपधारा (२) मा ग रएको पाइ छ । यो अव था उपल ध
े अ तगत सोही काठमाड िज ला अदालतमा जानु वैकि पक कानूनी उपचार अपया वा भावहीन
पनमा असाधारण अिधकार े बाट रट िनवेदनमाफत देिखएको अव था हो । अथात् संिवधानको यस
यस अदालतमा वेश गरेको िमलेन । िकनभने ावधानअ तगत असाधारण े ािधकारिभ वेश गरी
साधारण अिधकार े बाट उपचार ा गन अव था उपचार पाउनका लािग सामा य े ािधकारअ तगत
रहेस म असाधारण अिधकार े आकिषत हँदैन । उपल ध रहेको उपचार अपया वा भावहीन रहेको छ
यो रट े ािधकारस ब धी अवधारणाको आधारभूत भ ने कुरामा अदालत, स तु हने गरी िनवेदकले पिु गन
िस ा त र संिवधानको मु य मम हो । सव च स नपु न ।
अदालतलाई साधारण र असाधारण दवु ै अिधकार े
ततु िववादमा िनवेदक आफूले काठमाड
भएकाले े ािधकारको पिहचान गरी याय िन पण िज ला अदालतमा कानूनबमोिजमभ दा बढी .
गन कुनै बाधा अवरोध छै न । े ािधकारको अभावमा २,४९,०७७।६५ रकम ितरेको हँदा सो रकम िफता
याय िन पण गदा याय पदन । यो हा ो संवैधािनक पाउनसमेत सोही अदालतमा दरखा त िदएको
र कानून णालीको ऐितहािसक उपज हो । िववािदत भ ने कुरा िनवेदनबाट देिखँदैन । साधारण अिधकार
िवषयमा साधारण अिधकार े माफत उपचार ा गन े अ तगत बढी ितरेको रकम िफता पाउन काठमाड
माग अि तम भई बसेको र िववािदत िनणयमा कानूनको िज ला अदालतमा दरखा त नगरी असाधारण
घोर िु ट रहेको भ ने कुरा प देिखएमा मा रट अिधकार े बाट यस अदालतमा वेश गन िम दैन ।
े ािधकार आकिषत हने कुरालाई संवैधािनक तसथ अिधकार े को अभावमा ततु रट िनवेदन
िविधशा मा अपवादको पमा िलइने ।
खारेज हने ।
साधारण अिधकार े माफत उपचार इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
ा गन माग अि तम भएको र कानूनको घोर िु ट क यटु रः रमेश आचाय
रहेको भ ने कुरा देखाउने दािय व िनवेदककै हो । इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभु म् ।
िनवेदकले सम तामा यस िनवेदनमा िज ला अदालत,
११
िनयमावली, २०५२ को िनयम ८७ को उपिनयम मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
(२) को सिु वधा नपाएको कुरालाई के िव दमु ा राखी शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०९५२ र ०६९-CIरट िनवेदन िदएपिन आफूले िमित २०७०।५।२७ मा १०६२, मोही नामसारी, नरो मलाल े िव. िधरे
.२,४९,०७७।६५ बढी ितरेको रकम आफूले िफता े , िव णुबहादुर े िव. िधरे े
पाउनु पन कारणसिहत असाधारण अिधकार े योग
वादीलाई धम आमा लु माया े ले िमित
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२०५४।४।३० गते धमपु को िलखत मालपोत
नरो मलाल े िव. िधरे े
कायालयबाट पा रत गरी धमपु राखेको कुरामा पिन
§ ०६९- CI-१०६१, मोही लगत क ा,
िववाद छै न । धम आमाको पित बिु कुमार याकम
िव णुबहादुर े िव. िधरे े
१२
े हन् भ ने कुरामा पिन िववाद छै न । सािबक
मोही बिु कुमार याकम को िमित २०४०।२।४ गते मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान
र िनजको प नी लु मायाको िमित २०५७।१२।३ िसंह राउत, ०७०-WO-०८८७, उ ेषण / परमादेश,
गते मृ यु भएको देिख छ । पितको मृ यपु िछ िनजको िदनानाथ शमा सुवेदी िव. िज ला िश ा कायालय,
ीमती लु मायाले यथ वादीलाई कानूनबमोिजम बागलुङसमेत
रीतपूवक धमपु हण गरेपिछ धमपु यथ वादीले
उ ेषण कानून ारा अिधकार द याियक
धमिपताको हक ा गरेको मा नपु छ । धम आमा र अध याियक िनकायले गरेको िनणय ठीक बेठीक
लु मायाले व. पितको नाउँको मोही नामसारी नगरेकै के रहेछ भनी हेरी सो िनणयको वैधािनकता परी ण
आधारमा नै यथ वादीको मोही हक समा ह छ भनी गन जारी हने अिधकार स प न आदेश हो । सािधकार
पनु रावेदकह ले िलएको िजिकरसमेत पु ने नदेिखने । िनकायबाट िनणय नै नभएको िवषयमा उ ेषणको
धमिपताको नाउँमा कायम रहेको आदेश जारी हन स दैन । साथै परमादेशको आदेश
मोहीयानी हक भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा याियक र अध याियक िनकायले कानूनबमोिजमको
२६(१) अनस
ु ार धमपु ले वतः ा गन नै ह छ । ि या अवल बन गरी आव यक माण कागजातसमेत
वादीबाहेकका अ य यि ह वादी दाबीको मोही संल न गरी कानूनी कारवाही माग गन जाँदा कारवाही
हक ा गन स ने यि रहे भएकोसमेत िमिसलबाट अगािड नबढाएमा, काम गन िढला गरेमा र काम कारवाही
देिखएका छै नन् । जसबाट वादी दाबीको िक ाह को अगािड बढाउन इ कार गरेमा जारी हने । ततु रट
मोहीयानी हक यथ वादीलाई ा हँदनै भनी भ न िनवेदनमा रट िनवेदकले उपचार माग गरेको िवषयमा
स ने अव थासमेत नदेिखने ।
स बि धत िनकायले िनणय नै ग रसके को अव था
उपयु िववेिचत आधार र कारणह बाट रहेको नहँदा उ ेषणको आदेश जारी हन स ने
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।९।२२ हँदैन । य तै सि चत िबदाबापतको रकम भु ानी पाउँ
मा वादीको नाउँमा मोही नामसारी हने ठहर्याई गरेको भनी िज ला िश ा कायालय बागलङ
ु सम कारवाही
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक माग गन जाँदा यी िनवेदकले आव यक कागजात नै
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पेस नगरी िनि त िविध र ि याको पालनासमेत
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
नगरी रकम भु ानी माग गन गएको िलिखत जवाफबाट
क यटु र: िव णदु ेवी े
देिखएको र आव यक कागजात संल न गरी भु ानी
इित संवत् २०७२ साल फा गनु २८ गते रोज ६ शभु म् । माग गन स बि धत िज ला िश ा कायालयमा गएमा
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार आव यक कारवाही हने नै हँदा परमादेशको आदेशसमेत
फै सला भएका छन्:
जारी गनपन
ु अव थाको िव मानतासमेत रहेको देिखन
§ ०६९- CI-९५१, जोत लगत क ा, नआउने ।
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उि लिखत त य, िववेिचत आधार र भएको हनु आव यक छ” भनी यस अदालतबाट
कारणह समेतबाट िनवेदकले दाबी िलएको िवषयमा कानूनी िस ा तसमेत ितपादन भएको छ । यसरी
स बि धत िनकाय र अिधकारीबाट िनणय नै िनषेधा ाको आदेश आशङ् काको अव थामा स म
नभएको र उपचारको माग गरेको िवषय नै अप रप व जारी हनेमा इलाका हरी कायालय रंगेलीको िलिखत
(Premature) रहेको हँदा िनणय नभएको िवषयमा जवाफबाट सो आशङ् का रहेको भ ने देिखन नआउने ।
उ ेषणको आदेश जारी हन स दैन । ततु रट
वैदेिशक रोजगारको लािग गएको मािनसको
िनवेदन खारेज हने ।
बारेमा खोजी प ा लगाई पाउँ भ ने िवषय समावेश
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
गरी िवप ी िनजाम उि न िमयाको िज ला शासन
क यटु र: रमेश आचाय
कायालय, मोरङमा परेको िनवेदनबाट यी पनु रावेदक
इित संवत् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् । र िवप ीका बीचमा िववाद पन आएको पाइयो ।
रोजगारको िवषयमा भएको िववाद र ठगीतफको समेत
इजलास नं. ४
भाषा उ लेख गरी यी पनु रावेदकका उपर िवप ी
िनजाम उि नले िनवेदन गरेको र य ता िवषय
१
आफै ँ मा िववािदत हँदा िववािदत िवषयमा िनषेधा ाको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी आदेश जारी हन नस ने हँदा मागबमोिजम आदेश
दीपककुमार काक , ०७०-CI-००१९, िनषेधा ा, जारी गरी रहन नपन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
फटकु िमया िव. िज ला शासन कायालय, मोरङसमेत िवराटनगरको आदेश मनािसबै देिखने ।
कृ णबहादरु िव
रामकुमार (ने.का.प. इजलास अिधकृत: शकु तला काक
२०५२ िन.नं. ६०७२ पृ ८११) भएको िनषेधा ा क यटु र: च दनकुमार म डल
मु ामा “िनषेधा ाको यव था सम यायको इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
िस ा तबाट ादभु ाव भएको र यसको प मु ाको
२
वभावअनस
ु ार िनषेधा मक वा िनदशा मक दवु ै मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ह छ । कुनै काय गनबाट िनषेध गन वा कुनै काय गन तेजबहादुर के .सी, ०७१-WO-०१६४, उ ेषण
िदनपु न अदालतको आदेशबाट कुनै यि को कानूनी / ितषेध /परमादेश, िदपजंग पा डे िव. काठमाड
अिधकारको िवषयमा अि तम िनणय नहँदास म िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
यथाि थितमा कायम रा ने ह छ । यसबाट कुनै
माण ऐन, २०३१ को दफा ६ मा अदालतले
यि को हक िसजना गन वा समा ग रने काय अनुमान गन कुराह भनी उ लेख गरेको छ र
हँदनै । यसले िववािदत कायबाट हने आशंिकत सोही दफा ६ को (ग) मा कुनै अदालत वा सरकारी
आघातलाई रो ने, बढी नो सानी हन निदने वा हालको कायालयमा कानूनले रा नु पन याहा, े ता वा
ि थितलाई कायम रा ने काय मा गछ । यसकारण कागजप मा उ लेख ग रएको कुराह सही पमा
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) उ लेख ग रएका हन् भनी अदालतले अनमु ान गनछ
बमोिजम कुनै कानूनी अिधकारको हनन् हने आशङ् का भ ने कानूनी यव था रहेको देिखयो । उ कानूनी
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यव थाबमोिजम काठमाड िज ला अदालतमा रहेको िब तीप िदई िमित २०४१।८।५ मा ह. . हँदा बाँक
लगत िकताबमा यी िनवेदक िदपजंग पा डेको नाउँमा रकमको हकमा माफ िमनाहा ग रिदने र कै दको हकमा
रहेको लगत क ा ग रएको कायलाई सही पमा नै िथयो िब तीप वालाले पनु ः िब ती प िदई माग गरेमा ी ५
वा छ भनी अनमु ान गनपन
ु ह छ । उ लगत क ा मा जाहेर गरी ब स भएबमोिजम हने गरी ह. . भएको
स ब धमा भएका कागजातह सही र दु त पमा र पनु ः कै दको हकमा समेत िब तीप माग गरी ी
रा नपु न दािय व स बि धत िज ला अदालतको ५ बाट िमित ०४२।८।५ मा स पूण कै दसमेत माफ
कत यिभ पन ।
भइसके को यहोरा काठमाड िज ला अदालतको
लगत क ाको कागजात काठमाड लगत िकताबमा ट देिखँदादेिखँदै सो यहोरा
िज ला अदालतले रा नपु नमा सो राखेकोसमेत यवि थत पमा आफूले नराखेको कारणबाट उ ोग
देिखँदैन । लगत क ा हँदाको स बि धत कागजातह
वािण य महासंघको अ य भएपिछ ित पध ह बाट
र लगत िकताब दु त रा नपु न कानूनी दािय व उजरु ी परी कै दमा परेको देिख छ । सामािजक े मा
काठमाड िज ला अदालतको रहेको छ । यसरी ित ा कमाइसके का यि िव क रब ३० वषअिघ
कानूनले तोके को दािय वबाट आफू िवमख
ु हँदै यी नै िन पण भएको िवषयमा त कालीन ी ५ बाट
िनवेदकबाट कै दको लागतमा ी ५ बाट माफ िम हा एकपटक र स माननीय रा पित यूले पनु ः माफ िदई
भएको कारण जनाउँदै लगत क ा ग रएको कायलाई िनजले आफूलाई लागेको अिभयोगमा नै माफ ा
अनमु ान र अ दाजको आधारमा माफ िम हा नभएको गरी याय ा ग रसके को सङ् गमा रट िनवेदनको
भ ने अथ लगाउँदै रट िनवेदकलाई प ाउ गनु र औिच य समा भएको छ । जनु योजनको लािग
कै दको लगतअनस
ततु िनवेदन िदएको हो सो अव था िव मान नभई
ु ार कै दमा रा नु भनी काठमाड
िज ला अदालतले गरेको कायसमेत कानूनिवपरीत र प रि थितमा नै प रवतन भएकोले ततु िनवेदनको
िवरोधाभाषपूण रहेको देिखने ।
स ब धमा थप के ही बोली रहनु परेन । अतः मािथ
रट िनवेदकले िमित २०७१।५।२० मा यस उि लिखत त य एवम् आधार कारणह बाट ततु
सव च अदालतमा काठमाड िज ला अदालतले िनवेदन खारेज हने ।
िमित २०७१।५।१३ मा गरेको आदेश िव गरेको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
िनवेदन स माननीय रा पितबाट िमित २०७२।४।११ क यटु र: कृ णमाया खितवडा
मा भएको माफ को आदेश र सो आदेशलाई चनु ौती इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
िदई सव च अदालतमा परेको रट िनवेदन िमित
२०७३।८।१५ मा खारेज भइसके को अव था तथा
इजलास नं. ५
िनजलाई लागेको कै दको लगत िमित २०७२।४।२२
मा खारेज भइसके को प रि थितमा यो रट िनवेदनको
१
औिच य समा भइसके को देिखने ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
रट िनवेदकको तफबाट एकासगोलक देवे गोपाल े , ०६७-WO-०५४९, उ ेषण
ीमती उम ला पा डेले िमित २०४१।६।३० मा / परमादेश, लालो म डल ख वे िव. सहतीदेवी
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तेलीनसमेत
चलन चलाउन निम ने भनी गरेको आदेशलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालतले बदर
िनवेदनउपर सनु वाइ हँदा पनु रावेदन अदालत, गरी कानूनबमोिजम गनु भनी िदएको आदेश गैरकानूनी
जनकपरु ले महो री िज ला अदालतको िमित भ न निम ने ।
२०६६।११।२१ को आदेश बेरीतको भ ने देिखन
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
आएन कानूनबमोिजम गनु भनी िज ला अदालतको २०६७।४।२८ मा भएको आदेशप ात् वादीलाई
आदेशलाई सदर गरेको अव था देिख छ । महो री िमित २०६७।९।१० मा चलन चलाई िदएको तथा
िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालत, वादीले चलन पज
ु िमित २०६७।९।२७ मा बझ
ु ी
जनकपरु बाट चलन चलाई पाउने आदेश हँदाको लिगसके को भनी महो री िज ला अदालतबाट
अव था र हालस म पिन फै सलाबमोिजम चलन िलिखत जवाफ ततु गरेको देिखँदा फै सलाबमोिजम
चलाउनु पन ज गा िवप ी वादीकै नाममा वािम व चलन चलाइसके को अव थासमेत देिखयो । सो
कायम रहेको अव था देिख छ । जसबाट अि तम भई हँदा कानूनअनस
ु ार नै भएको फै सला काया वयनको
बसेको फै सलाको काया वयन गन महो री िज ला कायलाई रट िनवेदनको मा यमबाट रो नु उपयु
अदालतको आदेश सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हने देिखँदैन । रट िनवेदन खारेज हने ।
जनकपरु ले िदएको आदेशलाई अ यथा भनी मा न इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभु म् ।
फै सला अि तम भई बसेको अव थामा
२
स बि धत प रट िनवेदक तथा ितवादीबाट मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
िखचोला गरेको आ नो वािम वको ज गा िवप ी देवे गोपाल े , ०६७-CI-०८८३, िनणय बदर,
वादीले चलन चलाउन पाउने नैसिगक अिधकार नै रामकिल देवीसमेत िव. गुठी सं थान शाखा कायालय,
हो । यसरी कानूनबमोिजम फै सला काया वयन गन धनुषासमेत
िनकायले फै सलाको काया वयन गदा कसैको हक
ज गा राजीनामा गराउने वादीह का
अिधकारमा आघात पन जा छ भनी अनमु ान गन
ोत यि मह थ यादवले आ नो जीवनकालमा
निम ने ।
वादीह ले िजिकर िलएअनु प िववािदत ज गा रैकर
रट िनवेदकले फै सलाबमोिजम पूरा गनु पन भएको भनी गठु ी तैनाथीको लगत क ा र रैकर दतातफ
कत यको पालना चाही ँ नगन तर अिधकारको मा कुनै कारवाही नचलाई बसेबाट िनजले िववािदत ज गा
खोजी गरी कानूनबमोिजम गरेको याियक िनकायको गठु ी तैनाथी भएको र ज गाधनी ी राम मि दर रहेको
िनणयलाई चनु ौती िदई रट े ािधकारमाफत य तो कुरा वीकार गरेको मा नपु न ।
िनणय बदर गराउन िनवेदक अदालतमा वेश गनु
वादीह ले िमित २०६२।४।९ मा ततु
यिु सङ् गत देिखँदैन । अदालतबाट फै सला भई नालेस िदनभु दा धेरै अगािड गठु ी कायालयले िमित
अि तम भई बसेको मु ाको काया वयनको लािग २०५२।९।१७ मा िववािदत िक.नं. १२९ को ज गाको
चलन चलाउन िदएको िनवेदनलाई तहिसलदारबाट ज गाधनी ी राम मि दर कायम गरी गठु ी तैनाथीमा
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दता गरेको देिख छ ।
ज गाको दता स ब धमा मालपोत कायालयबाट कुनै
२०५४ सालमा वादीह ले मालपोत िनणय नभएको भनी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले
कायालयमा वेश गरेकोमा िववािदत ज गा गठु ी तैनाथी उ लेख गरेको फै सला बदुँ ा अिभलेख माणबाट
र ज गाधनी ी राम मि दर गठु ी भएकोले नै मालपोत असमिथतसमेत देिख छ । यसमािथ गठु ी तैनाथीको
कायालयले उ िमिसलमा कारवाही हनको लािग िवषयमा मालपोत कायालयबाट िनणय नभएको र
२०६१।१२।२८ मा गठु ी सं थान शाखा कायालय, ज गा दताको िवषयमा मालपोत कायालयलाई िनणय
जनकपरु मा पठाएकोमा वादीह को वीकारोि
गन अिधकार रहेको भनी टुङ्गो लािगसके को दाबीको
नै छ । यसरी २०५२।९।१७ को िनणयबाट समेत ज गाको दतालाई पनु ः िववादमा याएको पनु रावेदन
वादीह को हकमा ितकूल असर परेको ि थितमा अदालतको िनणय बदुँ ा झनै िमलेको देिखँदैन । तथािप
बनावटी हद याद िसजना गनको लािग मालपोत िववािदत ज गा रैकरमा दता हनस ने ि थित नरहेकोले
कायालयले गठु ी शाखा कायालयमा पठाउनेलगायतको पनु रावेदन अदालतको सो फै सला बदुँ ाको फाइदा
काम कारवाहीबाट वादीह लाई ज गापजनीको १७ नं. पनु रावेदक वादीले पाउन स ने नदेिखने ।
को हद याद आकिषत हने अव था रहँदैन । िववािदत
ितवादीले पनु रावेदन गरेको भए यो
ज गा ी राम मि दर गठु ीको नाममा गठु ी तैनाथीमा इजलासले पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सलामा
दता भएको थाहा पाएपिछ त स ब धी िलखतको िवचार गरी उ टीलगायतका उपयु फै सला गन
नक् कल िलई समयमा नै कानूनी उपचारको यास स यो । तर वादीह को पनु रावेदनबाट पनु रावेदन
गन दािय व स बि धत प कै ह छ । यसमा िधङ् याई अदालत, जनकपरु को फै सला उ टी गनु कानून र
गन अिन आ नो सिु वधानस
ु ार न कल िलएर नालेस यायस मत नहँदा यस अदालतबाट दान भएको
गन पाउने भ ने िकिसमले हद यादको या या गदा िन साबमोिजम उ फै सला उ टी गन िमलेन ।
हद याद भ ने कुरा कानूनबाट होइन प को इ छाबाट पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६७।१।१६
िनयि त हन पु ने ।
को फै सला सदर हने ठहछ । वादीह को पनु रावेदन
िववािदत ज गा पनु रावेदक वादीह ले िजिकर पु न नस ने ।
िजिकर िलएबमोिजम िनजह को नाममा रैकरमा इजलास अिधकृतः स देश े
दता हने देिखँदैन । सु धनषु ा िज ला अदालतले इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभु म् ।
वादी दाबी पु ने ठहर्याएको फै सला निमलेकै
३
देिख छ । यसलाई बदर गरेको पनु रावेदन अदालत, मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
जनकपरु को फै सला प रणामको िहसाबले निमलेको ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CI-०००१, मोही
भ न सिकँ दैन । तर गठु ी कायालयको २०५२।९।१७ नामसारी / जोतलगत क ासमेत, के दारबहादुर थापा
को िनणय र २०५९।२।२३ को प अनस
ु ार मालपोत िव. रामगोपाल महजन
कायालयले २०६१।१०।२९ मा िक.नं. १२९ को
यिद िववािदत ज गामा मोही नभएको र
दता े ता र िकताब खडा ग रसके को भनी वादीले नै ितवादीले िजिकर िलएबमोिजम मोहीले कुत नबझ
ु ाएको
उ लेख गरेकोमा वादी दाबीभ दा बािहर गई िववािदत तथा जोतभोगसमेत नगरेको भए ज गाधनीको तफबाट
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मोही िन काशनतफ कारवाही चलाई मोही लगतक ा
िववािदत िक.नं. ४५१ को मोही स तवीर
गराउन स नु पन ह यो । तर यसको स ामा वादीले महजनको नाममा २ नं. अनस
ु ूची, िफ डबक
ु तथा
मोही नामसारीको लािग कारवाही चलाएको अव थामा ज गाधनी माण पज
ु ामा उ लेख भई मोही कायम
आएर दतावाल मोहीलाई मोही होइन भनी िजिकर िलनु रहेको अव थामा मोहीको मृ यपु ात् हकवाला छोरा
र नामसारी गन इ कार गनु तथा सोही अव थामा मोही रामगोपाल महजनले कानूनबमोिजम नामसारी गन
लगत क ा नै गराउनु कानून तथा यायको रोहबाट पाउने नै देिखँदा दतावाल मोहीको छोरा रामगोपाल
यिु सङ् गत हने नदेिखने ।
महजनको नाममा जोत नामसारी गन िमलेन भनी
लामो समयस म पिन आफूसँग भएको जोत लगत क ा हने ठहर गरेको सु भूिमसधु ार
ज गाधनी माण पज
ु ामा जिनएको मोहीको लगत क ा कायालय, लिलतपरु को िमित २०६८।३।२० को
गन कारवाही नचलाएकोबाट यी ितवादीले स तवीर फै सलालाई उ टी गरी वादीको नाममा मोही नामसारी
महजन दतावाल मोही रहेको त य वीकार गरेको नै हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
मा नु पन हन आयो । सो हँदा वादी रामगोपाल महजनले २०६९।९।२३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
हकवालाको हैिसयतबाट मोही स तवीर महजनको ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
मृ यपु ात् मोही नामसारीको लािग िदएको िनवेदनलाई नस ने ।
अ यथा भ न िमलेन । वादीले कानूनबमोिजम मोही इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
नामसारी गरी पाउने अव था रहेको नै देिखने ।
क यटु र: च ा ितिमि सना
पनु रावेदकतफका िव ान् अिधव ाबाट इित संवत् २०७३ साल असार २४ गते रोज ६ शभु म् ।
बहसको ममा २ नं. अनस
४
ु ूची स तवीर यापक
ु ो
नामबाट कािशत भएको छ भनी उठाइएको िवषयको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
स ब धमा िवचार गदा भूिमसधु ार कायालयको माण जगदीश शमा पौडेल, ०७२-CI-१२६७, मोही लगत
िमिसलमा िमित २०६५।१०।१३ मा २ नं. अनस
ु ूची क ा, वािजद अली मुसलमानसमेत िव. काशीराम
िभडाउँदा िववािदत ज गा अ को, मोही स तवीर कोहार
महजनमा कािशत भएको भनी खल
सभ नापी हँदा नै िफ डबक
ु ाएको देिख छ । सो
ु मा जोताहाले
यहोरालाई यी ितवादीले ितवाद गदासमेत स तवीर आ नो नाम काशीराम कोहार नै लेखाई कै िफयतमा
महजन मोही होइन, स तवीर महजन र स तवीर यापू यो ज गा मरेमा मस
ु लमाननीको न बरी हो मैले नगदी
भ ने दईु अलग अलग यि हन् भनी िजिकर िलन ठे कामा जोितरहेको छु भनी मोहीको हैिसयतबाट
सके को अव थासमेत छै न । सो हँदा स तवीर महजन लेखाएको अव थासमेत छ । िफ डबक
ु को आधारमा
नै मोही रहेको ितवादीले वीकार गरेको त य पिु
े ता पज
ु ा तयार हने भएकोले िफ डबक
ु मा
हन आएको छ । अ य त य माणह बाट समेत जोताहाको नाम काशीराम कोहार भएको अव थामा
स तवीर महजन र स तवीर यापु फरक यि रहेको पज
ु ामा लेिखएको मोहीको नाम काशीराम अिहर नै
र अक यि स तवीर यापु मोही रहेको भ ने पिु
मोही हो भनी मा न िम ने नदेिखने ।
हन नआउने ।
िफ डबक
ु , १ नं. लगत, ४ नं. अ थायी
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िन सासमेतमा मोहीको नाम काशीराम कोहार भएको वादीले िनजलाई बझ
ु ाउनु पन कुत नबझ
ु ाई मोिहयानी
के वल मोही माणप मा थर फरक परेको देिख छ । थर दािय व पूरा नगरेकोले कुत भराई मोही िन कासन
फरक परेको भनी यी ितवादीले िनवेदन ग रसके को ग रपाउँ भनी िदएको मु ाबाट यी पनु रावेदकले
भ नेसमेत देिखँदा काशीराम कोहार मोही कायम दतावाला मोहीको नामस ब धी िववाद खडा गन
हने होइन भ नु यायसङ् गत हने देिखँदैन । मोहीको निम ने भ ने पनु रावेदन अदालत, हेट डाको आधार
१ नं. लगतमा िशव साद कोहारको छोरा काशीराम कानूनस मत देिख छ । सामा य िलखतले माणको
कहारले दोहनी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा भएको मरेमा काम गछ भने अकाट् य पमा रहेको उ अि तम
मस
माण ला दैन भ नु माण ऐन,
ु लमानको ज गा कमाएको भ ने देिखएको छ । फै सला वादी िव
सोही यहोरालाई पिु हने गरी िफ डबक
ु को कै िफयत २०३१ को दफा ५४, मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८५ र १८४क
महलमा समेत मरेमा मस
ु लमाननीको न बरी हो भनी नं. समेतको िवपरीत हन पु छ । सोबाहेक दतावाला
लेखाएको देिखयो । सो हँदा िववािदत ज गाको मोही मोहीका अ हकवाला भएकोले वादीलाई नरोजी अ
काशीराम कोहारले नै १ नं. लगत र िफ डबक
ु मा हकवालालाई प याएको छु भनी पनु रावेदकले मोही
यहोरा लेखाएको पिु हन आउने ।
रो नेस ब धी कुनै िववाद खडा नगरेकोले वादी दाबी
अतः िफ डबक
ु , १ नं. लगत, ४ नं. अ थायी पु न नस ने ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालयको
िन सा, नाग रकता माणप समेतबाट यी ितवादी फै सला उ टी गरी मोहीको हकवाला वादीको नाममा
काशीराम कोहार नै िववािदत िक.नं. ३७५ को ज गाको वादी दाबीबमोिजम भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
मोिहयानी हक ा मोही भएको त य पिु हन आएको दफा २६(१) अनस
ु ार मोिहयानी हक नामसारी हने
छ । सो हँदा वादी दाबीबमोिजम मोही लगत क ा गन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
गरी भएको सु भूिमसधु ार कायालय, किपलव तक
ु ो २०७१।९।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमित २०७१।६।३० को िनणय उ टी गरी मोही लगत इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
क ा ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको क यटु र: मि जता ढुंगाना
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७२।५।१५ इित संवत् २०७३ साल असार २४ गते रोज ६ शभु म् ।
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास नं. ६
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
१
इित संवत् २०७३ साल असार २४ गते रोज ६ शभु म् । मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
५
काक , ०६९-CR-१०८४, सरकारी छाप िकत,
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. नेपाल सरकार िव. िदनेश े समेत
ी जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CI-१४६२, मोही
बरामद भएका सवारीचालक अनमु ितप
नामसारी, रामच सहनी गोढी िव. भुलन सहनी गोढी थान-८० म ये िस.नं. ११ को ०६।०२१९७६ नं.
यी पनु रावेदकले चौधरु सहनी गोढीका छोरा को सवारीचालक अनमु ित प मा गोिव द साक
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उ लेख भएकोमा सो नं. को सवारीचालक िनज नभई दाबी पु न स ने देिखएन तसथ ितवादीह िदनेश
अक यि रहेको भनी यातायात यव था कायालय, े , िदपे अिधकारी र भपु े पोखरेलले अिभयोग
सवारीचालक अनमु ितप बा मती एका तकुना दाबीको कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याई भएको सु
लिलतपरु बाट च.नं. ३८ िमित २०६८।४।१६ मा लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला सदर हने भनी
लेखी आएको पाइ छ । यसरी बरामद सवारीचालक पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१०।९
अनमु ितप ह एउटाबाहेक अ स पूण िभडी स े मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रहेको भनी देिखरहेको छ ।
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
निभडेको भिनएको िस.नं. ११ को क यटु र: ेमबहादरु थापा
सवारीचालक अनमु ितप पिन कसरी निभडेको हो, इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
कसले न कली बनाएको हो वा भन उ िस.नं.
२
को न कली वा िकत बनाउन यी ितवादीह कै मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
संल नतामा भएको हो वा सो पसलमा याउने मािनस काक , ०७१-CR-०१४८, लागु औषध खैरो हेरोइन,
आफै ँ ले य तै याएको हो वा यी ितवादीह ले नै पे बा शेपा िव. नेपाल सरकार
न कली बनाएको हो भ ने यिकन हने कुनै ठोस सबदु
पनु रावेदक ितवादी आफू लागु औषधको
माण वादीप ले गज
ु ान सके को अव था िमिसलबाट सेवनकता भएको कुरामा सािबत रही आफूले सेवन गन
देिखन नआएको ।
र साथीह ले मागेमा िदनका लागी ख रद गरी याएको
ितवादीह फोटोकपी यवसाय गन, कुरामा सािबत रहे पिन िब िवतरण ओसारपसार गन
इ सरु े स क पनीको एजे ट र लेखापढी गनसमेत याएको कुरामा इ कार रहेको पाइयो । तर िनजउपर
मािनस भनी अदालतमा गरेको बयान, बरामद ओसारपसार िब िवतरण र स चय गनसमेतको
टाइपराटरसमेतबाट पिु भएकोले यस खालको अिभयोग मागदाबी रहेपिन सो कुरा पिु गन व तिु न
यवसाय गन पसलमा नाग रकताको माणप , आधार माण पेस हन सके को पाइँदैन । य िप लागु
सवारीचालक अनमु ित प ज ता कागजातह
औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १२ ले माणको
रहनु वभािवकै रहेको मा नपु छ । १० जना भार ितवादीमा रहने कानूनी यव था गरेको भए
अपराधी छुटे पिन १ जना िनरपराधलाई सजाय गन पिन िनजउपरको अिभयोग शङ् कारिहत तवरले पिु
निम ने भ ने अपराधशा को िस ा त रहेकोले हने माण भने अिभयोजन प ले नै मािणत गनपन
ु
शङ् का पद माणको आधारमा मा कसैलाई दोषी फौजदारी यायको मा य िस ा तलाई पिन नकान
ठहराउन नेपालको याय यव थाले आ मसात् गरी सिकँ दैन । साथमा रहेको लागु औषध िनजले िब
फै सलाह को मा यमले बार बार मा यता िदँदै आएको िवतरण गन उ े यले राखेको हो भ ने त य पिु गन
उपरो िस ा त ितकूल हनेसमेत देिखने ।
सामा य माण पिन पेस हन नसके को अव थामा लागु
अनमु ानको आधारमा फौजदारी कसरु औषध फे ला परेकै भरमा भए नभएको कसरु अिभयोग
अपराध ठहर्याउन निम ने हँदा ितवादीह ले लगाउनु यायपूण पिन मा न नसिकने ।
आरोिपत कसरु गरे भनी दायर भएको अिभयोग
आफूले सेवन गन र साथीभाइले मागेमा िदने
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भ ने उ े यका साथ सो लागु औषध याएको भ ने उपयु ह छ । बढ् दो औ ोगीकरण, शहरीकरण र
ितवादीको वीकारोि म ये साथीभाइलाई िदने ग रबी तथा सामािजक एवम् पा रवा रक िवचलन
भनेको कुरालाई िब िवतरण गन अथ लगाई कसरु ज ता कारक त वह ले नैरा यता उ प न भएर
कायम गन िम ने अव था रहँदैन । तसथ लागु औषध होस वा दु यसनीको सङ् गतका कारणले होस लागु
आ नोसँग साथबाट बरामद भएको र आफूले सेवन औषधको दु यसन िदनानिु दन बढ् दै गएको कुरामा
गन उ े यले ख रद गरी याएको त यमा सािबत ि िवधा गन थान छै न । उ ऐनले दु यसनीलाई
रहेका यी ितवादीको उ कसरु लागु औषध िनय ण सामािजक अपराधीको पमा िलई कठोर सजायको
ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (छ) अ तगतको यव था गरेको भएपिन लागु औषध दु यसनी ितको
देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको दफा १४(ङ) बमोिजम १ सामािजक धारणा र िव यापी मा यतामा आएको
वष कै द र दश हजार पैयाँ ज रवाना हने ठहछ । लागु प रवतनले दु यसनीलाई अपराधीको पमा नभई
औषध िनय ण ऐनको दफा ४(घ) (ङ) र (च) अ तगत मनोरोगीको पमा मानी य ता यि ह को समिु चत
लागु औषध ख रद, िब , स चय र ओसारपसारसमेत हेरचाह गनपन
ु रा यको दािय व हन आउने ।
तफ सोही ऐनको दफा १४ (छ) (१) बमोिजम ५ वष
रा यले लागु औषध सेवनकताउपर लागु
कै द र . १५,०००।– ज रवानासमेत ठहर्याएको औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ अ तगत मु ा दायर
सु को फै सला सदर ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, गरी सजाय गराउने कायलाई ाथिमकता िदनभु दा
हेट डाको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही सेवनकतालाई सेवन गनबाट िवमख
ु गराउनेतफ
उ टी हने ।
समिु चत यान िदन ज री देिख छ । यसका लािग
लागु औषधको दु यसन एक ग भीर आव यक मनोिचिक सक र िव िचिक सकसिहतको
सम याको पमा रहेको र यस िवकृितको भाव िचिक साके लगायतका सधु ार के को थापना,
िदनानिु दन बढ् दै गएको त यमा दईु मत हन सिकँ दैन । Probation Officer को यव था गरी िनजमाफत
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ ले लागु औषधको आविधक गित ितवेदन िलने एवम् िविभ न
सेवन, ख रद िब , स चय र ओसारपसारलगायतका सामािजक संघसं था (Social Organization) बाट
कायलाई द डनीय अपराधको पमा िलई यस कारका सहयोग र सम वय ा गरी सेवनकताको औषधोपचार
ि याकलापलाई िनय ण र िन सािहत गन उ े य गराउने र उनीह लाई रा का लािग आव यक एवम्
िलएको देिख छ । तर २०३३ सालमा बनेको यस ऐनले स य नाग रकको पमा समाजमा पनु ः थािपत
अपराधज य काय ठहर गरेको ि याकलापमा कमी गराउनका लािग आव यक उपाय अवल बन गनु
आउनक
ु ो स ा लागु औषध दु यसनी र लागु औषध आजको आव यकता भएकाले यसतफ कानून िनमाण
कारोबारीको सं या र घट् नामा अझ बढो री भइरहेको गन लगायतका आव यक यव था गनस ब धी पहल
देिख छ । यस प र े यमा हेदा लागु औषधको िब
गनका लािग महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवतरणलाई कठोर सजायमाफत स बोधन हनु ज री धानम ी तथा मि प रषद्को सिचवालय,
छ भने दु यसनलाई मानवीय सम याको पमा हेन गहृ म ालयलाई र कानून याय तथा संसदीय यव था
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म ालयको यानाकषणको लािग लेखी पठाई िदनु
भनी आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ७ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०७०-CR-१४७१, १५६८, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. तेज बहादुर गु ङसमेत, गणेश
गु ङ िव. नेपाल सरकार
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इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ७ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-०५०३, चरीबाघको छाला
अवैध ओसारपसार, बुि बहादुर तामाङ िव. नेपाल
सरकार
ितवादीका नाउँको सु याद बेरीतको
भए सो बदर गरी पाउन फै सलाको जनाउ पाएपिछ
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको २०८ नं. ारा
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िनिद ि या अवल बन गरी उ कानूनका याद ६ यान, अजय प ेल कामी िव. नेपाल सरकार, नेपाल
मिहनािभ मा फै सला भएको थाहा पाएको िमित ३५ सरकार िव. अजय प ेल कामी
िदनिभ सु िनणय गन वन कायालयमा याद बदर
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
गराउनेतफ कारवाही चलाउनु पनमा चलाएकोसमेत गरेको बयानमा काठको मङ
ु ् ोले मतृ क भरमान
देिखएन । िस ा ततः पनु रावेदनको अिधकार भनेको कामीको टाउकोमा हार गरी कत य गरी मारेको भ ने
कानूनी अिधकार मा हो । यिद कानूनले पनु रावेदन यहोरा मैले लेखाएको होइन भ ने िजिकर िलई बयान
गन नपाउने यव था गरेको छ भने प ले पनु रावेदन गदमा िनजको य तो इ कारी बयान मा का आधारमा
प दता गदमा पनु रावेदनको रोहबाट हेन िम दैन । सु िनद ष मा न िम दैन । हरीमा गराएको बयान आ नो
याद गज
ु ारी ब ने ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालती नभए याद थपको ममा अदालत याएको बखत सो
ब दोब तको २०८ नं. बमोिजम पनु रावेदनको याद कुराको िजिकर िलनपु नमा य तो िजिकर िलएको वा
िदन नपन कानूनी यव था भएको देिखएको हँदा सोको पिछ पिन आफूले सो बयान गनपनाको
कारण खोली
ु
िवपरीत हने गरी सु फै सला गन वन कायालयले यी िनवेदन िदन सके कोसमेत देिखँदैन । ितवादीको
ितवादीलाई पनु रावेदनको याद िदएको देिखयो । इ कारी बयान वत र त यस मत माणबाट
उ याद कानूनिवपरीतको देिखएको र सोही यादको समिथत हन आव यक छ । आफूले के कित कारणले
आधारमा ततु मु ामा पन आएको ितवादीको हरीमा कसरु वीकार गनु परेको हो सो कुराको िजिकर
पनु रावेदन कानूनअनक
ु ू ल नभएकोले मु ाको त यमा िलनेले सो कुरा व तिु न पमा मािणतसमेत गराउन
वेश नगरी पनु रावेदन अदालतबाट खारेज हने गरी स नपु छ । तर ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य
भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
पा रएको, कुटिपट गरेको ज ता कारणले आरोिपत
उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुराको माण पेस
माणह समेतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८ नं. को गन सके को पाइँदैन । िकटानी जाहेरी दखा त परेको
ितकूल पन आएको पनु रावेदनबाट मु ाको त यमा सोहीअनस
ु ारको घटना िववरण कागज भएकोमा पिछ
वेश नगरी पनु रावेदन अदालतमा परेको पनु रावेदन जाहेरवाला एवम् घटना िववरण कागज गन िभमबहादरु
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८० नं. बमोिजम िव.क. लगायतका वादीका सा ी तथा ितवादीका
खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट सा ीह ले अदालतमा आई ल ी उिछ एर लागेको
िमित २०७१।२।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा भनी बकप गरेपिन मतृ कको टाउकोको घाउचोट हेदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी लौतारे भ ने ल ी उिछ एर लागेको ज तो नदेिखई कडा व तक
ु ो
बिु बहादरु तामाङको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । हारबाट लागेको घाउचोट हो भ ने कुरा लासजाँच
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट समिथत भएको
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभु म् । देिखएकोले ितवादीले मौकामा गरेको बयानसँग मेल
५
खाएको देिखन आयो । तसथ िनजले अनस
ु धानको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना
ममा य गरेको भनाईलाई वे छाको होइन भ न
धान म ल, ०७०-CR-१२९५, १३८३, कत य निम ने ।
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ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम हन गएबाट य तो िकिसमको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन,
गरेको सािबित बयान, वारदातमा योग भएको काठको यानस ब धीको महलको १३(३) नं. आकिषत
मङ
ु ् ो मैले मतृ कलाई टाउकोमा हा दा बरामद भएको हने नभई सोही महलको १४ नं. को कसरु हने हँदा
हो भनी ितवादीले ग रिदएको सनाखत कागज, ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १४ नं. को
घटना थल लासजाच कृित मचु ु का, मतृ क भरमान कसरु मा १० (दश) वष कै द हने ठहर्याएको पनु रावेदन
कामी पटेलको टाउकोको तालमु ा अं. ८ से.मी. लामो अदालत, बागलङ
ु बाट िमित २०७०।०५।२४ मा
काटेको चोट रहेको भ ने यहोराको घटना थल भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
लासजाँच मचु ु का, टाउकोमा लागेको बोधो चोटका पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक ितवादी
कारण मृ यु भएको भ ने यहोराको शव परी ण अजय पटेल कामीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवेदनसमेतका माण कागजात एक अक मा इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
समिथत भएकाले मतृ कको मृ यु अ य कुनै कारणबाट क यटु र: ेमबहादरु थापा
नभई ितवादी अजय पटेलकै कत यबाट भएको भ ने इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभु म्।
पिु हन आउने ।
६
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना
१३(३), (१४) नं. को कानूनी ावधान र यस मु ामा धान म ल, ०७०-CR-०३५५, जबरज ती करणी,
घिटत वारदातलाई के लाई हेदा ितवादी र मतृ कबीच रमेशकुमार बुढा िव. नेपाल सरकार
मानपन पूव रसइवी भएको कुरा िमिसल संल न
ितवादीको बयान जाहेरवालाको जाहेरी
माणबाट देिखँदैन । मतृ कलाई मानपनस
मको दरखा त, पीिडत A र B को हरीसम को बयान
ु
मनसाय रहे भएकोसमेत देिखँदैन । िनज ितवादीको कागज एवम् अदालतमा गरेको बकप , िनजह को
काका र बबु ाबीच कुकुर मान िवषयलाई िलएर िववाद वा य जाँच ितवेदन तथा घटना थल मचु ु का,
हँदा आ नो बबु ा जसबहादरु कामीको टाउकोमा रगत
य दश ओम काश िव , सज
ु न शाही र बिबता
बगेकोमा मतृ क हजरु बबु ाले काकाको प िलएको भनी शाहीको हरीसम गरेको बयान तथा अदालतमा
त काल उठेको रसमा जोिखमी हितयारको योग गरेको बकप लगायतका भौितक तथा अ य
नगरी निजकै भे एको काठको मङ
ु ् ोले टाउकोमा माणह ले समथन गरेको देिखँदा यी ितवादीले वष
गरेको कुटिपटको कारण मतृ क भरमान कामीको मृ यु ४ र वष ५ क प रवितत नाम ‘A’ र ‘B’ लाई िमित
हन गएको कुरा िमिसल संल न माण कागजात एवम् २०६९।२।१४ गते जबरज ती करणी गरेको त य
त यबाट समिथत हन आउने ।
थािपत हन आउने ।
अत: उि लिखत िववेिचत आधार,
ततु वारदातमा दवु ै पीिडत A र B योिनमा
माणसमेतबाट ितवादी अजय प ेल कामीले मतृ क आधा िलङ् ग वेश गराएको कुरा वत: वयम्
भरमान कामीलाई मान नै मनसायले जोिखमी हितयार ितवादी मौकामा सािबत भइरहेको देिखएको साथै
योग नगरी सामा य िववादमा त काल उठेको रसले मािथ करणमा उि लिखत िववेचनासमेतबाट िनजले
मतृ कलाई काठको दाउराले हार गदा मतृ कको मृ यु पीिडतह सँग जबरज ती करणीको कसरु गरेको त य
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थािपत भएको पाइने ।
अब सजायको हकमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय १ मा दश
वषभ दा मिु नक बािलका भए दशदेिख प वषस म
कै द सजाय हनेछ भ ने कानूनी यव था रहेको छ ।
यसैगरी सोही महलको १० नं. मा जबरज ती करणी
ठहर गरेकोमा सोही फै सलामा यस महलबमोिजम
कसरु दारबाट भराइिदनु पन ितपूितसमेत उ लेख
गरी स बि धत मिहलालाई भराई िदनु पदछ भ ने
कानूनी यव था रहेको देिखँदा िनज ितवादीलाई
कै द वष १० (दश) र पीिडत ‘A’ र ‘B’ लाई जनही
ितपिू तबापत .२५,०००।– (प चीस हजार)
िदलाई िदने गरी पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट भएको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र
माणबाट ितवादी रमेशबहादरु बढु ाले नाबालक
प रवितत नाम ‘A’ र ‘B’ लाई जबरज ती करणी
गरेको कसरु कायम गरी िनज ितवादीको उमेर र
अव थासमेतलाई िवचार गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३ नं. को देहाय १ बमोिजम कै द वष
१० (दश) र सोही महलको १० न. बमोिजम पीिडत
‘A’ र ‘B’ लाई जनही ितपूितबापत २५०००।–
(प चीस हजार) िदलाई िदने गरी २०७०।२।९।५ गते
सु कालीकोट िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित
२०७१।०१।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी रमेशबहादरु
बढु ाको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी िदपक
कुमार काक , ०७०-CR-१५११ र ०७०-CR०३४९, जबरज ती चोरी, रोशन शमा िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. रोशन शमासमेत
जाहेरी दरखा त, घटना थल मचु ु का,
मौकामा र अदालतमा गरेको बयान तथा बकप तथा
िमिसल संल न कागजातबाट समेत ितवादी रोशन
शमा चोरीमा संल न रहेको भ ने पिु हन आएको
छ । िनजले आफूबाट बरामद घडी हरीले नै आफै ँ
याएको िजिकर गरे पिन सो कुरा पिु गन सके को
पाइँदैन । यसरी चोरीको सामानसमेत यी ितवादीबाट
बरामद भई िनज चोरी गन कायमा य पमा संल न
रहेको पिु भइरहेको अव थामा िनज ितवादीले
मैले जाहेरवाला र अक सह ितवादी हमाका त
शमासमेतलाई निचनेकोले मैले िनजह सँग िमली चोरी
कायमा संल न रहेको भनी िव ास गन नै सिकँ दैन भनी
िलएको ितवादी रोशन शमाको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी रोशन शमाबाट जाहेरवालाको
घडी मा बरामद भएको देिख छ । साथै चोरी गरी
ितवादीह ले िब गरेको सनु ५० लाल मा
देिखएको र सो सनु को ख रद दर मू य .४१,६५०/रहेको भ ने िमिसल संल न कागज माणबाट
देिख छ । ितवादीह रोशन शमा र हमाका त शमाबाट
अ धनमाल बरामद भएको िमिसल संल न माण
कागजातबाट पिु हन आउँदनै । वादीको पनु रावेदन
मागदाबीअनस
ु ारको सबै धनमाल चोरी भएको देिखने
अ य कुनै कागज माणह वादीले पेस गन सके को
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पिन देिखँदैन । यसरी चोरी गरेको उपरो ानस
ङ
ृ ् खलासमेत अटुट रहँदै आएको अव थामा अि तम
ु ारको सनु
बेिचएको देिखएको र घडी बरामद भएको अव थामा पटक उ कसरु भएको समयबाट नै हद याद गणना
बरामद नदेिखएको अ य अिभयोग दाबीबमोिजमको गनपन
ु ह छ । कसरु ज य कायको सु वात भएको
धनमालसमेत यी ितवादीले चोरी गरेको भ ने वादीको अव थाबाट नै समय गणना गरी हद याद कायम गनु
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यायोिचत देिखँदैन । यसमा ितवादीकै संर णमा
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह को बसेको िनरह तथा िन:सहाय बालक पीिडतह ले
आधारमा यी पनु रावेदक ितवादी रोशन शमा र ितवादीको डर धाक ध क मा परी कसरु ज य काय
अका ितवादी हमाका त शमासमेतले अिभयोग सु गरेको समयमा नै सोको ितवाद गन नसके को,
दाबीबमोिजमको कसरु गरी जाहेरवालीको िबगो . सो वारदातलाई बािहर याउन नसके को वा सोउपर
१,८९,०००।- मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ४ नं. जाहेरी िदन नसके को देिखने श त स भावना रहेको
बमोिजम चोरीको कसरु गरेको देिखएकोले िनजह लाई देिख छ । अ यलाई पिन सु हँदा कै समयमा य तो
चोरीको १४ (२) र ऐ. को १८ नं. बमोिजम िनजह लाई कसरु स ब धमा थाहा जानकारी नहन वाभािवक नै
जनही १ वष १ मिहना १५ िदन कै द र जनही ज रवाना मािन छ । ततु वारदातको जाहेरी अि तम पटक
. २,८३,५००।- बापत १० वषसमेत गरी ज मा ११ कसरु ज य काय भएको समयबाट मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
वष १ मिहना १५ िदन कै द हने ठहर्याई सु िज ला करणीको महलको ११ नं. को हद याद िदन ३५ िभ ै
अदालतले िमित २०६८।८।१९ मा गरेको फै सला के ही िमित २०६९।२।२९ मा परेको देिखएबाट हद यादिभ
उ टी गरी यी ितवादीह रोशन शमा र हमाका त जाहेरी नपरेको भ ने ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन
शमाले ज मा .२४,८२५।- को धनमाल मा चोरी नसिकने ।
गरेकोले िनजह लाई सोही नं. ह अनस
मल
ु ार जनही
ु क
ु ऐन, अ.बं. ७२ नं. हेदा एउटै
१ वष १ मिहना १५ िदन कै द र . ३७,२३७।५० मािनसले एउटै मािनसउपर जितसक
ु ै झगडाको
ज रवाना हने भई सो ज रवानाबापतको कै दसमेत िवषयको कुरा लेखी याएको र जितसक
ु ै मािनसले
हने र जाहेरीवालीले यी ितवादीह बाट िबगो . जितसक
ु ै मािनसउपर एउटै झगडाका िवषयको कुरा
२०,८२५।- मा भराई पाउने ठहर्याई पनु रावेदन लेखी याएको भएपिन एउटै िफरादबाट िलई इ साफ
अदालत, बटु वलबाट िमित २०७०।९।२९ मा भएको गनपन
ु ह छ । यसमा पिन एउटै ितवादी िनज आिशष
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
थापाउपर दईु वटा कसरु को स ब धमा वादी नेपाल
इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क.
सरकारले अिभयोग दायर गरेको देिख छ । यसरी
इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभु म् । अिभयोग दायर गन उपरो कानूनी यव थाअनस
ु ार
२
िम ने नै देिख छ । तसथ दईु वटा कसरु को स ब धमा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी एउटै अिभयोग प बाट मु ा च न स दैन भनी
दीपककुमार काक , ०७०-CR-१२७२, जबरज ती ितवादीका कानून यवसायीले िलएको बहस
करणीसमेत, आिशष थापा िव. नेपाल सरकार
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
लगातार कसरु हन आई कसरु गन
ितवादीले जाहेरवाली बािलकाह लाई
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जबरज ती करणी र जबरज ती उ ोग गरेको हो भनी
ितवादीको इ कारी बयान वत र
अिधकार ा अिधकारीसम बयान तथा तित बा त यपूण माणबाट समिथत हन आव यक छ । यसरी
बयान गदा सािबित रहेका देिख छन् । िनज ितवादीको अ य माणबाट समिथत हन नसके को आधारमा के वल
ीमतीले समेत जबरज ती करणी गरेको भनी आ नो ितवादीले अदालतमा आई इ कार गरेको आधारमा
ीमान्ले भनेकोले जाहेरवाली A2 लाई फोन गरी मा िनज कसरु दार होइन भ न सिकँ दैन । ितवादीले
स झाएको वीकार गरेको देिख छ । यसरी जाहेरी अनस
ु धान अिधकारीसम सचेत अव थामा वा
दरखा तको यहोरा, पीिडतको अनस
ु धानको कागज आफूले भनेको र गरेको कुरा बु न स ने अव थामा
तथा अदालतमा गरेको बकप , अनस
ु धानका ममा कुनै कारले बा यतामा नपरी गरेको वीकारोि लाई
बिु झएको यि ह को अनस
ु धानमा र अदालतको माण ऐन २०३१ को दफा ९(२) बमोिजम िनज
बकप समेतको भनाई, ितवादीको अनस
माणमा िलन िम ने देिखने ह छ । यसमा पिन
ु धानको िव
बयान ज ता िमिसल संल न कागज माणह को अनस
ु धानमा बयान गदा ितवादी सचेत अव थामा
यहोराह अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु भएको िथएन र िनजलाई कुनै कारले बा यतामा पारी बयान
स ब धमा पर पर समिथत हन आएको देिखने ।
गराएको भ ने कही ँकतैबाट देिखन आएको छै न । य तो
अदालतमा ितवादी आिशष थापाले इ कारी अव थामा अ य माणसमेतबाट समिथत हन आएको
बयान गरी हरीमा भएको आ नो बयान वे छापूवक ितवादीको अनस
ु धानको बयानलाई अ यथामानी
भएको बयान होइन र अ य यि ह ले समेत रसइबीका अ य माणसमेतबाट समिथत नहने ितवादीको
कारण आफूलाई फसाउन झु ा यहोरा लेखाई अदालतको इ कारी बयानलाई सही मा न सिकँ दैन ।
िदएका हन् भनी लेखाई आ ना सा ीह बाट समेत तसथ आफूले अदालतमा इ कारी बयान गरी आ ना
सो यहोरा समथन गराउन खोजे पिन यी पीिडतह
सा ीबाट समेत समथन भएकोले सफाइ पाउनु पदछ
लगायत अ य यि ले िकन आफूमािथ झु ा आरोप भनी िलएको ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
लगाए ? भ ने स ब धमा र अनस
ु धानको आ नो सहमत हन नसिकने ।
बयान िकन के कसरी अिन छापूवक भएको हो ?
करणी गन काय A1 लाई २०६८ सालदेिख
भ ने स ब धमा िव ासयो य पमा भ न सके को वा हँदै आई पिछ लोपटक िमित २०६९।०२।१८ मा र
सो मािणत हनस ने गरी कुनै माण गज
ु ान सके को A2 लाई २०६७ सालदेिख हँदै आई पिछ लो पटक
पाइँदैन । िमिसल संल न माण हेदासमेत िनजको िमित २०६९।०२।१९ मा भएको वयम् पीिडतह को
अदालतको भनाई कही ँकतैबाट समिथत हन सके को भनाइबाट ट हन आएको छ । यसमा २०६९।२।२९
देिखँदैन । पीिडत नाबािलकाह वष १४ देिख १७ मा मा पीिडतको वा य परी ण भएको पाइ छ ।
वषक जबरज ती करणीको वारदातबाट पीिडत वा य परी ण ितवेदनमा A1 र A2 को Hymen is
बािलका हन् । पीिडत वयम् घटना वा वारदातको loose and torn भ ने उ लेख भएबाट यी पीिडतह
यथाथ ाता तथा च मिदद् गवाह हने हँदा फौजदारी उपर जबरज ती करणी भएको नै देिख छ । लामो
अपराधमा पीिडत यि ले य गरेको कुरालाई समयदेिख करणी हँदै आएको अव थामा िढला आएर
मह वपणू ाथिमक माणको पमा िलनपु न ।
मा ग रएको वा य परी णमा जबरज ती करणी
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भएको अ य कुनै संकेत नदेिखनल
ु ाई अ वाभािवक A3 देिख A7 स मका नाबािलकाह लाई जबरज ती
मा न सिकँ दैन । य तै गरी पीिडतह A3, A4, A5, करणीको उ ोग गरेको कसरु मा ऐ. महलको ५ नं.
A6 र A7 को बकप समेत िनजह लाई यी ितवादीले अनस
ु ार ५ वष कै द गरी ज मा १५ वष कै द हने, िनज
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको भनी बकप पीिडत A1 र A2 ले जनही १(एक) लाख ितपूितसमेत
गरी िदएबाट जबरज ती करणीको उ ोग गरेको नै ितवादीबाट भराई िलन पाउने र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
देिख छ । य ता जबरज ती करणीको उ ोग देिखने १६९ नं. बमोिजम ितवादीका सा ी सेती ठकुरी र
कायह गरेको त य पिु हने संकेत वा य परी ण सिु नल पौडेललाई .१,५००।- ज रवानासमेत हने
ितवेदनमा देिखनु पदछ भ ने नहने ।
ठहर्याई सु
प देही िज ला अदालतले िमित
यी ितवादीले पीिडतह प रवितत नाम २०६९।१०।१० मा गरेको फै सलालाई सदर हने गरी
A1 र A2 उपर लामो समयदेिख जबरज ती करणी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०७०।४।२१
गरेको र अ य पीिडतह A3, A4, A5, A6 र मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
A7 का बािलकाह लाई जबरज ती उ ोग गरेको इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क.
भ ने पीिडतको भनाई, य दश लगायतका अ य क यटु र : सदु शन साद आचाय
यि को भनाई साथै ितवादीको अनस
ु धानको इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभु म् ।
बयान यहोरासमेतका सबदु माणबाट समेत समिथत
३
भइसके को अव थामा य ता काय जबरज ती मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
करणी र जबरज ती करणीको उ ोगको प रिधिभ के दार साद चािलसे, ०६७-CR-०८१२, ठगी, ितथ
नै पन देिख छ । िनजले पीिडतह उपर गरेका य ता च द िव. नेपाल सरकार
कायह लाई मल
सु ले कायम गरेको .२,४५,०००।– को
ु क
ु ऐन, आसय करणीको महलले
प रभािषत गरेको आसय करणीको दायरािभ मा िबगो कम गरी .१,३५,०००।– मा कायम गरी
रा न नसिकने हँदा य तो कसरु लाई आसय करणीको ितवादीकै प मा भएको फै सलालाई दफा ९ को
कसरु मा भएको भ ने िजिकरसँगसमेत सहमत हन यव थाअ तगत पन भनी सोझै यस अदालतमा
नसिकने ।
पनु रावेदन प दायर गरेको देिखँदा कानूनले पनु रावेदन
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट गन पाउने हक नै दान नगरेका ितवादीले दायर
ितवादी अिवनाश अनाथ आ मका मेनेिजङ् ग गरेको पनु रावेदन कानूनस मत देिखन नआउने ।
डारे टर आिशष थापाले उ आ ममा आ नै रेखदेख
सु कै लाली िज ला अदालतले ठगीको
र संर णमा ब ने अनाथ बािलकाह प रवितत नाम कसरु दार कायम गरेका यी ितवादीले याय शासन
A1 र A2 लाई जबरज ती करणी गरेको र प रवितत ऐनको दफा १२ बमोिजम मु ा दोहोर्याई पाउँ भ ने
नाम A3, A4, A5, A6 र A7 बािलकाह लाई िनवेदन पेस गनपनमा
दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन
ु
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको पिु हन आएको दायर गरेको देिखँदा दािखला गन याएको नािलस
देखी िनज ितवादीलाई जबरज ती करणीको महलको पनु रावेदन दता हन नस ने देिखएमा उसै बखत िफता
३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार १० (दश) वष कै द र अ य नगरी अड् डाबाट दता भएपिछ खारेज हने भएकोमा
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खारेज गन सिकने मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८० नं. को पनु रावेदक ितवादी अिन ता यादवको नाममा
कानूनी यव थासमेत रहेको देिख छ । तसथ ततु आएको िलखत माणह िमिसल संल न रहेको
मु ामा यस अदालतमा दता भई पेस हन आएको पाइ छ । उ सबदु माणलाई वादी प ले त ययु
पनु रावेदन प याय शासन ऐन, २०४८ को दफा तवरबाट ख डन गन स नु भएको छै न । बकसप
९ को यव थाअनस
ु ार यस अदालतमा पनु रावेदन ग रिदने दाता यस अंश मु ाका अंिशयार नभई
दता हने अव थाको नहँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८० नं. उनाउ यि रहेको र िनजलाई ितवादीले रझाई
बमोिजम ततु पनु रावेदन प खारेज हने ।
हालैको बकस िलखतबाट उ िक.नं. ३७ को ज गा
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
ितवादीका नाउँमा आएको देिखँदा उ िक.नं. को
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ज गालाई समेत अंिशयारह बीच अंशब डा ला ने गरी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २७ गते रोज २ शभु म् । भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सलालाई
४
कानून र यायको रोहमा उपयु मा न निम ने ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
अतः उपरो िववेिचत आधार कारणबाट
धान म ल, ०७१-CI-१२१५, अंश नामसारी, आ नो पु य ली स पि अथात् यी वादीकोसमेत
अिन ता यादव िव. नाथु साद यादव
अंशहक ला ने स पि बकसप ग रिदएको
ितवादी अिन ता यादवका नाउँमा रहेका देिखएको अव थामा सो बकसप ले कानूनी मा यता
आ नो िनजी आजनको ब डा नला ने भनी िजिकर पाउने अव थादेिखन आउँदैन । तसथ पेस भएको
िलएका िक.नं. ३७ को ज गा िकशोर यादवबाट र फाँटवारीम येबाट ितवादी अिन ता यादवको
िक.नं. २३२, ४१९ र ४७१ को ज गा ितवादी नामको स पि समेतबाट वादी दाबीबमोिजम ५
गोतरी यादवबाट बकस पाई िनजको नाउँमा कायम भागको १ भाग अंश वादीले ितवादीह बाट पाउने
भएको देिख छ । िक.नं. २३२, ४१९ र ४७१ को ठहर्याई भएको सु प देही िज ला अदालतको
ज गा यी वादी ितवादीह एकासगोलमै रहेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने भनी भएको पनु रावेदन
अव थामा ितवादी गोतरी यादवले हालैको बकस अदालत, बटु वलको िमित २०७०।५।१० को फै सला
ग रिदई यी ितवादी अिन ता यादवका नाउँमा दता के ही उ टी भई िक.नं. ३७ को ज गा उनाउ यि
कायम हन आएको पैतक
ृ स पि भ ने देिख छ । िकशोर यादवबाट यी ितवादी अिन ता यादवका
यसरी वादी ितवादी सगोलमा नै रहेको अव थामा नाउँमा हालैको बकसप बाट ा भएको देिखँदा
पैतक
ृ स पि लाई बकसप का मा यमबाट नामसारी सोमा समेत ब डा लगाउने ठहर गरेको सु प देही
गरी अंिशयारिभ कै अका यि मा हक ह ता तरण अदालतको फै सलालाई नै सदर गन गरेको पनु रावेदन
गरी याएको देिखएकोले उि लिखत िक.नं. २३२, अदालत, बटु वलको फै सलालाई सो हदस म िमलेको
४१९ र ४७१ का ज गाह लाई पैतक
ृ स पि मानी नदेिखँदा के ही उ टी भई उि लिखत िक.नं. ३७
ब डा हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको को ज गा ितवादी अिन ता यादवको िनजी आजन
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
ठहन ।
उि लिखत िक.नं. ३७ े फल ०-३-० इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
को ज गा र.नं. ४३८०(ख) िमित २०६७।१।१३ क यटु र: ेमबहादरु थापा
बाट िकशोर अिहरले हालैको बकसप ग रिदई यी इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् ।
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पिन यी पनु रावेदकको वारदातका िमितमा आ नै
इजलास नं. ८
घरमा रहेको भ ने िजिकरलाई खि डत ग ररहेको
अव था हँदा अदालतमा आई गरेको इ कारी
१
बयानको आधारमा मा कसरु बाट छुट पाउँदै र िदँदै
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी जानु फौजदारी कानूनको मम र भावनािवपरीत हन
जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०४५०, कत य जा छ । कुनै वारदात वा घटनामा संल नता रहे नरहेको
यान डाँका, फुवा शेपा िव. नेपाल सरकार
भ ने त ययु माणबाट मािणत हनु पदछ । ततु
पनु रावेदकले
अदालतसम
बयान मु ामा मतृ कलाई कत य गरी मानमा यी ितवादीको
गदा कसरु मा इ कार रहे पिन अिधकार ा संल नता रहेको भ ने मािथ िववेिचत माणबाट पिु
अिधकारीसम को बयानमा घटनाको बारेमा भइरहेको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
िसलिसलेवार पमा लेखाएको यहोरा मतृ कको यी पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
लास कृित मचु ु काको यहोरासँग मेल खाइरहेको नसिकने ।
देिख छ । अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
उि लिखत आधार माणबाट यी पनु रावेदक
कुटिपट गरी डर ासमा पारी गराएको भ ने पनु रावेदन ितवादीले मतृ क दामोदर साद भ लाई कत य
िजिकर भए पिन सु अदालतसम बयान गदा सो गरी मारेको देिखन आएकाले िनज ितवादी फूवा
कुरा लेखाउन नसक उ बयान कागजमा भएको शेपालाई यानस ब धीको महलको १३ (३) नं.
सहीछाप मेरो हो भनी लेखाई सो अिधकार ा बमोिजम ज मकै दको सजाय गन गरी भएको िमित
अिधकारीसम को बयानलाई वीकार गरेको २०६७।५।२८ को का क िज ला अदालतको
पाइ छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २७ (१) मा फै सला िमलेको देिखँदा साधक सदर हने ठहर गरी
“ चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट मु ामा िनज प ाउ परेको िमितदेिख नै थुनामा रही
हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर यस मु ामा समेत पपु को लािग थुनामा बसेको देिखँदा
ितवादीले िलएमा सो कुराको माण परु याउने
भार सो ठगी मु ामा थनु ामा रहेको िमितदेिख नै यस मु ामा
्
िनजको हनेछ” भ ने यव था भएको पाइ छ । सो ठहरेको ज मकै दको लगत कसी कानूनबमोिजम असल
ु
कानूनी यव थाअनस
ार
त
त
म
ामा
वारदातको
िदन
गन
पन
र
डाँ
क
ातफ
मा
सजाय
नगरे
क
ोमा
ितवादीबाट
ु
ु ु
ु
आ नै घरमा रहेको भ ने यी पनु रावेदकको पनु रावेदन असल
ु उपर गन भनी .१०,०००।- ज रवानाको लगत
िजिकर रहेकोमा सो िजिकरलाई पिु गन त ययु
राखी सु िज ला अदालतको फै सलाको तपिसल
र ठोस माण पेस गन सके को पाइँदैन । थाकखोला ख डमा अ यथासमेत उ लेख गरेकोस म स याई
होटलको कोठा नं. १०३ मा गई बसी कोठाको िदएको छ भनी भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको
चाजसमेत नबझ
ु ाई भागी जाने यि यी ितवादी िमित २०६९।२।७ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हन् भनी सो होटलका स चालक च मान तल
ु ाचनले हने ।
िनजलाई िचनी ग रिदएको सनाखत तथा सोकोठामा इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
छाडी गएका सामानह आ ना र साथीह को हो भनी क यटु र: ेमबहादरु थापा
यी ितवादीले सामान िचनी ग रिदएको सनाखतबाट इित संवत् २०७२ साल पस
ु ३० गते रोज ५ शभु म् ।
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२
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-०७९४, िनषेधा ा,
नारायण च द िव. िज ला शासन कायालय,
क चनपुरसमेत
िवप ी धने री च दले िनजको ीमान्को
नाममा रहेको आ नोसमेत अंश हक ला ने घरमा ब न
चाहेको अव थामा ब न पाउने नै हँदा यी िनवेदकको
घरमा िनजले ब न नपाउने भ न िम ने अव था
रहँदैन । पनु रावेदकसँग रा ो स ब ध नरहेको र
अदालतमा स ब धिव छे द मु ा िवचाराधीन रहेकै
आधारमा कसैलाई पिन िनजको हकािधकारबाट नै
वि चत गनु कदािप यायसङ् गत नहने ।
पनु रावेदकलाई िवप ीले यातना िदएको
नभई यी पनु रावेदकले नै िवप ीलाई यातना िदँदै
आएको ट हन जा छ । यसैगरी यी िवप ी एक
असहाय मिहला भएकोले िनजलाई घरिभ प न
िदएमा िनजबाट कुनै अि य घटना भई िनवेदकको
िजउ यानमा समेत असर पनजाने देिखँदैन । सोही
आधार िलएर िनज िवप ीलाई हकािधकारबाट वि चत
गनसमे
ु त यायसङ् गत हँदैन । य तो अव थामा
पनु रावेदकको मागबमोिजम िवप ीलाई िनजको समेत
अंश हक ला ने घरमा वेश गन कायमा रोक लगाउने
गरी िनषेधा ाको आदेश जारी गनु उपयु नदेिखने ।
अतः उपरो िववेिचत आधार कारणबाट
यी पनु रावेदक िनवेदक नारायण च दले िदएको
िनवेदनअनस
ु ार िनषेधा ाको आदेश जारी गन
अव थाको िव मानता नरहेकोले िनवेदन खारेज हने
ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट िमित
२०७०।१२।२ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी

इजलास नं. ९

१
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या.
डा. आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-१०१०,
परमादेश, मीरा कुँवर िव. नेपाल सरकार, वैदेिशक
रोजगार िवभाग
नेपालको संिवधानको धारा १७(२)(च)
ले येक नाग रकलाई नेपालको कुनै पिन भागमा
पेसा, रोजगार गन र उ ोग, यापार तथा यवसायको
थापना र स चालन गन वत ता दान गरेको
पाइ छ । य तैगरी संिवधानको धारा २५ मा येक
नाग रकलाई रोजगारीको हक र रोजगारको छनौट गन
पाउने हक याभूत ग रएको पाइ छ । संिवधानको
धारा १७(२)(च) ारा द पेसा रोजगार यवसायको
थापना र स चालनको हकमा सोही धाराको
ितब धा मक ख ड (६) को अव थामा बाहेक रोक
लगाउन िम ने देिखँदैन । ितब धा मक ख ड (६)
मा, संघीय इकाइबीचको सस
्
ु ब धमा खलल् परु याउने
काय वा सवसाधारण जनताको सावजिनक वा य,
िश ाचार वा नैितकताको ितकूल हने कायमा रोक
लगाउने वा कुनै खास उ ोग, यापार वा सेवा रा यले
मा स चालन गन पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उ ोग,
यापार वा यवसाय गनका लािग कुनै सत वा यो यता
तो ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न भ ने
यव था रहेको छ । सो यव थाबाट नाग रकलाई
संिवधान द मौिलक हकमा मािथ उि लिखत
अव थामा मा रोक लगाउन सिकने र य तो कुनै
अव था परी रोक लगाउनु परेमा ऐन बनाएर मा
सिकने ह छ । जनु सत र आधारमा पेसा वा यवसाय
गनमा रोक लगाउन सिकने हो सो सतिभ िनवेदनले
स चालन गन खोजेको वैदिे शक रोजगार यवसाय पन
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ मा शभु म् । नदेिखने ।
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िनवेदकले वैदेिशक रोजगार, यवसाय े को िनदशनको आधारमा नगनु यायोिचत
स चालन गन वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ हँदैन । वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०
को दफा ११ बमोिजम िवप ी वैदेिशक रोजगार र ११ को सत पूरा गरेको अव थामा कानूनबमोिजम
िवभागसम इजाजत प ा गन िनवेदन िदएको इजाजत प िदनपु नमा तु त िदनपु न र िदन निम ने
भए सो िनवेदनउपर कारवाही चलाई वैदेिशक रोजगार आधार र कारण खल
ु ाई िनवेदकलाई जानकारी िदनपु न
िवभागको च.नं.७०६ िमित २०६८/०६/०५ मा ह छ । िवप ी िवभागले िनवेदक क पनीसँग बक
वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गनका लािग यारे टी, धरौटी र इजाजत द तरु बझ
ु ाएको स कलै
नेपाल रा बकबाट मा यता ा ‘क’ वगको बकबाट भौचर पेस गनु भनी प िदइसके पिछ िनवेदक क पनीले
.२३,००,०००।- (तेइस लाख) को ५ वषको बक सोबापतको नगदै रकम बझ
ु ाउन जाँदा आलटाल गरी
यारे टी र धरौटीबापत .७,००,०००।- (सात लाख) अ य कारण देखाई रकम बु नबाट रो नु र इजाजत
नगदै वा दवु ै ज मा गरी .३०,००,०००।- (तीस निदनु कानूनतः िम ने देिखन आएन । िवप ीको उ
लाख) नगदै िवभागको नेपाल रा को बकको धरौटी कायबाट िनवेदकको संिवधान द पेसा, रोजगार
खातामा ज मा गरी सोलगायत इजाजत द तरु बापत गन पाउने हकािधकारमा आघात पन गएको देिखन
. २०,०००।- (बीस हजार) समेतको स कलै भौचर आउने ।
पेस गन हन जानकारी गराइ छ भ ने यहोराको प
मािथ िववेिचत उि लिखत आधार र
लेखेबमोिजम उ बक यारे टी, धरौटी र इजाजत कारणबाट िनवेदक क पनीले वैदेिशक रोजगार,
द तरु बापतको नगदै रकम िवप ीको नेपाल रा
यवसाय स चालन गन इजाजतप पाउँ भनी
बकमा रहेको धरौटी खातामा ज मा गन जाँदा वैदेिशक िवप ी िवभागसम िनवेदन िदई िनवेदकसँग बक
रोजगार िवभागको िनदशनअनस
ु ार उ रकम ज मा गन यारे टीसमेतका स कल भौचर पेस गनु भनी प
िम दैन भनी मौिखक जवाफ िदएको भ ने िनवेदकको िदइसके पिछ िनवेदक क पनी बक यारे टीसमेत द तरु
िनवेदनबाट देिख छ । सो कुरा गरेको होइन भ ने िवप ी बझ
ु ाउन जाँदा बु न आलटाल गरेको देिखँदा कानूनले
िवभागको िजिकर देिखँदैन । ब मि प रषदक
् ो िमित तोके को आधारभूत सत पूरा गरेको अव थामा िबना
२०६८/०६/१३ को िनणय देखाई सो कारण इजाजत कानूनी आधार इजाजत प िदन इ कार गन निम ने
िदन नसिकएको भनी आ नो दािय वबाट पि छन हनाले कानूनको रीत परु याई
् िनवेदकलाई इजाजत प
खोजेको देिख छ । िवभागले प पमा इजाजत िदनु भनी िवप ी वैदेिशक रोजगार िवभागका नाममा
िदन इ कार गरेको भ ने नदेिखए पिन मि प रषदक
् ो परमादेश जारी हने ।
िमित २०६८।०६।१३ को िनणय उ लेख गरेबाट
मु ा नं. ०६९-WO-०१४३ र य तैगरी
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(६) र (७) अक ०७२-WO-०४०० नं. को रट िनवेदनमा
को उपचार भावकारी ह छ भ न सिकने अव था यसपूव नै यस अदालतबाट मि प रषदक
् ो िमित
देिखएन । यस ि थितमा पनु रावेदनको माग अवल बन २०६८।०६।१३ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा
नगरी िकन रट े मा वेश गरेको भनी िनवेदकलाई बदर भइसके को अव थामा पिन नयाँ इजाजत िदन
दोष लगाउन िम ने नदेिखने ।
इ कार ग ररहेको कारण यस अदालतमा रट पन
िमित २०७२/११/१३ िनणयको प र े यमा ि थित नरोिकएको देिखन आयो । यसो गनु संिवधान
हेदा संिवधान र कानूनबमोिजम गनपन
ु काम अ य र कानूनस मत नहँदा अब आइ दा वैदिे शक रोजगार
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यवसाय स चालन गनका लािग वैदेिशक रोजगार ऐन,
ततु घटना घटेको नदेिखएकोले िनजको उ काय
२०६४ को दफा ११(१) बमोिजम तोिकएबमोिजमको भिवत य मा न िम दैन । ितवादीले मल
ु क
ु ऐन,
िववरण खल
् िनवेदन परेको यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.मा
ु ाई कानूनको रीत परु याई
र सोही ऐनको दफा ११ बमोिजमको ि या पगु क
े ो उि लिखत कसरु गरेकोले सोहीबमोिजम सव वसिहत
अव थामा मि प रषदक
् ो िमित २०६८।०६।१३ ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको पनु रावेदन
को िनणयानस
ु ार भनी वैदेिशक रोजगार यवसाय अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
स चालन गन इजाजत प िदन नरो नु भनी वैदेिशक
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
रोजगार िवभाग, काठमाड का नाममा िनदशना मक ितवादीलाई १० वष कै द सजाय हने गरी पनु रावेदन
आदेश जारी हने ।
अदालतबाट य भएको रायको स ब धमा िवचार
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
गदा मतृ क ब चा यी ितवादीक दईु वषक छोरी
इित संवत् २०७३ साल माघ ३ गते रोज २ शभु म् ।
भएको देिख छ । दईु वषक नाबालक छोरीसँग कुनै
§ यसै लगाउको ०७२-WO-१०११, रसइबीसमेत हन स ने अव था देिखँदनै । ितवादीले
परमादेश, सुवास थापा िव. नेपाल सरकार, आरोिपत कसरु वीकार गरी अनस
ु धान काय र
वैदेिशक रोजगार िवभाग भएको मु ामा पिन याय िन पण ि यामा समेत सहयोग परु याएको
्
यसैअनस
देिख छ । ितवादी कुनै पेसेवर अपराधी पिन होइन ।
ु ार फै सला भएको छ ।
२
साथै िनजले ततु वारदात घटाउन कुनै पूवयोजना
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना बनाएको वा तयारी गरेको देिखँदैन । वारदात घटेपिछ
धान म ल, ०७२-CR-०१००, कत य यान, पिन यसलाई लक
ु ाउने िछपाउने कुनै यास ग रएको
गाय ी े (िघिमरे) िव. नेपाल सरकार
छै न । छोरी रोएकोले रस उठी निजकै रहेको काठको
कसैले एउटा उ े य िलई कुनै काय ग ररहेको िबँड भएको ह्या मरले िहकाउँदा चोट लागी उपचारको
छ भने य तो अव थामा सो काय गन यि को भल
ममा ितवादीको छोरी क चन िघिमरेको मृ यु
ु वश
भएको कुनै कायबाट चाहेकोभ दा िभ न प रणाम भएको छ । यी ितवादी मानिसक रोगले त भई
िन के को अव था भिवत य हो । यी ितवादीले िनजले िनजलाई बेलाबेलामा रस उठ् ने, मन मन ला ने,
अनस
ु धानको ममा एवम् अदालतमा बयान गदा िच याहट हने ज ता ल णसमेत देिखएको छ । िनज
तथा यस अदालतमा पनु रावेदन गदासमेत य तो मानिसक रोगले त भएको कुरा जाहेरवाला माइली
अव था िसजना भएको उ लेख गराउन सके को े को जाहेरीमा उ लेख भएको यहोरा र अदालतको
देिखँदैन । िनजले ब चा रोएकोले रस उठी निजकै आदेशानस
ु ार भएको िमिसल संल न िनजको वा य
भएको ह्या मरले ब चालाई हानेको भनी उ लेख परी ण काडबाट समेत देिख छ । जसको उिचत
गराएको देिख छ । अथात् सो ह्या मर चलाउँदा िववेचना मु ाको रोहमा ग रएको देिखँदैन । सामा य
िनजको उ े य अ कुनै िचजलाई हा ने वा अ नै अव थामा रहेको एउटा मिहलाले आफै ँ ले ज म
कुनै योजनको लािग सो ह्या मर चलाएको होइन िदएक नाबािलका छोरीलाई ह या गछन् भ ने कुरा
िक ब चालाई नै हा ने उ े यले चलाएको देिख छ । क पना पिन गन सिक न । ितवादीको पा रवा रक,
िनज ितवादीले अक उ े यको लािग सो ह्या मर शारी रक र मानिसक अव थालगायत वारदात
हा ने काय गरेको र अनपेि त प रणामको पमा हँदाको प रि थितलाई म यनजर गरी िवचार गदा यी
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ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन जाने उपि थत रहेको अव थामा भएको वारदातका ममा
देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ९ वष यी ितवादीसमेतको हारबाट मतृ क िदनेश िल बूको
कै द सजाय गन उपयु देिखने ।
मृ यु भएको भ ने कुरा पिु भएको देिखँदा पनु रावेदन
उि लिखत त य, िववेचना एवम् माणह को अदालतले यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम
आधारमा काठमाड िज ला अदालतबाट ितवादी िनज ितवादीलाई १०(दश) वष कै द गरेको फै सलालाई
गाय ी े (िघिमरे) लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको अ यथा मा न िमलेन तसथ पनु रावेदक ितवादीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सजाय हने ठहर्याई भएको फै सलालाई सदर गरेको
मािथ िववेिचत त य, माण कानूनसमेतका
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१/१२/१० आधारबाट ितवादी बोका भ ने सिु नल सोरेनलाई
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. को
हँदाको प रि थितलाई समेत िवचार गदा ितवादी कसरु गरेको ठहर्याई सोही १४ नं. बमोिजम िनजलाई
गाय ी े (िघिमरे) लाई सव वसिहत ज मकै द गदा कै द वष १०(दश) गरेको झापा िज ला अदालतको
चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.को १८८ िमित २०६९।९।५ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
नं. बमोिजम ९ वष कै द सजाय हने ।
अदालत, इलामको िमित २०७०।१०।२६ को फै सला
इजलास अिधकृत: रामु शमा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: िसजन रे मी
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २७ गते रोज ४ शभु म् । क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १०
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
१
ह रकृ ण काक , ०७१-CR-०५४३, ०७३-RCमा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ००५७, कत य यान, नेपाल सरकार िव. िदनेश साह
ह रकृ ण काक , ०७१-CR-०२४२, कत य यान, कानूसमेत, नेपाल सरकार िव. िदपनारायण साह कानू
सुिनल सोरेन िव. नेपाल सरकार
लास जाँच मचु ु का र शव परी ण हन नसके
अदालतमा आई ितवादी सिु नल सोरेनले पिन घटना थल मचु ु का एवम् ितवादी दीपनारायणको
कसरु मा इ कारी भई जे ज तो िजिकर गरे पिन बयानसमेतबाट िसमादेवीको मृ यु भएकोमा कुनै
अनस
ु धानका अव थामा िनजले गरेको बयानलाई िववाद नभएको र ितवादी दीपनारायणसमेतले
िनजउपर पोल परेको कागज एवम् लास कृित मतृ क िसमादेवीलाई भारतको र सौल लगेको,
र पो माटमसमेतका कागजह ले िनजको उ
मतृ कको मृ यु स ब धमा मतृ कको माइतीलाई खबर
कथनलाई समथन गरी राखेको हँदा िनज ितवादीको नगरेको, मतृ कको उपचार गराएको े सन तथा
आफूले हार नगरेको भ ने अदालतको बयान िजिकर अ पतालले िदएको Death certificate पेस हन
एवम् आफू वारदातमा संल न नै नभएकोमा कसरु दार नसके को ज ता प रि थितज य माणह बाट यी
कायम गरेको फै सला निमलेको भ ने पनु रावेदन ितवादीले मतृ कलाई उपचार गराउन लगेको नभई
िजिकर त यसङ् गत मा न नसिकने । वारदात थलमा आ नै घरमा मतृ कलाई कुटिपट गरी मारी भारतको
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र सौलतफ लगेको देिखन आउँछ । घटना दे ने हने तथा अ य ितवादीह अशोककुमार साह र
च मिदद् र य माण नभए पिन मालाकार पमा िदनेश साहको हकमा सु अदालतको फै सला सदर
देिखएको प रि थितज य माणबाट िसमादेवीलाई हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालतको िमित
मान कायमा ितवादी िदपनारायण साहको संल नता २०७१।२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा ितवादी
पिु भइरहेको छ । तसथ ितवादी िदपनारायण दीपनारायण साहको हकमा साधक सदर हने ।
साहलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. इजलास अिधकृत : य साद भ राई
तथा १३(३) नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३) क यटु र: उ रमान राई
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने गरी पनु रावेदन इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
३
अनस
ु धानको ममा हरी चौक बढु गाई, मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पसाले िमित २०६८।३।३ मा िज ला हरी कायालय, िव भर साद े , ०७२-WO-०५५४, उ ेषण,
पसालाई लेखेको प मा घटना हँदा अशोक साह नारायणबहादुर थापासमेत िव. सामा य शासन
र िदनेश साह घरमा नभएको भ ने बिु झएको भ ने म ालय, िसंहदरबारसमेत
उ लेख भएको देिख छ भने िनज ितवादीह आफै ँ
सािबकको ५ दरब दीमा नयाँ थिपएको १ गरी
अदालतमा उपि थत भई वारदातको समयमा हामी ६ वटा दरब दी कायम भएकोमा सािबकको दरब दी
पवत िज लाको िशवालय गा.िव.स.मा राज िम ीको बमोिजमको पदको पदपूित भइरहेको ि थितमा पद
पमा काम गरी आएको भनी आरोिपत कसरु मा खाली नभएको हँदा बढुवाको लािग यी पदह को सं या
इ कार रही बयान गरेका र िनजह को सा ी सरु शे समावेश गरी पठाउन िम ने देिखएन । साथै पदपूित
साह कानल
ु े ितवादीह अशोक साह र िदनेश साह नभई पद बाँक रहेको भएमा पिन बढुवाको स भा य
घटना हँदा सो ठाउँमा नरहेको, िनजह िनद ष हँदा उ मेदवारबाट िनवेदकह वि चत हने अव था पिन
सजाय पाउनु पन होइन भनी िनज ितवादीह को देिखँदनै । तसथ ततु रट िनवेदन कानूनसङ् गत
बयानलाई समथन गद बकप समेत गरेको देिखँदा उ
नदेिखँदा खारेज हने ।
वारदातमा ितवादीह अशोक साह र िदनेश साहको इजलास अिधकृतः य साद भ राई
कुनै संल नता रहेको देिखँदनै । तसथ पनु रावेदन क यटु र: उ रमान राई
अदालतबाट िनज ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
सफाइ िदनेगरी भएको फै सलालाई अ यथा मा न
४
निम ने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अतः मािथ िववेिचत त य, माण र िव भर साद े , ०७१-WO-१०४५, उ ेषण,
आधारसमेतबाट ितवादीह िदपनारायण साह, मुरारी साद का ले िव. सामा य शासन म ालय,
अशोक साह र िदनेश साहले अिभयोगबाट सफाइ िसंहदरबारसमेत
पाउने ठहर्याई गरेको पसा िज ला अदालतबाट भएको
िनवेदकले नेपाली, इितहास र सं कती मूल
िमित २०६९।३।२७ को फै सलालाई के ही उ टी गरी िवषय िलई मानिवक तथा समािजक िव ान संकायमा
ितवादी दीपनारायण साहलाई यानस ब धीको िवणता माणप तह उ ीण गरेको देिखँदा नेपाल
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द शासन सेवा राज समूह राजप ाङ् िकत ततृ ीय
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ेणीमा बढुवा हन िनजको शैि क यो यताको अभाव गन निम ने ।
रहेको देिख छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
अत: िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२४घ१क को उपदफा १ को ख ड (ग) बमोिजम िनजले २४घ१क. को उपदफा १(ग) मा उि लिखत यूनतम
नेपाल शासन सेवा, राज समूह, राजप ाङ् िकत यो यता पगु क
े ो नदेिखँदा िनज िनवेदक मरु ारी साद
तिृ तय ेणीको पदमा बढुवा हनको लािग स बि धत का लेलाई जे ता र कायस पादन मू याङ् कनको
सेवा समूह वा उपसमूहसँग स बि धत िवषयमा क तीमा आधारमा हने बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार
माणप तह वा सोसरहको शैि क यो यता पूरा गरेको कायम गन निम ने भनी बढुवा सिमित, सामा य
नदेिखँदा िनज िनवेदकलाई जे ता र कायस पादनको शासन म ालयको िमित २०७२।१।७ को िनणय र
मू याङ् कनको आधारमा हने बढुवाको लािग स भा य सो िनणय सदर गन गरेको लोक सेवा आयोगको िनणय
उ मेदवार कायम गन निम ने ।
नं. ३०८ िमित २०७२।२।३२ को िनणय कानूनस मत
िनवेदक २०४३ सालमा ख रदार पदमा नै रहेको पाइयो । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सेवा वेश गरेको र २०६३ सालमा राज समूहको इजलास अिधकृतः य साद भ राई
नायब सु बा पदमा एक तह मनु ीको ख रदार पदको क यटु र: उ रमान राई
लािग चािहने एस.एल.सी.यो यता भए पु ने आधारबाट इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
बढुवा भएको देिख छ । िनवेदक राज समूहमा नै सु
५
वेश गरेको भ ने देिखन नआई ना.स.ु पदमा एस.एल. मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सी.को यो यतालाई आधारमानी बढुवा भई आएको िव भर साद े , ०७२-WO-०२४२, उ ेषण,
देिखयो । तसथ िनज िनवेदकले मानिवक तथा रमेशकुमार गोईत िव. लोक सेवा आयोग के ीय
सामािजक िव ान संकायको िवणता माणप तहमा कायालय, अनामनगरसमेत
नेपाली, इितहास र सं कृित िवषय िलई हािसल गरेको
िनवेदकले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
उ शैि क यो यतालाई यूनतम यो यता मानी िनज दफा २४घ१क को (१)(ग)(२) को ावधानअनु प
राज समूहमा सेवा वेश गरेको नदेिखँदा मािथ लो स बि धत सेवा समूह वा उपसमूहसँग स बि धत
पदमा उ िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िवषयमा १ मिहना वा सोभ दा बढी अविधको
िनयम ७५ मा उि लिखत ावधान आकिषत हनस ने सेवाकालीन तािलम िलई जे ता र कायस पादन
नदेिखने ।
मू याङ् कन ारा हने बढुवाको लािग दरखा त
ऐनमा प पमा तोके को यो यताको हकमा फारामसाथ पेस गन सके को देिखँदनै । िनजले
िनयमावलीले अ यथा यव था गरेपिन सो ऐनको सेवाकालीन तािलमको लािग िविधवत् पमा मनोनयन
ावधान नै लागू हने ह छ । िनवेदकले मानिवक तथा भई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोके को
समािजक िव ान संकायमा हािसल गरेको िवणता िनकायबाट स चािलत तािलम िलएको माणप पेस
माणप तहको शैि क यो यता उ बढुवा योजनको गन सके कोसमेत पाइँदैन । िनज िनवेदक रमेशकुमार
लािग एक तह मिु नको यूनतम शैि क यो यता पगु ेको गोईतले कानूनले प पमा तोके को सत सेवाकालीन
मा न िम दैन । द , गणु तर राज शासनको तािलम िलएको नदेिखँदा िनज िनवेदक नेपाल
स चालन गन हेतल
ु े आव यक पन शैि क यो यता इि जिनय रङ सेवा, िसिभल समूह, हाइवे उपसमूह,
िनयमानस
ु ार तोके को हँदा सो यव थालाई अनदेखा राजप ाङ् िकत ततृ ीय ेणी ( ा.) इि जिनयर पदको
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लािग जे ता र कायस पादन मू याङ् कन ारा हने मा थायी िनयिु का लािग स बि धत िज ला िश ा
बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन स ने अव था कायालयमा िसफा रस गन भनी िनणय भएको र सो
नरहने ।
िसफा रसको वैकि पक उ मेदवारको म सं या २
िनवेदकले दाबी गरेको पद राजप ाङ् िकत मा यी िनवेदकको नाम िसफा रस भएको देिखयो ।
ततृ ीय ेणीको भएको र सो पदमा बढुवा हन जे ता यी िनवेदकले िनयिु पाउँ भनी िमित २०७२।४।१७
र कायस पादन मू याङ् कनको अित र स बि धत मा िनवेदन िदएको देिख छ । यसबाट िनवेदकको
िवषयमा माणप तह वा सोसरहको शैि क यो यता िनवेदन िश क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को
ा र १ मिहना वा सोभ दा बढीको स बि धत सेवा िनयम २५(३) को यव थाको प ितकूल रहेको
समूह वा उपसमूहसँग स बि धत िवषयमा सेवाकालीन देिखयो । वैकि पक उ मेदवारले कानूनमा यव था
तािलम िलएको हनपु न अिनवाय यव था गरेको भएबमोिजमको अव थास ममा िनयिु पाउन स ने
देिखँदा जे ता र कायस पादन मू याङ् कन मा भए हो । कानूनभ दा बािहर गएर पद र भएको भ ने
पु ने तािलम आव यक नभएको भ ने रट िनवेदन आधारमा मा वैकि पक उ मेदवारले िनयिु पाउन
िजिकर िम ने नदेिखने ।
स ने अव था हँदैन । यसरी िनयमले प यव था
कुनै कानूनको या या गदा ऐनमा यु
ग ररहेको अव थामा िनवेदकको िजिकरअनस
ु ार
कुनै ख ड वा भाग मा लाई हेररे अथ िनका ने िनयिु पाउन स ने अव था नदेिखने ।
होइन त स ब धी भएका स पूण यव थाह को
पद र भएपिछ वैकि पक उ मेदवारलाई
समि गत पमा अ ययन गरी यसको अथ िज ला िश ा अिधकारीले जानकारी गराउनपु न भ ने
पिह याउनपु न कानून या याको िस ा त हो । य तो िनयममा के कुन यव था रहेको छ सो स ब धमा
अव थामा रट िनवेदन िजिकर र िनवेदकतफका िनवेदकतफका िव ान् अिधव ाले प देखाउन
िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग स नभु एको छै न । िनयममा नै नभएको नदेिखएको
सहमत हन सिकएन । तसथ िनवेदकको मागअनु प अव थामा िज ला िश ा अिधकारीले जानकारी
रट जारी गनपन
ु अव था िव मान देिखएन । रट नगराएको कारण िनयिु का लािग िनवेदन िदन िढला
िनवेदन खारेज हने ।
हन गएको भ ने िनवेदक तफका िव ान् अिधव ाको
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
क यटु र: उ रमान राई
अतः मािथ िववेिचत त य, आधार र
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
कारणबाट िश क सेवा आयोग िनयमावलीको िनयम
६
२५(३) मा भएको उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. वैकि पक उ मेदवारले िनयिु पाउने अव था देिखन
ी िव भर साद े , ०७२-WO-०३०३, नआएको हँदा िनवेदन िजिकरअनस
ु ारको आदेश जारी
उ ेषण, तुलबहादुर थापा िव. िज ला िश ा गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अिधकारी, िज ला िश ा कायालय, त घास इजलास अिधकृतः य साद भ राई
गु मीसमेत
क यटु र: उ रमान राई
िश क सेवा आयोगबाट िमित २०७१।३।१२ इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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व. कृ ण साद यौपानेको िनविृ भरणको आधा
इजलास नं. ११
भराइिदने गरी गरेको िमित २०७०।४।३१ को िनणय र
सोअनस
ु ार भएका प ाचारसमेत उ ेषणको आदेशले
१
बदर हने ठहछ । िनवेिदका ीमती कमला यौपानेले
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. खाईपाई आएको पा रवा रक िनविृ भरणमा असर पन
ी सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०२९२, खालको कुनै िकिसमको काम कारवाही नगनु नगराउनु
उ ेषण, ीमती कमला यौपाने िव. ीमती कमला भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत
यौपानेसमेत
जारी हने ।
िश ा िनयमावली, २०४९ को उ िनयम इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
७२ (हालको िश ा िनयमावलीको ११५) मा भएको क यटु र: याम साद रे मी
कानूनी यव थाअनस
ु ार मतृ िश कले कसैलाई इित संवत् २०७३ साल पस
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
इ छाएको भए य ता यि ले िनविृ भरण पाउने
२
कसैलाई इ छाइएको नभए एकाघरको निजकको मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
हकवालाले पाउने छ भ ने उ लेख भएको देिखँदा िव भर साद े , ०६७-CR-००१४, कत य
वैयि क िववरण फारम िसटरोल नै भरी िश क यान, नेपाल सरकार िव. झगबहादुर पुनसमेत
िकताबखानामा दता नै गराएको नदेिखएको भ ने
माण ऐन, २०३१ को दफा ४० बमोिजम
िकताबखानाको िलिखत जवाफबाट देिखए पिन ितवादीका छोराछोरीह बाबआ
ु मा िव सा ी ब न
कमचारी स चयकोषको प रचयप मा यी िनवेिदका कर नला ने उ मिु ा यि भएकाले िनजह बाट
का छी ीमती कमला योपानेलाई इ छाइएको ितवादीह का िव ग रएको कागजको यहोरालाई
देिखएको र िनज का छी ीमित कमला यौपाने वत माणको पको हण गन िम ने नदेिखने ।
नै एकाघर सगोलको हकवाला भ ने देिखन आयो ।
मतृ कको मृ यु ितवादीको कागजमा
िवप ी जेठी ीमती कमला यौपाने २०४८।४।८ मा उ लेख भएबमोिजम घाँटी िथचेर भएको भ ने त य
नै अंश िलई िभ न भएको भ ने देिखएकोले निजकको लासजाँच ितवेदन र लासजाँच मचु ु कासमेतबाट
हकदार िवप ी जेठी ीमती कमला यौपानेलाई मा न समिथत हन आएको देिख न । मतृ कको मृ यु घाँटी
िमलेन । िनविृ भरण अिधकार प समेत बनाई २०५५ िथची ास अव भई भएको भ ने त य मतृ कको
सालदेिख िनर तर पमा पा रवा रक िनविृ भरण घाँटीमा घाउचोट िनलडाम नदेिखएकोले लासजाँच
पाइरहेक का छी ीमती कमला यौपानेलाई बु दै ितवेदनबाट समेत खु न नआएको अव थामा
नबझ
ु ी ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत आधा मतृ कको मृ यु भएको ११/२ मिहनापिछ ितवादीउपर
मा िनविृ भरण पाउने गरी िव ालय िश क पोल गरी िदएको जाहेरीप ात् ितवादीह बाट
िकताबखानाले िमित २०७०।४।३१ मा गरेको िनणय गराइएको सािबती कागज र सोही सािबती कागजलाई
उ िश ा िनयमावलीको कानूनी यव थािवपरीतको आधार बनाई अनस
ु धानमा बिु झएका मािनसह बाट
भएको देिखन आउने ।
भएको पोललाई वत र िन या मक माणको
अतः िव ालय िश क िकताबखानाले छु ी
पमा हण गन िम ने नदेिखने ।
िभ न भइसके क जेठी ीमती कमला यौपानेलाई
तसथ, उि लिखत माण प रब धबाट
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मतृ कलाई यी ितवादीह ले मानपनस
मको कायालय, काठमाड ले कानूनको स पूण ि या पूरा
ु
पूव रसइवी रहेको भ ने नदेिखएको, अनस
ु धानको गरी वा तिवक ज मिमित स याएको अव थालाई
ममा ितवादीह बाट गराइएको कागजमा अनदेखा गरी िनजको ज मिमित २०१३।८।१ नै
मतृ कलाई घाँटी िथची मारेको भनी उ लेख भएका हो भनी सो िमितबाट अ ठाउ न वष पूरा हने िमित
त य मतृ कको लास कृित मचु ु का एवम् लासजाँच २०७१।८।१ देिख अिनवाय अवकाश िदनेबारेमा
ितवेदनबाट समिथत नभएको शङ् का र अनमु ानको िनजामती िकताबखानाको प.सं. ३८८३।५६६४ िमित
आधारमा कसरु दार ठहर गन निम ने, शङ् काको २०७०।९।२९ को अवकाशस ब धी प र िनजामती
सिु वधा अिभयु ले पाउने भ ने फौजदारी यायको िकताबखानाको प.सं. २०७०।७१ च.नं. ५८११ िमित
िस ा तसमेत रिहआएकोले यी ितवादी झगबहादरु २०७०।१२।१२ को प उ ेषणको आदेशले बदर
पनु र सक
ु मी पनु उपरको अिभयोग दाबी ठहर गरेको हने ।
दाङदेउखरु ी िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
अतः उि लिखत िमिसल संल न
ितवादीह लाई सफाइ िदने ठहर्याएको पनु रावेदन कागजातह बाट िनजामती िकताबखानाको च.नं.
अदालत, तल
ु सीपरु दाङले िमित २०६६।८।८ मा ३८८३।५६६४ को प र च.नं. ५८११ िमित
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
२०७०।१२।१२ को प उ ेषणको आदेशले बदर
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
ग रिदएको छ । िनवेदकको ज मिमित २०१७।२।१
क यटु र: याम साद रे मी
कायम गरी कानूनबमोिजम अिनवाय अवकाशको
इित संवत् २०७३ साल पस
िमित गणना गन काय गनु भनी िवप ीह को नाममा
ु ३ गते रोज १ शभु म् ।
३
परमादेशको आदेश जारी हने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी इजलास अिधकृत: ेम खड् का
अिनलकुमार िस हा, ०७०-WO-०९८५, उ ेषण / इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज १ शभु म् ।
परमादेश, ह र साद पा डे िव. धानम ी तथा म ी
४
प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िनवेदक ह र साद पा डे नेपाल सरकारको अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०४९७, उ ेषण /
राजप ाङ् िकत ततृ ीय णे ी (शाखा अिधकृत) परमादेश, राजिकशोर यादव िव. िनजामती िकताबखाना
पदमा िमित २०४४।४।१ मा िनयिु
भएको ह रहरभवन, पु चोकसमेत
देिख छ । नेपाल सरकारको सेवामा वेश गनभु दा
यस अदालतको अ त रम आदेशका
अिघ अथात् िमित २०३८ सालमा नै िनवेदकको आधारमा िनवेदकले आ नो कायालयमा काम गरेको
ज मिमित कानूनको स पूण ि या पूरा गरी स याई अव थालाई कानूनी पमा नै काम गरेको मा नपु न
िनवेदकको सबै कागजातमा िनजको ज मिमित देिख छ । अदालतको आदेशानस
ु ार यी िनवेदकले
२०१७।२।१ भनी उ लेख भएको देिखँदा यसलाई आफूले काय गरेको समयमा िनि त पमा तलब
अ यथा भ न िमलेन । िनवेदकलाई न दीरा ी भ ालगायतको रकम ा गन नै ह छ । अदालतको
कुलबाट SLC पास भएको चा रि क माणप मा अ त रम आदेशले काम गरेको अविधलाई गैरकानूनी
उ लेख भएको ज मिमितको िलखतलाई िज ला मा न िम ने देिखएन । आफू कायरत रहेको कायालयमा
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हािजर गरी गरेको कामबापत उपभोग गरेको तलब भ ा रकम िफता माग नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को
सिु वधाको रकमलाई अिनयिमत पमा उपभोग गरेको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
भ न यायोिचत देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
रट नं. ०६४-WO-१०१४ यस अदालतबाट क यटु र: च दनकुमार म डल
िमित २०६६।११।१८ मा खारेज हँदास म िनवेदक इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
यस अदालतको आदेशानस
ु ार नै कायरत रहेको
देिखँदा िनजमती िकताबखानाले िनवेदकबाट िमित
इजलास नं. १२
२०६२।३।३० भ दा पिछ काय गरेबापत ा गरेको
तलब भ ालगायतको स पूण रकम िदलाउने, बझ
१
ु ाउने
भनी िनवेदकलाई प.सं. ०७२।७३ च.नं. १५०८ िमित मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
२०७२।८।२४ को प माफत रकम िफता माग गन खड् का, ०७०-CI-०७८०, परमादेश, रामकुमारी देवी
बारेको प २०६६।११।१८ भ दा अिघ उपभोग गरेको साह िव. िज ला हरी कायालय धनुषासमेत
तलब भ ा सिु वधाका स ब धमा उि लिखत आधार
िनवेदकको छोराको मृ यु भए लग ै देखी
कारणबाट िनवेदकले िफता गनपन
ु अव था नरहेकोले मृ यक
ु ो स ब धमा अनस
ु धान तहिककातको
२०६६।११।१८ स म िनवेदकले उपभोग गरेको तलब काय भएको देिखएको र िनजको जाहेरीप ात्
भ ा सिु वधाका हकमा दाबीको िमित २०७२।८।२४ समेत मचु ु काह
भई अनस
ु धान ि या
को प सो हदस म उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
अिघ बढेको देिखएको प र े यमा िज ला हरी
अतः उि लिखत िमिसल संल न कायालयबाट अनस
ु धानको काय नै बेवा ता
कागजातह बाट िनजामती िकताबखानाको च.नं. ग रयो, कानूनबमोिजमको कत य पूरा ग रएन भ ने
१५०८ िमित २०७२।८।२४ को िनवेदकबाट रकम पनु रावेदकको िजिकरसँग सहमत हनस ने अव था
िफता माग गन बारेको प िनवेदकले २०६६।११।१८ नरहने ।
भ दा अिघ उपभोग गरेको तलब भ ा सिु वधाका
िवप ी बनाइएको िज ला हरी कायालयबाट
स ब धमा सो हदस म उ ेषणको आदेशले बदर कानूनबमोिजम अनस
ु धानको काय भइरहेकै देिखएको
ग रिदएको छ । िनवेदक यस सव च अदालतको र अनस
ु धानप ात् मु ा च ने नच ने स ब धमा िनणय
िमित २०६५।३।५ र िमित २०६५।३।१५ को हन बाँक नै रहेको अव थामा िनवेदन मागबमोिजम
आदेशले आ नो कायालयमा कायरत रहेको र यस परमादेशको आदेश जारी गनपन
अव थाको
ु
अदालतबाट उ रट नं. ०६४-WO-१०१४ को िव मानता नदेिखएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम
उ ेषण परमादेश िमित २०६६।११।१८ मा खारेज परमादेशको आदेश जारी गनु नपन गरी पनु रावेदन
भएको हँदा सो िमितबाट नै यस अदालतबाट जारी अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६९।८।१२ मा भएको
भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य भएको देिखँदा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमित २०६६।११।१८ स म िनवेदक अदालतको इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
आदेशानस
ु ार आ नो कायालमा कायरत रहेको हँदा सो क यटु र: रानु पौडेल
िमितस मको िनजले ा गरेको तलब भ ालगायतको इित संवत् २०७३ साल साउन गते २५ रोज ३ शभु म् ।
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२
भएको िमलाप ले ज गा अ य अंिशयारको नाममा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी परेको भ ने कारणले मा लेनदेन मु ामा रािखएको
िव भर साद े , ०७१-WO-०६२१, उ ेषण रो काको योजन समा हँदैन । य तो अव थामा
/ परमादेश, हेम तबहादुर बुढाथोक िव. पुनरावेदन पिहले ऋणीको भागमा परेको ज गाबाट पिहला
अदालत, तुलसीपुर, दाङसमेत
असल
ु उपर हने र सो जेथाबाट िबगो असल
ु उपर
िनवेदकले िदएको अंश मु ामा भएका नभएमा लेनदेन मु ाबाट रो का रहेको िक.नं. ४८१
फै सलाअनस
ु ार ा भएको अंश ा गन फै सला समेतका ज गाह बाट असल
ु उपर हने भनी रौतहट
काया वयनको िसलिसलामा िज ला अदालतमा िज ला अदालतबाट भएको आदेश कानूनसङ् गत र
कारवाहीयु अव थामा रहेको भ ने िमिसलमा यायको रोहबाट मनािसब रहेको देिखने ।
उि लिखत यहोराबाट देिखयो । यी िनवेदकले
तसथ िज ला अदालतको आदेश बदर गरी
दाबी गरेको अंश मु ामा पाउने भनी ठहर भएको लेनदेन मु ा परेपिछ गरेको िमलाप को आधारमा
अंशहक ा गन के कुन िक.नं. बाट ब डा गन िबगो भरी भराउको योजनाथ रो का रहेको ज गा
हो सो स ब धमा िज ला अदालतबाट फै सला फुकुवा गन गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित
काया वयन गन ममा िन य ल गन बाँक नै रहेको २०७१।१२।१९ मा भएको आदेश कानूनसङ् गत
अव था देिखन आयो । िज ला अदालतबाट अंश नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
हक काया वयन गन स दभमा सु फै सलाबमोिजम छ । अब सु रौतहट िज ला अदालतको िमित
स पि ा गन ममा िनवेदकको स पि स ब धी २०७१।८।२६ को आदेशमा उ लेख ग रएको
हकमा आघात पन गएमा कानूनबमोिजमको उपचार ज गाबाट लेनदेन मु ाको िबगो भरी भराउस ब धी
खो ने माग अवल बन गन यी रट िनवेदकको फै सला काया वयन अिघ बढाउनु भनी रौतहट िज ला
कानूनी हक सरु ि त नै रहेको देिखएबाट िनवेदन अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी
मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान हने ।
रहेको देिखएन । अतः ततु रट िनवेदन खारेज इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
हने ।
क यटु र: रानु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
क यटु र : रानु पौडेल
४
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् । मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
३
िव भर साद े , ०६९-WO-१०८१, उ ेषण /
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी परमादेश, कृ ण साद सुवेदी िव. नैनवती था नी भ ने
िव भर साद े , ०७१-WO-०९०७, उ ेषण / मैना था नीसमेत
परमादेश, सीतद साह तेली िव. पुनरावेदन अदालत,
िनवेदकले िबगोको कारवाहीको ममा
हेट डासमेत
सु मा देखाएको ज गाह फुकुवा भई अ य जे
लेनदेन मु ाको रोहबाट साहले भरी पाउने जोसक
ु ै को नाउँमा गएको भए तापिन उि लिखत
िबगोको सरु ाथ ज गा रो का रािखएकोमा सोको कानूनी यव थाबमोिजम फै सला काया वयन गन
योजन समा नभई सोप ात् परेको अंश मु ामा िम ने नै देिखएको हँदा उ कानूनी यव था एवम्
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यस अदालतबाट भएको िमित २०६७।८।२९ को
आदेशबमोिजम िक.नं. ४२६ र ६२४ को ज गाम ये
इजलास नं. १३
ऋणीको हक िह सा जितबाट िनवेदकले िबगो
भ रभराउ गन पाउने नै देिखँदा सो आदेशबमोिजम मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद
फै सला काया वयन हन नस ने गरी सनु सरी िज ला े , २०६९-CI-०४१०, िनणय दता बदर हक
अदालतबाट भएको आदेश र सो आदेश सदर गरेको कायम, लाले िव कमा िव. दोलखा मालपोत कायालय,
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको आदेश िज ला दोलखा च रकोटसमेत
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क)१ र
अदालतबाट िमित २०६७।२।२९ मा भएको
यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत न सा मचु ु कामा िक.नं. ३४४ को ज गाको उ र
देिखन आउने ।
र पि म िक लामा खोला रहेको पाइ छ । आवादी
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट भएको भए बटु ेन जनाउनु पन होइन । वादीले हकको
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िज ला अदालत,
ोत भनी देखाएका िवजन मानाअ तगत पन ज गाह
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क) (१) आकिषक सोही थानको छे उछाउमा दता ग रसके को पाइयो ।
हन नस ने भनी सु िज ला अदालतबाट िमित एउटै िवजनमानाबाट छे उछाउको ज गा समयमा नै
२०६९।२।२६ मा भएको आदेश सदर गन गरी भएको दता गरी पज
ु ा ा गरेकोमा िववािदत िक.नं. ३४४ को
िमित २०६९।६।५ को आदेश कानूनबमोिजम भएको ज गा पिन सोही िवजन मानािभ पन भए उसैबखत
नदेिखँदा उ आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर वादीले आ नो नाउँमा सोही समयमा दता गराउन पन
ग रिदएको छ । अब फै सला काया वयनको अव थामा हो । िववािदत िक.नं. ३४४ को ज गा खोलाको छे उको
रहेको अचल स पि को हक ह ता तरण भएको ज गा भएको र नापी हँदा बटु ेन भनी जिनएकोले आवादी
देिखँदा िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को रहेको मा न सिकने देिखन आएन । व ततु : िववािदत
िनयम ७८क (१) अनस
ु ार य तो अचल जहाँ गए पिन ज गाको अवि थित र नापी हँदा िवरहमा खल
ु ाइएको
सोबाट फै सला काया वयन गन िम ने अव था भएको यहोराबाट सावजिनक कृितको रहेको देिखने ।
हँदा रट िनवेदकले देखाएको उ िक.नं. ४२६ र ६२४
नापीको समयमा सरकारी बटु ेन कायम
र सोबाट िक ाकाट भई गएका ज गाह म येबाट भएको उ िक.नं. ३४४ को ज गालाई ज गा नाप
यस अदालतको फै सलाअनस
ु ार ऋणी मनोजकुमार जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११ बमोिजम मख
ु
चौधरीको आधा हक रहेको देिखँदा सो हकिह सा िज ला अिधकारीको अ य तामा गिठत सिमितले
जितबाट कानूनबमोिजम िबगो भराइिदने स ब धमा िमित २०५३।१।२४ मा सरकारी वन बटु ेन कायम गन
कारवाही गनु भनी सनु सरी िज ला अदालतको नाउँमा गरी िनणय ग रसके पिछ वादीले िमित २०६६।३।११
परमादेशको आदेश जारी हने ।
मा आएर िफराद गरेको देिख छ । सरकारी वन बटु ेन
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
कायम गन गरी िनणय भएको क रब १३ वषपिछ आएर
क यटु र: च दनकुमार म डल
सो िनणय बदर गन िफराद िदन पन मनािसब कारण
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् । िदन सके को नपाइने ।
तसथ, उपरो
िववेिचत आधार
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माणह बाट वादी दाबीबमोिजम िमित २०५३।१।२४ २२ मा कमचारीको दईु वष सेवा अविध पूरा नहँदैको
को िनणय बदर गरी िक.नं. ३४४ को ज गा वादीको अव थामा पिन स वा गन सिकने कानूनी यव था
नाउँमा दता हक कायमसमेत हने देिखन आएन । अत: रहेको पाइ छ । उ ऐनको दफा २२ (घ) मा ामीण
वादीको नाउँमा हक कायम दता हने गरी सु िज ला वा य कायकता, आयवु िदक वा य कायकता
अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी िफराद दाबी र मातिृ शशु कायकताको पदमा कायरत कमचारीलाई
पु न नस ने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट पार प रक सहमितको आधारमा वा य तो पद
िमित २०६८।१२।२९ मा भएको फै सला िमलेकै कुनै कायालयमा र भएमा कमचारीको मागको
देिखँदा सदर हने ।
आधारमा स वा हने यव था गरेको देिख छ । रट
इजलास अिधकृत: जयराम े
िनवेिदकाले घर पायक पन कायालयमा स वा माग
क यटु र: ेमबहादरु थापा
गरेको र मागअनस
ु ार पि मा चल े ीय वा य
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् । िनदशनालयले िमित २०७२।६।६ मा स वासमेत
गरेको देिखयो । िनवेिदका स वा भएको कायालयमा
इजलास नं. १४
हािजर भई कामकाज गरेको ७ (सात) िदनमा नै
अिघ लो कायालयमा २ (दईु ) वष सेवा अविध नपगु ेको
१
भनी सो स वा बदर गन पि मा चल े ीय वा य
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान िनदशनालयको िमित २०७२।६।१९ को स वा
िसंह राउत, ०७२-WO-०३१४, उ ेषण, क पना बदरको प उ दफा २२ को यव थाको ितकूल
भुषाल िव. वा य तथा जनसं या म ालय भई कानूनअनु पको नदेिखँदा उ स वा बदरको
पि मा चल े ीय वा य िनदशनालय, पाखरासमेत प ले िनवेिदकाको हकमा आघात पारेको देिखने ।
िनवेिदकाले आ ना साना बालब चा भएको
अतः मािथ उि लिखत आधार र
र दधु रा वा य चौक प देही घर पायक पन कारणसमेतबाट पि मा चल े ीय वा य
भएकोले यहाँ स वा ग रपाउँ भनी स बि धत िनदशनालयको िमित २०७२।६।१९ को स वा बदर
िनकायको सहमित िलई स वाको लािग िनवेदन िदएको प ले िनवेिदकाको हकमा आघात पारेको देिखँदा उ
देिख छ । यसरी स वा हनका लािग सहमित ा िमित २०७२।६।१९ को प उ षे णको आदेशले
गरी घरपायक पन कायालयमा स वा भई कामकाज बदर ग रिदएको छ । िनवेिदकालाई हाल कायरत रहेको
ग ररहेको अव थामा के क तो कारण परी स वा दधु रा वा य चौक प देहीमा कामकाज गन िदनु
बदर गनु परेको हो सोको मनािसब कानूनी आधार र भनी िवप ीका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
कारण स वा प मा उ लेख ग रएको देिखँदनै । साना हने ।
बालब चाक आमा यी रट िनवेिदकालाई घर पायक इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
पन कायालयमा कायरत रहेको अव थामा अिघ लो इित संवत् २०७३ साल पस
ु २४ गते रोज १ शभु म् ।
कायालयमा हािजर भएको २ (दईु ) वष सेवा अविध
२
नपगु ेको भनी मनोगत पमा स वा बदर गन िम ने मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
पिन नदेिखने ।
िसंह राउत, ०७१-WO-०५१९, उ ेषण,
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ानबहादुर लामा िव. नेपाल सरकार, भौितक पूवाधार
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तथा यातायात म ालयसमेत
ग भीर पले हे रनु पदछ । पैतक
ृ स पि को नाउँमा
िनवेदक फमलाई िवप ी सावजिनक ख रद कसैले दोहोरो फाइदा उठाउने कसैले स पि मा घाटा
अनगु मन कायालयले िमित २०७१।९।१२ बाट सहनु पन अंशब डाको महलको मनसाय नहने ।
लागू हने गरी १ वष अविधको लािग अथवा िमित
व ततु : अंिशयारह ले पैतक
ृ स पि को
२०७२।९।११ स मको लािग कुनै पिन सावजिनक उपभोग ह ता तरण के कसरी गरे र स पि कित
िनकायको ख रद कारवाहीमा भाग िलन नपाउने गरी बाँक राखे भ ने िवषयले पिन बाँडफाँडमा मह व
कालोसूचीमा राखी सावजिनक जानकारीको लािग रा दछ । अ यथा पैतक
ृ स पि िस याउने र
राि य दैिनक गोरखाप मा सूचनासमेत कािशत जगेना गनको बीचमा फरक नै हने देिखएन । स पि
भएको देिख छ । िनवेदक फमलाई १ (एक) वषको बाँडफाँडमा य ता त यह सु म पमा हेरी िववेचना
लािग कालोसूचीमा रा ने गरी िनणय भएकोमा उ
नग रएमा अंशब डाको महलको २ नं. अनस
ु ार
१ (एक) वषको अविध हाल यितत भई िनवेदकले बराबर अंश पाउने भ ने कानूनी यव था िन भावी
माग गरेको उपचार िन योिजत भइसके को देिखँदा ह छ । अतः पैतक
ृ स पि को बाँडफाँडमा
ततु रट िनवेदन जारी गन िम ने अव था देिखएन । अंिशयारह ले अंशब डा हनअ
ृ स पि को
ु िघ पैतक
िनवेदकको रट िनवेदन खारेज हने ।
उपभोग के कसरी गरे भ ने त य पिन मनन गरी हे रनु
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
पन ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
पनु रावेदक ितवादी कृ णकुमारीको नाउँमा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभु म् । दता रहेका िक.नं. ४४८ र ५१४ को ज गाह ितवादी
गल
ु िवयाले अंिशयारबाहेकका अ य यि ह लाई
इजलास नं. १५
िब गरेको देिख छ । सो िब
यवहारउपर
वादीसमेतका कुनै पिन अंिशयारह ले उजरु बाजरु गरी
१
हक कायम गराउन सके को देिखँदनै । िक.नं. ४४८ को
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी ज गा गल
ु िवयादेवीले िब गरेको ३ वषपिछ िक.नं.
काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०८८५ र ०७२- ५१४ को ज गा १ वषपिछ अंिशयारबाहेकका अ य
CI-१३२०, अंश दता, गुलिवयादेवी पंिजयारसमेत िव. यि ह ले ितवादी कृ णकुमारीलाई राजीनामा िब
गंगाराम पंिजयारसमेत र गंगाराम पंिजयारसमेत िव. गरेको देिख छ । सो ज गाह ख रद गदा िलखतको
गुलिवयादेवी पंिजयार
कै िफयत महलमा िनजका बाबु ह रहर राउतले दाइजो
अंशब डा भनेको स पि बाँडफाँड हने पेवाबापत छोरीलाई ख रद गरी िदएको भनी जिनएको
प ित भएको र सोको बाँडफाँड बराबर िहसाबले देिख छ । ितवादी कृ णकुमारीलाई िनजका बाबु
पाउनु पन मा यता हो । कुनै अंिशयारले पैतक
ृ स पि ह रहरले िमित २०५३।१।१९ मा बकसप गरी िदएको
बढी उपभोग, योग, ह ता तरण गरी िस याउने र िक.नं. ५३ को िवगाहा ०-११-१४ ज गा कृ णकुमारीले
कुनै अंिशयारले पैतक
ृ स पि जगेना गरी बढाउँदै िब गरेको पिन देिख छ । सो ज गा िब गरी अ य
ख रद गद ज मा गन भएमा य ता अंिशयारह ले दाइजोसमेत लगाई ते ो यि का नाउँमा गएका
गरेको यवहारलाई अंश मु ाको स पि बाँडफाँडमा ज गा ख रद गरी िलएक हँ भ ने ितवादीको िजिकर
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देिख छ । माइतीतफबाट िपताले बकसप िदएको भ ने ितवादी कृ णकुमारीले िमित २०५५।११।२६ मा
देिखन आएकोले ितवादी कृ णकुमारीलाई िनजका ख रद गरी िलएको देिख छ । सो िलखतमा माइतीले
िपता ह रहरले दाइजो िदनस ने हैिसयत रहेको भ ने िदएको पेवा पैयाँबाट ख रद गरेको भनी जिनएको
पिु ह छ । स पि लक
ु ाउन घमु ाउरो बाटो अपनाई देिख छ । यसरी माइतीबाट ा पैयाँबाट ख रद
ह ता तरण गरेको भ ने पिु हन आएको पिन छै न । गरेको उि लिखत िक.नं. ३२४ को ज गा मल
ु क
ु ऐन,
यस अव थामा अंिशयारको हकबाट अ य गइसके को अंशब डाको १८ नं. र ी अंशधनको ५ नं. अनस
ु ार
सो िब उपर कसैको उजरु नपरेको य तो स पि
ितवादी कृ णकुमारीको िनजी आजनको देिखँदा सो
मूल अंिशयारको ीमती ितवादी कृ णकुमारीले ज गा ब डा नलगाएको िमलेन भ ने वादीको पनु रावेदन
ख रद गरी िलएको ि थितमा सबै अंिशयारको अंश हक िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
रहन जा छ भनी ततु मु ाको त यलाई हेरी या या
िक.नं. ४४८, ५६५, ५१४ र ३२४ बाहेक
गन यायोिचत हने देिखँदनै । यस कारबाट ितवादी तायदातीमा उि लिखत िक.नं. ५३४, ४५० र ४५२
कृ णकुमारीले राजीनामाबाट ख रद गरी िलएको को ज गा ितवादी गल
ु िवयादेवीले ितवादी बहु ारी
स पि मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं. तथा ी अंश कृ णकुमारीलाई हक ह ता तरण गरेको र िक.नं. ७९
धनको ५ नं. ले िनज कृ णकुमारीको िनजी आजनको र १३८ को ज गा पिहला छोरा भवु ने रलाई आमा
ब डा गन नपन कृितको स पि देिखन आएकोले सो गल
ु िवयादेवीले हकह ता तरण गरेको भ ने देिखयो ।
ज गालाई ब डा गन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको अंिशयारले अंिशयारम येकै यि को नाउँमा गरेको
फै सला िमलेको नदेिखने ।
हक ह ता तरणबाट य तो स पि िनजी हने होइन ।
ितवादी राजदेवले िक.नं. ५६५ को सो िक ा ज गाह पैतक
ृ स पि भएको भ ने त यमा
ज गास म िपता व. के शो पि जयारलाई रोहबर सा ी िववाद छै न । पनु रावेदक ितवादीले राजीनामाबाट
राखी भाई बहु ारी ितवादी कृ णकुमारीलाई बकसप ख रद गरेको अ य िक.नं. ७११ समेत िनजी आजनबाट
गरी िदएको पैतक
ृ स पि बाँडफाँडको ि कोणबाट ख रद गरेको ब डा नला ने भ ने पिु भएको नपाइने ।
अंशब डा नहँदै बहु ारीलाई िलखत गरी िदएको सो
अतः उपरो िववेचना ग रएका आधार
स पि उ अंशब डाको १९(५) नं. ले ब डा ला ने माणह बाट तायदातीमा उि लिखत िक.नं.
देिखएन । घरको मूल यि ससरु ासमेतको सहमित ४४८, ५६५ र ५१४ को ज गा ब डा ला ने देिखन
म जरु ीले अंिशयारम येकै बहु ारी कृ णकुमारीलाई आएन । सो ज गासमेत ब डा लगाई िदने गरी पनु रावेदन
बकसप गरी िदएको उ िक.नं. को ज गा उ कानूनी अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सला सो हदस म
यव थाअनस
ु ार ब डा नला ने िनजले एकलौटी गरी िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ठहछ । ब डा लगाउनु
खान पाउने कृितको देिखँदा सो िक.नं. को ज गा नपन ठहर भएका उ िक ा न बरह का ज गाबाहेक
ब डा लगाएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको ितवादी कृ णकुमारीका नाउँमा रहेको िक.नं. ३२४
नदेिखने ।
को ज गा ब डा नला ने र अ मा पेस भएको तायदाती
िक.नं. ३२४ को ज गा ितवादी कृ णकुमारीले फाँटवारीमा उि लिखत स पि बाट ३ ख डको १
ख रद गरी घरसमेत िनमाण गरेको भ ने देिखन ख डको ९ ख डको ३ भाग वादीह ले अंश पाउने
आएको छ । सो ज गा अशोककुमार भ ने यि बाट ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
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२०६६।३।२९ को फै सला सो हदस म िमलेको यान, नेपाल सरकार िव. ेम भुजेल
देिखँदा सदर हने ।
ितवादीका दाजल
ु े नै आ नै भाइले
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
भाइबहु ारीले कत य गरी मारेको भ ने यहोराको िकटानी
क यटु र: मे बहादरु थापा
जाहेरी यहोरा िदएको, ितवादीले कसरु मा सािबत
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज शभु म् ।
रही बयान गरेको, मतृ कको शव परी ण ितवेदन एवम्
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०८८६, िमलाप लास जाँच मचु ु कासमेतका कागजातबाट लासको
बदर, गुलिवयादेवी पंिजयारसमेत िव. गंगाराम क चट र शरीरमा घाउ एवम् रगत लागेको देिखएको
पंिजयारसमेत ।
र ितवादीले िहकाएको भनेको काठको आ लोसमेत
२
बरामद भई सनाखतसमेत ग रएकोसमेतका िमिसल
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी संल न कागज माणबाट यी ितवादीले आ नो
काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-११३२, ीमती िदलकुमारी भज
े लाई कत य गरी मारेको कुरा
ु ल
उ ेषण, ह र साद शमा आचाय िव. काठमाड िज ला मािणत हन आउने ।
अदालत, बबरमहलसमेत
ततु वारदातमा यान मानपनस
मको
ु
िनवेदकले गु ेको तारेख था न निम ने भनी पूव रसइवी रहेको, यान मानकै लािग चरणब योजना
आदेश भएको अवहेलना मु ा िज ला अदालतबाट बनाएको, यान मान पनस मको कारण रहेको ज ता
िडसिमस फै सलासमेत भइसके को हँदा अब सो मु ा कुराह िव मान रहेको पाइँदैन । सँगै सतु ेका लो ने
सु अदालतमा कारवाहीयु अव थामा नभई वा नीको बीच रातको समयमा सामा य भनाभन
सो अदालतबाट अि तम भइसके कोले ि थितमा भएको, मतृ कले नै यी ितवादीलाई हार गन ढोकामा
प रवतन भइसके को देिख छ । िनवेदकले सो िज ला रहेको काठको आ लो िलई िहकाएको अव थामा
अदालतको िडसिमस फै सलाउपर चिलत कानूनी त काल रस उठी सोही काठको आ लो खोसी
यव थाबमोिजम पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन मतृ क ीमतीको टाउकोमा एकपटक िहकाएको भ ने
गन स ने र सोही पनु रावेदनको रोहबाट आव यक देिख छ । ितवादीले उ लेख गरेको यो त यगत
कानूनी उपचार पाउने अव था िव मान रहेकै हँदा िववरण अ य कुनै कागज, माणबाट खि डत भएको
रट े ािधकारबाट िनवेदनको औिच यमा वेश गन देिखँदनै । वयम् अिभयोजन प ले एकपटकभ दा बढी
िमलेन । ततु रट िनवेदनको औिच य समा पटक हार ग रएको िथयो तथा यान मान मनसाय
भइसके को हँदा खारेज हने ।
राखेर नै ितवादीले आ नी प नीउपर आ लोले हार
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
गरेका िथए भनी िजिकर िलन सके को पाइएन । ितवादी
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् । ेम भज
ु ेलले बयान गदा मतृ क प नीले आफूउपर हार
गरेको आ लो खोसेर िनजउपर एकपटक हार गदा
इजलास नं. १६
िनज जिमनमा पि टएपिछ अक पटक हार नगरी
पानी िपलाउन खो दा पानी िपउन नसक मरेक भ ने
१
देिखएको छ । यसबाट ितवादी ेम भज
ु ेलले यान
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी मान िनयतले नै आ नी प नीउपर काठको आ लो
अिनलकुमार िस हा, ०७३-RC-००३०, कत य हार गरेको भनी मा न सिकने अव था नदेिखने ।
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मतृ कको बायाँ क चटमा ११/२ इ चको एउटा यान, नेपाल सरकार िव. ि ितमाया राई
मा घाउ रहेको देिख छ । शरीरका अ य भागमा कुनै
िजउँदो जि मएको ब चा मैले मारेको हँ भ ने
घाउखत रहेको देिखँदैन । ितवादीलाई आवेशमा ितवादी ि ितमाया राईले गरेको बयान, घटनाको
आउन मतृ कले नै उ िे जत बनाएको घटना म रहेको त कालै पगु ेका जाहेरवालाले ट् वाइलेट व रप र रगता मे
छ । एकपटक मा हार गरेको र यसपिछ पानी भई ट् वाइलेट पेनमा नाबािलका िशशक
ु ो रगता मे शरीर
िपलाउने यास गरेकोसमेत देिख छ । यान मान भई टाउको एकाितर र जीउ अक ितर रहेको देखेको
योग ग रएको साधन ढोकाको आ लो (साधारण भ ने जाहेरी दरखा त यहोरा र घटना थल तथा
लाठा) भ ने देिख छ । कुनै जोिखमी हितयार योग लास जाँच मचु ु काको यहोरा तथा िकचेन र्याक
ग रएको पिन देिखँदैन । यस कारको घटना मबाट मािथ १० इ च ल बाईको लाि टक र ि टलले बनेको
हन गएको कायलाई यानस ब धीको महलको छुरी (च कु) थान १ बरामद भएको भ ने बरामदी
१४ नं. बमोिजमको कसरु मा नपु न ह छ । मािनस मचु ु काको यहोरा रहेको पाइयो । यदुँ ो जि मएको
म रसके पिछ स भािवत सजायबाट उ कने अिभ ायले िशशल
ु ाई यी ितवादीले घाँटी काटी दईु टु ा पारी
लास गाडेकोस मकै कारणबाट मनसाय े रत ह याको कत य गरी मारेको कुरा शङ् कारिहत तवरबाट
कसरु ठहर गनु उिचत नदेिखने ।
मािणत हन आएकाले अिभयोग माग दाबीबमोिजम
अतः उपरो िववेिचत माण, आधार यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
र कारणबाट ितवादी ेम भज
ु ेलले मतृ क ीमती सव वसिहत ज मकै द गन ठहर्याएको सु को फै सला
िदलकुमारी भज
ु ेल (मगर) लाई आवेशमा आई सदर हने पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
काठको आ लोले हार गदा यान मन गएकोले २०७२।११।१८ को फै सला िमलेकै देिखने ।
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम
कमजोर आिथक अव थाको कारण
ितवादीलाई सजाय गनपनमा
यानस ब धीको अवैध पमा रहेको गभ बोक होटलमै कामकाज गरी
ु
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको आएकोलगायत अिववािहत मिहलाले अप रिचत
सजाय हने ठहर गरेको सु सोलख
ु ु बु िज ला यि सँगको एकपटकको शारी रक स पकबाट रहन
अदालतको फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन गएको अवैध गभबाट दईु वटा ब चा ज मन पगु ेको र
अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को िनजले पाएको शारी रक एवम् मानिसक पीडा तथा
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी ेम ब चा िजउँदो रहेमा उ ब चाको पालन पोषणसमेतको
भज
ु ेललाई यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम िज मेवारी बहन गन नस ने आिथक हैिसयत,
१० (दश) वष कै द सजाय हने ।
सामािजक ला छनासमेतका सम प रि थितबाट
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
वारदात घिटत हन गएको देिखएकोले िनजलाई
क यटु र: मि जता ढुंगाना
ऐनबमोिजम हने सजाय गदा चक पन देिखयो । घटी
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २७ गते रोज ४ शभु म् । सजाय गन स ब धमा सु अदालत र पनु रावेदन
२
अदालतले उ लेख गरेको कारण र आधार मनािसब
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी देिखयो । अतः ितवादी ि ितमाया राईलाई मल
ु क
ु ऐन,
अिनलकुमार िस हा, ०७३-RC-००३१, कत य अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ९(नौ) वष मा कै द सजाय
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हने ।
कायम देिखँदा अजनराज
शमाको ज गा मोहडा र
ु
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
े फल (न.नं. ३, ४ र ५ समेत गरी) पगु ेकै देिखने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
पसा िज ला अदालतबाट िमित
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २७ गते रोज ४ शभु म् । २०६१।६।२६ मा भएको नाप न सा मचु ु काको
न सामा घर एकतले वा २ तले प नभएको भनी सो
इजलास नं. १७
न सा बदर भई पनु ः २०६२।८।२२ मा न सा गदा,
न.नं. १ को घर एक तले र न.नं. ४ को घर दईु तले घर
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी पटकपटक बनेको, छतको ि थित अव थासमेत तल
सपना धान म ल, ०६५-CI-०६३३, नापी न सा मािथ रहेको भ ने प सँग खल
ु ी आएकोबाट घरह
िनणय बदर दता बदर दता, वज
ृ िकशोर िसंह िव. अलग अलग रहेछन् भनी मा नपु न हन आयो । िक.नं.
अजुनराज शमा
११६० को ज गा आ नोमा नघस
ु ी पि मतफको
ितवादी वज
ृ िकशोर िसंहले र.नं. ३१३८ अ ज गामा घस
ु ेको भ ने वादीको न सा िजरहसमेत
िमित २०५८।९।१२ को िलखतबाट राजीनामा पा रत नभएकोबाट र वादीको न.नं. ४ मा मोहडा, िपछाड र
गरी सािबक िक.नं. ३३७ को ०-१-१० म ये पूवतफबाट े फलसमेत पिु गरहेकोबाट न.नं. १ को घरज गा पिन
िक ाकाट गरी िक.नं. ११६० को ज.िव. ०-०-५ को वादीको रहेछ भ न निम ने ।
ज गा ा गरेको देिखयो । जनु समयमा राजीनामा
जहाँस म वादीले २०४३ सालमा ज गा ख रद
पा रत भयो, सो समयमा पूरानो सभ न साबाट िक ा गरी घर बनाएको भ ने छ, वादी र ितवादी दवु ैको घर
कािटई िक.नं.११६० कायम भएकोबाट पूरानो नापी अिधकार ा िनकाय वीरग ज उपमहानगरपािलकाबाट
न सा नै बहाल रहेछ भनी बु नपु न हन आयो । नयाँ न सापास भई बनाएको अव था नहँदा ती घरह के
नापीमा िनजको उ िक.नं. को ज गा लोप भएपिछ कुन िमितमा बनेका हन् भनी कानूनतः भ न सिकने
िनजले आ नो ज गा छुट्याई पाउँ भनी सािधकार अव था रहेन । धारा िबजल
ु ी जडान गरेको भ ने हकमा
ा िनकाय १ नं. नापी गो ारामा िनवेदन िदई नापी घर वा घरको िह सामा पिन सो जडान हन स ने नै
गो ाराले सािबकको सभ न सा र दता े ता हेरी यी ह छ । यसैले २०२१ सालको नापीमा कायम िक.नं.
पनु रावेदक ितवादीको ज गा छुट्याइिदएको अव था ८९ बाट िक ाकाट हँदै कायम सािबक सभ न सामा
देिखँदा ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ कोदफा ६(९) को प अि त वमा रहेको देिखएको िक.नं. ११६० को
उ कानूनी यव था आकिषत हन आउने नै देिखने । न सा र घरको अि त व लोप हने गरी र वादीको
नापी शाखा, पसाले िमित २०६१।३।४ मा सािबक िक.नं. ९० को ०-०-१० ज गा पगु ी रहेकै
सु पसा िज ला अदालतमा पठाएको ायल चेकमा अव थामा िक.नं. ७० को स पूण ज गा अजनराज
ु
सािबक िक.नं. ९० को ज गा उ रतफ २९ िफट र शमाको रहेछ भ नु यायोिचत हने नदेिखने ।
दि णतफ २३ िफट कायम रहेको देिख छ भने िक. नं.
अतः मािथ िववेिचत त य, कानून र माणका
११६० को ज गा उ रतफ १५ िफट र दि णतफ १२ आधारमा १ नं. नापी गो ाराबाट िमित २०५९।९।१४
िफट कायम रहेको देिख छ । पसा िज ला अदालतबाट मा गरेको िनणय बदर हने ठहर्याई िमित २०६५।५।१७
भएको िमित २०६२।८।२२ को न सा मचु ु का हेदा, मा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला
न.नं. ४ को उ रमा ३० िफट र दि णमा २१ िफट िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भई नापी न सा
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िनणय बदरतफको वादीको दाबी नपु ने ठहर्याएको भ ने नदेिखँदा यानस ब धीको महलको १३(३)
सु पसा िज ला अदालतको िमित २०६३।९।३ को नं. बमोिजम सजाय हनपु दछ भ ने दाबी पिु हन
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
आएन । ितवादी पा िव.क.कै हारबाट मतृ कको
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
मृ यु हन गएको पिु भएको देिख छ भने ितवादी
क यटु र: िसजन रे मी
गोपाल टमटाको मतृ कलाई मान कायमा संल नता
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभु म् । िथयो भ ने कुनै ठोस एवम् त य यु माणबाट पिु
§ यसै लगाउको ०६५-CI-०६३४, घरज गा हन आएको देिखँदनै । य तो ि थितमा मल
ु क
ु ऐन,
िखचोला, वृजिकशोर िसंह िव. अजुनराज यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम ितवादी
शमा भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला पा िव.क.ले त काल उठेको रसमा मतृ कलाई
भएको छ ।
जोिखमी हितयाररिहत कुटोले हार गरी कत य गरी
मारेको कसरु मा १० वष कै द सजाय हने र अका
इजलास नं. १९
ितवादी गोपाल टमटाले कत य गरी मारेको लास
दबाए छपाएको कसरु मा ऐ. २५ नं. बमोिजम .२०।मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी ज रवाना हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको
तेजबहादुर के .सी., ०६८-CR-०५३६, कत य फै सला प रवतन गरी रहन परेन । यी ितवादीह
यान, नेपाल सरकार िव. गोपाल टमटासमेत
दवु ैजना िमली मतृ क बीमा टमटालाई कत य गरी
वारदातको पृ भूिम कृित र वारदातमा मारेकोले यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
योग भएको सामान हेदा मतृ क र ितवादी पा िव.क. बमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको
बीच मतृ कलाई मानपन
ु अव थास मको कुनै गिहरो पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
पूव रसइवी देिखँदैन । मतृ कलाई मान कुनै पूवयोजना
तसथ ितवादी पा िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन,
बनाएको पिन देिखँदैन । मतृ क बीमा टमटाले ितवादी यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
पा िव.क. लाई आ नो लो नेसगँ लािगस् भनी आरोप कै द सजाय हने र ितवादी गोपाल टमटालाई ऐ २५ नं.
लगाएको त कालकै रसले हातमा िलएको कुटोले बमोिजम .२० ज रवाना हने ठहर गरेको सु अछाम
मतृ कको टाउकोमा हानेकोले मतृ कको मृ यु भएको िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
अव था छ । कुटो सानो कृतीको िव वा गोडमेल गन अदालत, िदपायलको िमित २०६८।२।३१ को फै सला
साधन हो । यसलाई जोिखमी हितयार नै हो भ न िम ने िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
दवु ै ितवादीले पूवयोजना बनाई मनसायपूवक क यटु र: याम साद रे मी
जोिखमी हितयारको योग गरी मतृ कलाई मारेको इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभु म् ।
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