काि क

–२

पाि क काशन
वष २७, अङ्क १४

२०७५, काि क १६-३०

पूणाङ्क ६३२

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२००७२८,
४२००७२८, ४२००७२९,
४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )
या सः ४२००७४९
४२००७४९, 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 ी राजन साद भ राई
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद

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

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी मि दरा शाही
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
भाषािवद् : ी रामच फुयाल
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
िड. ी नरबहादरु ख ी
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
२
इजलास नं. १०
२
संयु इजलास
१२
इजलास नं. ११
३
इजलास नं. १
२
इजलास नं. १२
१२
इजलास नं. २
३
इजलास नं. १३
४
इजलास नं. ३
८
इजलास नं. १४
३
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. १६
२
इजलास नं. ५
२
इजलास नं. १७
२
इजलास नं. ६
१
इजलास नं. १८
१
इजलास नं. ७
१०
इजलास नं. १९
४
इजलास नं. ८
८
एकल इजलास
१
इजलास नं. ९
२
ज मा
३४
ज मा
५२
कूल ज मा
५२ + ३४ = ८६

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७५, काि क – 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 .२०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.

िवषय
प / िवप
पृ
पूण इजलास
१-२
िदप के .सी. िव. लोक सेवा
उ ेषण / आयोग,
के .का.
परमादेश
अनामनगरसमेत
संयु इजलास
२ - ११
बलबहादरु कटुवाल िव.
उ षे ण
मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु
िश क सेवा योगे र साद चौरिसया िव.
वेशका नेपाल सरकार
लािग झु ा
अ यापन
अनमु ितप
पेस गरी
ाचार
गरेको
बढुवाका
ानीदेवी शा य िव. नेपाल
लािग
सरकार
न कली
माणप
पेस गरी
ाचार
गरेको
ाचार मेघराज रे मी िव. नेपाल
(न कली सरकार
माणप )
ाचार सिवता कँ डेल िव. नेपाल
(न कली सरकार
थायी
अ यापन
अनमु ितप )

७.

८.

९.

१०.
११.
१२.

१३.
१४.

१५.

१६.

i

ाचार मनोजकुमार राउत िव. नेपाल
(न कली सरकार
माणप )
अ णकुमार भ राई िव. हरी
उ ेषण /
धान कायालय, न साल,
परमादेश
काठमाड समेत
सरु ज लािमछाने िव. उजा
उ ेषण / म ालय
िसंहदरबार,
परमादेश
काठमाड समेत
मनोजकुमार शाह िव. नेपाल
लागु औषध
सरकार
जबरज ती धनकृ ण कुटुसमेत िव. नेपाल
करणी
सरकार
रािजव महजनसमेत िव. नेपाल
लागु औषध
सरकार
इजलास नं. १
११ - १२
गणेश दल
ु ाल िव. कारागार
ब दी
य ीकरण कायालय, का क समेत
ाचार भेजु साद का ले िव. नेपाल
(न कली सरकार
माणप )
इजलास नं. २
१३ - १४
िव णु ठकुरी िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
राके शकुमार शमा िव. बाँके
ब दी
िज ला
अदालत,
य ीकरण
नेपालग जसमेत

१७.

१८.

१९.

२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.

२६.
२७.

२८.

ल मणबहादरु सनु ार िव.
नेपाल सरकार
इजलास नं. ३
१४ - २१
शिशकला कै राती िव.
उ ेषण पनु रावेदन
अदालत,
नेपालग ज
गोपाल साद िघिमरेसमेत िव.
उ ेषण /
गहृ म ालय, िसंहदरबार,
परमादेश
काठमाड समेत
िनलह र का ले िव. उ ोग
उ ेषण /
म ालय,
िसंहदरबार,
परमादेश
काठमाड समेत
िललादास त मा िव. धनिजत
कुटिपट
दास त मासमेत
उ ेषण / िव ाल मी े समेत िव.
परमादेश उ च अदालत, पाटनसमेत
लागु औषध राके श महजन िव. नेपाल
हेरोइनसमेत सरकार
जबरज ती िव म घलान िव. नेपाल
करणी
सरकार
मोही लगत ह रि या जोशी िव. दानालाल
क ा
सरदार
इजलास नं. ४
२१ - २२
गौमती थापा िव. िटकाबहादरु
अंश नामसारी
थापा
उ ेषण /
ानक
ु ृ ण अिधकारी िव. महेश
परमादेश भषु ालसमेत
इजलास नं. ५
२२ - २४
ाचार नेपाल सरकार िव. देवे देव
(घस
े समेत
ु /
रसवत)
गौवध

सिु म ादेवी चौधरी िव.
मालपोत कायालय, स री,
राजिवराजसमेत
इजलास नं. ६
२४ - २५
जबरज ती शा त ख ी िव. नेपाल
करणी
सरकार
इजलास नं. ७
२५ - ३३
नेपाल सरकार िव. रमेश
बहिववाह
प रयारसमेत
जबरज ती सरु शे ख ी िव. नेपाल सरकार
करणी
हातहितयार मोह मद हिनफ जोलाह िव.
खरखजाना नेपाल सरकार
हातहितयार नेपाल सरकार िव. सरोज
खरखजाना भ ने ि भवु न मरु ाउसमेत
सरकारी छाप नेपाल सरकार िव. इ बहादरु
द तखत राना मगरसमेत
िकत
अि बका खनाल िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
नेपाल सरकार िव. अिमन
कत य यान
राजवंशीसमेत
जबरज ती देवीबहादरु कटुवाल िव. नेपाल
करणी
सरकार
मानव नेपाल सरकार िव. एजाजल
ु
बेचिबखन िमयाँसमेत
तथा
ओसारपसार
जबरज ती होमनाथ सोती िव. नेपाल
करणी
सरकार

उ ेषण /
२९.
परमादेश

३०.

३१.
३२.
३३.
३४.
३५.
३६.
३७.
३८.

३९.

४०.

ii

इजलास नं. ८
३३ - ३७
४१. िनषेधा ा मैयाँ पा डे िव. हेम त े
सरकार
िव.
कत य यान नेपाल
४२.
(साधक) महे साद कठरीया
ेमलाल जैसीसमेत िव.
ब दी
बिदया राि य िनकु ज
४३.
य ीकरण
कायालय, बिदयासमेत
कत य यान नेपाल सरकार िव. िजतबहादरु
४४.
(साधक) सनु ार
कामे र साह सडु ी िव.
४५. जालसाजी
हेमबहादरु म लसमेत
िकत तथा नेपाल सरकार िव. मनोज
४६.
ठगी
साहसमेत
इजलास नं. ९
३८ - ३९
नेपाल सरकार िव. रामबहादरु
डाँका चोरी
खड् कासमेत
अनबहादरु थापासमेत िव.
४७. िनषेधा ा
रामवटी पनु मगन
इजलास नं. १०
३९ - ४०
िवजय िघिसङ लामा िव.
४८. कत य यान
नेपाल सरकार
घरबाट उठाई राम साद रे मी िव. िकसनराज
४९. ज गा िखचोला रे मी
चलन
इजलास नं. ११
४० - ४३
वैदिे शक िछ रङ िडक भिु टया िव.
५०. रोजगार नेपाल सरकार
कसरु

रामच गु ा िव. नेपाल
उ ेषण / िव त ािधकरण, के .का.
ु ्
५१.
परमादेश
दरबारमाग, काठमाड समेत
आवेश े रत नेपाल सरकार िव. िदपक
५२. ह या कत य ख ी
यान
इजलास नं. १२
४३ - ४८
उमेशकुमार यादव िव. गाउँ
उ ेषण / िवकास सिमितको कायालय,
५३.
परमादेश
मवु लवा रौतहटसमेत
देवे यौपानेसमेत िव. िश ा
उ ेषण / म ालय,
िसंहदरबार,
५४.
परमादेश
काठमाड समेत
नेपाल सरकार िव. बिु लाल
५५. कत य यान
िजमी
सोरठी थ नीसमेत िव. िच नु
अंश
५६.
नामसारी था
भकूलादेवी सडु ेनीसमेत िव.
५७. उ ेषण उ च अदालत, पाटन,
ह रहरभवनसमेत
इजलास नं. १३
४८ - ५१
गणेश ठकु ला िव. पोखरा
उ ेषण / िव िव ालय
लेखनाथ,
५८.
परमादेश
का क समेत
िनमान द खनाल िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
५९.
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
iii

६०.

६१.

६२.

६३.
६४.

६५.
६६.

६७.

खशु ीराज
गौतम
िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव. भोला
कत य यान
म डल
इजलास नं. १४
५१ - ५३
िबना
सरु े बहादरु बम िव. नेपाल
इजाजत सरकार
ख काटी
चोरी
िनकासी
गरेको
लागु औषध नेपाल सरकार िव. सशु ील
ाउन सगु र थापासमेत
नेपाल सरकार िव. सशु ील
कत य यान
कुँवर
इजलास नं. १६
५३ - ५४
नकबजनी नेपाल सरकार िव. िवकास
चोरी
खवास था
जबरज ती पाहना भ ने पहना था िव.
करणी
नेपाल सरकार
इजलास नं. १७
५४ - ५६
बहाल िदलाई कमान िसंह था
िव.
घर खाली महे रनाथ योगी
गराई चलन
चलाई पाऊँ

६८.

६९.

७०.

७१.

७२.

७३.

iv

गणेशबहादरु
गु ङ िव.
करारको भौितक पूवाधार तथा
यथावत्
यातायात
म ालय,
प रपालना
िसंहदरबार, काठमाड
इजलास नं. १८
५६ - ५७
सिचन के सनु वु ार िव. उ च
उ ेषण / अदालत
(त कालीन
परमादेश
पनु रावेदन अदालत) पाटन
इजलास नं. १९
५७ - ६०
न कली बाबु कृ ण साद थपिलयासमेत िव.
बनी
नेपाल सरकार
नाग रकता
िदलाउने
उ ोग
न कली बाबु ह र साद उ ेती िव. नेपाल
बनी
सरकार
नाग रकता
िदलाउने
उ ोग
िलिखत तथा दय राउत अिहर िव.
दता बदर बलके िशया अिहरनीसमेत
दता
एकल इजलास
६०
चडु ाबहादरु खड् का िव.
धानम ी
तथा
उ ेषण /
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, काि क - २
शैि क यो यताको उपािधलाई ि भवु न िव िव ालय
पूण इजलास
िचिक साशा अ ययन सं थान िडनको कायालयले
Master of Medicine TCM (Internal Medicine)
मा. या. ी दीपककुमार काक , मा. या. ी लाई आयवु िदक िवषयको नातको र िड ीको उपािध
के दार साद चािलसे र मा. या. ी ह रकृ ण काक , भनी मा यता िदएको तथा ि भवु न िव िव ालय
०७३-NF-००४५, उ ेषण / परमादेश, िदप के .सी. रिज ारको कायालय, पाठ् य म िवकास के ले
िव. लोक सेवा आयोग, के .का. अनामनगरसमेत
यी रट िनवेदक दीप के .सी. लाई िनजले ा
ि भवु न िव िव ालय िश ा य को गरेको Traditional Chinese Medicine (MD)
कायालय पाठ् य म िवकास के को च.नं. ७२९ तथा Master of Medicine TCM (Internal
िमित २०६७।८।१ को प ले स बि धत अ ययन Medicine) लाई Master’s Degree Relevant
सं थान तथा संकायह का िवषय सिमित तथा िव ा Subject लाई Regarding Equivalence मा
प रषदबाट
िवषय खल
ु ाउने स ब धमा लेिखएको Master Degree भनी मा यता िदएको देिखनक
ु ा
्
प लाई मा यता िदने भ ने उ लेख भएको देिखएबाट साथै िडनको कायालयको िमित २०७०।९।१७ को
िडनको कायालयबाट समक ता िनधारण भएको प बाट समेत िनजको शैि क यो यताको उपािधलाई
तथा मा यता पाएको प लाई आिधका रक मा नु पन नातको रसरह मा यता िदएको भनी उ लेख भएको
देिखन आयो । यसै स ब धमा आयवु द िचिक सा देिखन आएकाले िनज रट िनवेदकले चीनको Tianjin
प रषद् नेपालले िवशेष आयवु द िचिक सक समाज University of Traditional Chinese Medicine,
नेपाल नरदेवीलाई TCM उपािधस ब धमा लेखेको Tianjin China िव िव ालयबाट ा गरेको Master
च.नं. ६९ िमित २०७१।९।२ को प मा MM TCM of Medicine TCM Internal Medicine को शैि क
िड ी आयवु दको नातको र नभएको भनी उ लेख यो यताको उपािधलाई कानूनबमोिजम अिधकार ा
गरेको देिखए तापिन िडनको कायालयबाट उ
आिधका रक िनकायबाट समक तासमेत िनधारण
िवशेष आयवु द िचिक सक समाज नेपाल नरदेवी भइसके को अव थामा लोक सेवा आयोगबाट कािशत
काठमाड लाई समेत बोधाथ िदई लेखेको उ च.नं. उ िव ापनको क स टे ट आयवु द िव , वा य
११८४ िमित २०७१।९।१ को प गलत िथयो भनी आयवु द जनरल आयवु द समूह नव तहको पदको लािग
िडनको कायालयलले ख डन गरी सो प लाई बदर वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को अनस
ु ूची ६ मा
गरेको अव था नरहेको र िवप ीह ले समेत उ प उ लेख भएबमोिजमको शैि क यो यता नपगु ेको भ ने
बदर वाितल भएको भनी कुनै त य एवम् माण पेस आधार नदेिखँदा तोिकएको शैि क यो यताको उपािध
गन सके को नदेिखएकोले िडनको कायालयको उ प नभएको भनी िनजको दरखा त फाराम अ वीकृत गन
कही ँकतैबाट बदर भएको नदेिखँदा सो प लाई अ यथा गरी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७०।१०।९ मा
भ न पन अव था देिखन नआउने ।
भएको िनणय मनािसब देिखन नआउने ।
रट िनवेदक दीप के .सी. ले Tianjin
रट िनवेदक दीप के .सी.ले ा गरेको
University of Traditional Chinese Medicine, शैि क यो यताको उपािधले आयवु दको नातको र
Tianjin China बाट ा गरेको Master of तहसरहको मा यता ा गरेको देिखँदा िव ािपत पदको
Medicine TCM (Internal Medicine) को लािग तोिकएको शैि क यो यता नपगु ेको भनी लोक सेवा
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आयोगबाट िनजको दरखा त अ वीकृत गन गरी िमित अविध बाँक नराखी तामेल भएको यादलाई आधार
२०७०।१०।९ मा भएको िनणय उ ेषणको आदेशले मानी भएको भिनएको िललाम कारबाही र िललामी
बदर हने ठहछ । अब उ िव ापनअनस
ु ारको बाँक मचु ु का ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भएको
ि यामा िनवेदकलाई सहभागी गराउनु भनी परमादेश र िज ला अदालत, िनयमावलीको िनयम ७५(६)
जारी गनपन
ु हो िक भ नेतफ हेदा उ िव ापनका अनस
ु ार भएको नहँदा सो िललामी कारबाही र मचु ु का
सबै ि या पूरा भई योजन नै समा भएको र गैरकानूनी नै देिखने ।
यी िनवेदकले िवप ी लोक सेवा आयोगसमेतउपर
दो ो पटक िमित २०६५।१०।२० मा
दायर गरेको रट नं. ०७२-WO-०६३७ मा यस िललामको लािग ता रख तोिकएको रहेछ । सो
अदालतबाट िमित २०७४।७।१२ मागबमोिजम रट तोिकएको ता रखमा िनिम
े तेदार उपि थत
जारी भई उपचार पाइसके को देिखँदा सोहीबमोिजम नभएकोले िललाम हन नसके को भ ने बेहोरा ता रख
हने नै भएकोले परमादेश जारी ग ररहन नपन ।
भरपाइमा उ लेख छ । सो िदनको िललामको लािग
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
कुनै ितिनिधलाई उपि थत हन कायालयमा प समेत
क यटु रः रामशरण ितिमि सना
पठाएको देिखँदैन । अतः दो ो पटक िललामको
इित संवत् २०७५ साल साउन ३१ गते रोज ५ शभु म् । लािग ता रख तोके पिन अदालतबाट िललाम काय
§ यसै लगाउको ०७३-NF-००४६, उ ेषण नभएको भ ने देिखयो । व ततु ः दो ो पटकको
/ परमादेश, जया स याल िव. लोक सेवा िललामीस ब धी कारबाही ि या ार भ नै नभई
आयोग, के .का. अनामनगरसमेत भएको िललाम नै हन नसके कोले सो तोिकएको ता रखमा
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । दो ो पटक िललाम भइसके को भनी िललामको पटक
कायम गन निम ने ।
संयु इजलास
ते ो पटक िललाम गनको लािग िमित
२०६५।११।२० को ता रख तोके को ता रख
१
भरपाइमा जिनएको छ । सो िमितमा िललाम भएको
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी कसैले नसकारेको भ ने िललामस ब धी मचु ु का
िव भर साद े , ०६७-WO-१२०१, उ षे ण, नै भएको पाइँदनै । िललामस ब धी के काय भयो वा
बलबहादुर कटुवाल िव. मालपोत कायालय, ता लेजुङ िकन िललाम हन सके न भ ने स ब धमा कुनै मचु ु का
िललामस ब धी कारबाही हेदा पिन पिहलो िमिसल संल न नदेिखएको अव था हँदा उ िमित
पटक िललाम गन भनी िमित २०६५।९।१३ मा ता रख २०६५।११।२० गतेको िललामी काय कानूनस मत
तोके को देिख छ । बलबहादरु कटुवालको नाउँको याद
पमा स प न भयो भनी भ न निम ने ।
िमित २०६५।९।७ मा मा तामेल भएको छ । िललाम
िललाम ि या कानूनस मत पमा स प न
हनभु दा घटीमा १५ िदनअिघ िललाम बढाबढ ग रने नहँदै िमित २०६५।११।२० मै यथ ह ले डाँक सकार
याद सूचना िदनपु न िज ला अदालत, िनयमावलीको गरी चलन पज
ु पाउँ भनी िदएको िनवेदनको आधारमा
७५(६) को यव थाअनस
ु ार सो याद िदइएको अदालतले िमित २०६५।११।२२ मा यथ ह लाई
पाइएन । अतः कानूनले तोके को १५ िदनपिछ िललाम डाँक सकार गराई िमित २०६५।१२।१० मा चलन
हने याद सूचना समयमै तामेल नगरी सो यूनतम पज
ु समेत िदएको देिखयो । यसरी डाँक सकार
2
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गराई चलन पज
ु िदने काय गदा िज ला अदालत, नामसारी एवम् िमित २०६६।१०।१० मा गरेको
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५ को उपिनयम (६) दा.खा. नामसारी िनणय तथा सो नामसारी भएपिछ
र (७) बमोिजमको ि या पूरा गरेको देिखएन । उ
िमित २०६६।११।१४ मा यथ नीता े लाई हक
िनयमावलीको िनयम ७५ को उपिनयम (६) मा घटीमा ह ता तरण गरेको कायसमेत दिू षत र गैरकानूनी हने
१५ िदनको िललाम बढाबढ ग रने सूचना स बि धत हँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
यि लाई िदइनु पन भ ने यव था र उपिनयम (७) मा
लेनदेन मु ाको फै सलाअनस
ु ार िबगो
अिनवाय पमा २ पटक िललाम बढाबढ गनपन
ु भ ने भ रपाउँ भनी यथ ह बलराम भारती, िच कुमारी
यव था भएकोमा उ यव थाह पालना नगरी मादेन र लालबहादरु िसवाले िदएको दरखा तह को
यथ ह लाई डाँक सकार गराई चलन पज
ु िदने गरी हकमा कानूनको ि या पु याई िबगो भ रभराउतफ
िज ला अदालत, ता लेजङ
ु बाट भएको काय एवम् सो कानूनबमोिजम कारबाही गनु तथा उि लिखत िक.नं.
चलन पज
ु का आधारमा भएका दता नामसारी तथा १८०१ को घर ज गा पूववत् पमा रट िनवेदकका
ह ता तरणसमेतका काय गैरकानूनी एवम् िु टपूण नै नाममा कायम गराउनु भनी यथ ता लेजङ
ु िज ला
रहेको देिखने ।
अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
तसथ, िववेचना ग रएका आधार र इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
कारणह बाट यथ ह ले गरेका काम कारबाही क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
कानूनअनक
ु ू ल भएको नदेिखँदा यथ नेपाल बक इित संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभु म् ।
िलिमटेड, शाखा कायालय ता लेजङ
२
ु ले िधतो संर ण
राखेको िज ला ता लेजङ
ु , फुङिलङ गा.िव.स. स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
वडा नं. ४ को बलबहादरु कटुवालको नाममा दता िव भर साद े , ०७१-CR-००८१, िश क
े ता रहेको िक.नं. १८०१ को घर ज गा फुकुवा सेवा वेशका लािग झु ा अ यापन अनमु ितप पेस
गरी िदनेस ब धी िज ला अदालत, ता लेजङ
ु बाट गरी ाचार गरेको, योगे र साद चौरिसया िव. नेपाल
िमित २०६४।८।१४ मा भएको प ाचारको आधारमा सरकार
यथ नेपाल बक िलिमटेडबाट िमित २०६४।८।१४
ितवादीले मेरो अ यापन अनमु ितप
मा प.सं. ७०।१६६० बाट फुकुवा ग रिदने गरी भएको फज होइन स कली हो भनी सु अदालतमा गरेको
प ाचार एवम् िनणय त प ात् ता लेजङ
ु िज ला बयान र यस अदालतमा सोही बेहोराको पनु रावेदन
अदालतबाट भएको िमित २०६५।९।१३ को डाँक िजिकर िलए पिन उ अ यापन अनमु ितप दान
िललामस ब धी काय त प ात् सकार ग रपाउँ गन कायालयबाटै सो माणप अिभलेखमा नभएको
भनी िदएको िनवेदनको आधारमा ता लेजङ
ु िज ला र स कल माणप फे ला नपरेको भनी लेिखआएको
अदालतबाट यथ बलराम भारतीसमेतलाई िमित देिखएबाट उ िववािदत अ यापन अनमु ितप
२०६५।११।२२ मा सकार गरी / गराई िनजह लाई न कली भ ने नै देिखँदा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
िदइएको िमित २०६५।१२।१० को चलन पज
ु र हन नसिकने ।
सोको आधारबाट मालपोत कायालय ता लेजङ
ितवादीले िववादमा आएको अ यापन
ु ले
बलराम भारतीसमेतको नाममा गरेको गो ारा दता अनमु ितप को माणप २०५९ मा अ तवाता
र त प ात् बलराम भारतीको नाममा भएको दा.खा. परी ा िदई पास गरेको भनी बयान गरेको सो माणप
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२०६६ सालमा िश क िनयिु हन पेस गरेकोसमेत लािग पेस भएका िववािदत माणप िनजले परी ा िदई
देिखएको हँदा यी ितवादीले सरकारी सेवामा वेश उ ीण गरेको भिनएको सं थाबाट ा गरेको भ ने
पाउने उ े यले न कली अ ययन अनमु ितप को नदेिखएको र ितवादीले अिभयोग दाबी अ यथा हो
शैि क यो यताको माणप पेस गरी िनयिु पाउन भनी स माण पिु गन नसके कोले िववािदत माणप
िलएको अव था देिखएकाले ितवादी योगे र साद न कली भएको मािणत हन आउने ।
चौरािसयालाई झु ा अ यापन अनमु ितप को माणप
न कली बेहोराको माणप बनाई
पेस गरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ सावजिनक पद ा गन अथवा बढुवा ा गन
को कसरु मा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा उ े यले पेस गन काय नै आपरािधक काय हने
१६ (१) बमोिजम ६ मिहना कै द र .१०,०००।- दश देिख छ । ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
हजार पैयाँ ज रवाना हने ठह याई िवशेष अदालत, १२ मा यो यता वा अयो यता ढाँटे पिन यसको लाभ
काठमाड बाट िमित २०७०।११।१९ मा भएको िलइसके को भए मा अपराध ठह रने भिनएको छै न ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दफा १२ को अपराध हन यो यता वा अयो यता ढाँट्नु
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
नै पया ह छ, लाभ िलइसके को हनु पदन । येक
क यटु र : अिमरर न महजन
रा सेवकबाट संगठनले इमा दा रता र स यताको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । अपे ा गरेको ह छ । आफूमा नभएको यो यता छ
३
भनी ढाँटी वा आफूमा कुनै अयो यता छ भने य तो
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी अयो यतालाई लक
ु ाई नभएको यो यता छ भनी ढाँटी
िव भर साद े , ०७२-CR-००७१, बढुवाका देखाउनक
ु ो एक मा उ े य भनेको आफूले फाइदा
लािग न कली माणप पेस गरी ाचार गरेको, िलनु नै हो । तसथ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
ानीदेवी शा य िव. नेपाल सरकार
दफा १२ को स दभमा पनु रावेदकले इ टरिमिडयट
िनज ानीदेवी शा यले ि भवु न िव िव ालय तहको माणप पेसस म मा गरेको तर यसको लाभ
सेवा आयोगको िव ापन नं. १।०५७।५८ को िलई नसके को हँदा सफाइ पाउनपु छ भ ने िजिकरसँग
बढुवाको लािग िमित २०५७।८।१४ मा भरेको सहमत हन नसिकने ।
आवेदन फारामसाथ िववािदत इ टरिमिडयट तहको
ितवादी ानीदेवी शा यले ि भवु न
माणप पेस गरेको देिख छ । उपयु पेस भएका िव िव ालय सेवा आयोगमा िमित २०५७।०८।१४
माणप माणीकरणको लािग पठाउँदा मा यिमक मा इ टरिमिडयट परी ा पास गरेको माणप
िश ा प रषद् े ीय कायालय वाराणसीको प ाङ् क पेस गरेको देिख छ । िनवेिदकाले २०५९।८।३
मा.िस.प./ े . का.वा./हाइ कू ल/इ टर/अिभले ख / मा िवभागीय कारबाही गरेको उ लेख गरे पिन ि .
स यापन/१०८३३ िदनाङ् क २७।१२।१३ का प को िव. िश क कमचारीह को सेवा योजनका लािग
माणीकरण िववरणको िस.नं. ११ मा िनज ानीदेवी शैि क माणप छानिबन सिमितबाट छानिबन गरेको
शा यले माणप स ब धमा कै िफयत महलमा माणप पेस नग जेलस म तलब रो का गन
यह अनु माङ् क इ टर परी ा वष १९९० जनपद अनरु ोध भई आएकोले भनी सूचना कािशत गरी यी
गोरखपरु मे अनदु ािनत नह है भनी उ लेख भई आएको ितवादीको तलब रो का भएकोमा यसै अदालतमा
देिख छ । यसरी आवेदन फारामसाथ बढुवा योजनको रट िनवेदन परी कमचारीउपर कारबाही गनपन
ु भए
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कानूनमा आधा रत ि या अपनाइ कारबाही गनपनमा
४
ु
सो नगरी शासिनक दबाब िदने बहानामा तलब रो का स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
गन काय मको उ लङ् घन हने हँदा तलब रो का गन िव भर साद े , ०७२-CR-१७२५, ाचार
िमित २०५९।८।३ को िनणय उ षे णको आदेश जारी (न कली माणप ), मेघराज रे मी िव. नेपाल सरकार
भई यस अदालतबाट िमित २०६३।६।२४ मा फै सला
ितवादीले आ नो बयानमा िववािदत
भएको र सोबाहेक अ य कारबाही भएको नदेिखँदा माणप स कली हन् भने तापिन ती माणप
िवभागीय कारबाही भएको भ ने देिखन नआउने ।
अनस
ु धानको ममा माणीकरणका लािग स बि धत
अिभयोग प मा यी ितवादीउपर सािबक बोडमा पठाउँदा अनुदािनत नह है भनी लेखी
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ आएको र ितवादीले मेरो माणप स कली हो
तथा चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को भ ने बेहोराको प मलाई स बि धत मा यिमक िश ा
दफा १६(१) समेतको सजायको माग दाबी िलएको प रषद् े ीय कायालय वाराणसीले िदएको छ । पनु :
देिखएकोमा नेपालको संिवधानको धारा २०(४) मा माणीकरण ग रपाउँ भनी पेस गरेको माण प समेत
कसरु भएको बखत चलनमा रहेको कानूनबमोिजम िवशेष अदालतबाट माणीकरणका लािग पठाउँदा “यह
सजाय हने संवैधािनक यव था भएबाट िनज अनु मांक मा यिमक िश ा प रषद् े ीय कायालय
ितवादी ानीदेवी शा यले ि भवु न िव िव ालय वाराणसीके जनपद व तीमे अनदु ािनत नह है” non
सेवा आयोगमा िमित २०५७।८।१४ मा इ टरिमिडयट verified भ ने उ लेख भई आएकोले ितवादीले पेस
परी ा पास गरेको माणप पेस गरेको देिखँदा सो गरेको िववािदत माणप न कली बेहोराको भ ने पिु
समयमा सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ हन आउने ।
ि याशील रहेको र अिभयोग दाबीमा ाचार िनवारण
न कली बेहोराको माणप बनाई सावजिनक
ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ बमोिजमको सजायको पद ा गन अथवा बढुवा ा गन उ े यले पेस गन
समेत माग गरेको देिखएकोले यी ितवादी ानीदेवी काय नै आपरािधक काय हने देिख छ । ाचार
शा यले ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा यो यता वा
बमोिजमको कसरु अपराध गरेको फै सलालाई अ यथा अयो यता ढाँटे पिन यसको लाभ िलइसके को भए मा
भ न निम ने ।
अपराध ठह रने भिनएको छै न । सो कुरा पनु रावेदकको
तसथ, ितवादी ानीदेवी शा यले न कली िजिकर मा हो । दफा १२ को अपराध हन यो यता वा
शैि क यो यताका माणप पेस गरी सािबक ाचार अयो यता ढाँट्नु नै पया ह छ, लाभ िलइसके को हनु
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु ठहर गरी पदन भनी यस अदालतबाट तारा राजभ डारी (काक )
सोही दफा १२ र २९(२) बमोिजम .५००। (पाँच िव नेपाल सरकार भएको ाचार मु ा (ने.का.प.
सय) ज रवाना हने ठह याई सु िवशेष अदालतबाट २०६५, अङ् क ६, िन.नं.७९७४) मा ितपािदत
िमित २०७१।१०।२ भएको फै सला िमलेकै देिखँदा िस ा त र आफूमा नभएको यो यता छ भनी ढाँटी वा
सदर हने ।
आफूमा कुनै अयो यता छ भने य तो अयो यतालाई
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
लक
ु ाई नभएको यो यता छ भनी ढाँटी देखाउनक
ु ो
क यटु र: अिमरर न महजन
एक मा उ े य भनेको आफूमा नरहेको यो यतालाई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । छ भनी र आफूमा रहेको अयो यतालाई लक
ु ाई ढाँटी
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यो यता स प न छ भनी ततु गरी फाइदा िलनु नै (न कली थायी अ यापन अनमु ितप ), सिवता
हो । तसथ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा कँ डेल िव. नेपाल सरकार
१२ को स दभमा पनु रावेदकले इ टरिमिडयट तहको
ितवादीको नाउँमा िज ला िश ा कायालय,
माणप पेसस म मा गरेको तर यसको लाभ पवतबाट जारी भएको भिनएको .प.नं.३२०३४
िलई नसके को हँदा सफाइ पाउनपु छ भ ने पनु रावेदन िमित २०६२।१०।२४ को थायी अ यापन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अनमु ितप माणप को फोटोकपीको पछािडप
ितवादीले बयानको ममा २०६२ सालमा स कलबमोिजम न कल ठीक छ भनी िनज ितवादी
माणप पेस गरेको भने ता पिन मैले भल
ु वश यसो सिवता कँ डेलले सही गरेको देिख छ । उ अ यापन
भने तर माणप २०५७ सालअगािड नै पेस गरेको अनमु ितप मेरो होइन भनी भ न लेखाउन सके को
हँदा हरी धान कायालयमा बिु झपाउँ भनी सु अव था देिखएको छै न । आफूमा नभएको यो यता छ
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा कुन िमितमा तर भनी ढाँटी वा आफूमा कुनै अयो यता छ भने य तो
िनधारण भएको हो खल
ु ाई पठाइिदनु हन भनी हरी अयो यतालाई लक
ु ाई नभएको यो यता छ भनी ढाँटी
धान कायालयमा प ाचार भएको र हरी धान देखाउनक
ु ो एक मा उ े य गैरकानूनी लाभ ा गन
कायालयको िमित २०७२।५।२१ च.नं.५७० को उ े य रा नु हो । ितवादीका नामको कुनै पिन वषको
प बाट ितवादी मेघराज रे मीले के कुन िमितमा थायी अ यापन अनमु ितप अिभलेखमा नभेिटएकोले
सिटिफके ट पेस गरेको हो सो खु न नसके को तर तर िनजको अ यापन अनमु ितप आिधका रक नभएको
िनधारण भएको िमित २०५७।१०।१७ भ ने उ लेख भ नेसमेत बेहोराको िज ला िश ा कायालय, पवतको
भई आएको देिखँदा िनज ितवादीले सािबक ाचार च.नं.१३७० िमित २०७२।२।१ गतेको प ा
िनवारण ऐन, २०१७ बहाल रहेकै अव थामा कसरु भई िमिसल संल न रहेको देिख छ । उ अ यापन
गरेको भ नेसमेतका आधारमा सु िवशेष अदालतबाट अनमु ितप मा सही गन त कालीन िज ला िश ा
भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अिधकारी िव णबु हादरु ारेले सो माणप मा भएको
तसथ ितवादी मेघराज रे मीले न कली सही मेरो होइन भनी अनस
ु धानको ममा बयानसमेत
शैि क यो यताको माणप पेस गरी सािबक ाचार गरेकाले िनज सिवता कँ डेलको नाउँमा जारी भएको
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु मा सोही उ अ यापन अनमु ित माणप स े साँचो बेहोराको
ऐनको दफा १२ र २९(२) नं. बमोिजम . ५००।– देिखन नआउने ।
(पाँच सय) ज रवाना हने ठह याई सु िवशेष अदालत,
िश क िनयु हनका लािग पेस गरेका
काठमाड बाट िमित २०७२।८।१० मा भएको फै सला शैि क यो यताका माणप ह मा स कलबमोिजम
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
न कलह ठीक छ भनी यी ितवादीले सही गरी पेस
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
गरेको कुरालाई वीकार गरेको देिख छ । आफूले लाभ
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
ा गन उ े य राखी नभएको यो यतालाई वीकारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । पेस गरी लाभ ा गरेको अव थामा के वल कसरु बाट
५
ब नका लािग अनमु ितप ाि मा मेरो संल नता िथएन
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी भ न यी ितवादी िवबि धत रहेको देिखँदा सफाइ
िव भर साद े , ०७२-CR-१२८१, ाचार पाउनु पदछ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
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नसिकने ।
माणमा िलनु पन भई ितवादी मनोजकुमार राउतले
तसथ, िववेिचत आधार कारणसमेतबाट ा गरेको भिनएको आई.ए. को शैि क यो यताको
ितवादी सिवता कँ डेलले न कली अ यापन माणप स कली हो भ ने पनु रावेदन िजिकर र
अनमु ितप पेस गरी गैरकानूनी लाभ हािसल गरेको िव ान् अिधव ाको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
देिखई िनजलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
कसरु भएको बखत चलनमा रहेको
दफा १६(१) कसरु मा सोही दफाबमोिजम ६ मिहना कानूनबमोिजम सजाय हने कानूनी िस ा त रहेको र
कै द र .१०,०००।– ज रवानासमेत हने ठह याई सु िनज ितवादी मनोजकुमार राउतले उ िववािदत
िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित २०७२।५।२७ माणप सन् १९९८ मा ा गरी िव.सं. २०५६।९।९
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा .स.िन. पदमा दरखा त फाराम भदा पेस गरेको
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
तथा सोही माणप को आधारमा २०५८।४।१८ मा
क यटु र: अिमरर न महजन
.स.िन. मा िनयिु पाएको भ ने कुराको पिु िमिसल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । संल न माणबाट देिखन आएकोले सो समयमा
६
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै ि याशील
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी रहेको र आरोप दाबीमा पिन सािबक ाचार िनवारण
िव भर साद े , ०७३-CR-००४१, ाचार ऐन, २०१७ को दफा १२ को समेत दाबी िलएको
(न कली माणप ), मनोजकुमार राउत िव. नेपाल देिखएकोले सोही कानून आकिषत हने भई ितवादीको
सरकार
काय सोही ऐनको दफा १२ बमोिजमकै कसरु भ ने
पेस भएको आई.ए. को माणप सु िवशेष देिखन आउने ।
अदालतबाट पनु : माणीकरणको लािग स बि धत
तसथ, िववेिचत त य र कानूनसमेतका
िनकाय िवहार िव ालय परी ा सिमित पटना, आधार कारणबाट ितवादी मनोजकुमार राउतले
भारतमा पठाउँदा Manoj kumar Raut, Level न कली शैि क यो यताको माणप पेस गरी सािबक
I.A, year 1998, Roll Code 6506, Enlistment,
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु मा
No AY 1222/96 Anukramark-30067 Total सोही दफा १२ र २९(२) बमोिजम .५००।- (पाँच
593/900, Division First, Remark क यटु र सय) ज रवाना हने ठह याई सु िवशेष अदालतबाट
अिभलेखमा नभेिटएको तथा लेजर - RTR / GTR िमित २०७२।१०।१५ मा भएको फै सला िमलेकै
मा 30021 मांकस म मा उ लेख भएकोले िनजको देिखँदा सदर हने ।
रेकड नभएको लेखी आएको बेहोरा उ च मा यिमक इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
िश ा प रषद् सानोिठमी भ परु को च.नं.९० िमित क यटु रः अिमरर न महजन
२०७२।६।१७ को प साथ माणीकरण भई आएको इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
देिख छ । िववािदत माणप दान गन आिधका रक
७
िनकायबाट नै लेखी आएको बेहोरालाई ितवादीले स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी पु षो म
अ यथा हो भनी मािणत गनसके को िमिसल संल न भ डारी, ०६७-WO-०१६८, उ ेषण / परमादेश,
माणबाट देिखन आएन, यसरी माणप दान गन अ णकुमार भ राई िव. हरी धान कायालय,
आिधका रक िनकायबाट लेखी आएको कुरालाई न साल, काठमाड समेत
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िनवेदक गैरहािजरी रही आ नो काम अव थामा लामो समय गैरहािजर रहेको संगठनको
कत य र िज मेवारीबाट िवमख
ु भएको पाइएकोले अनशु ासन पालन नगरेको र स पकमा नरहेको ज ता
य तो अनशु ासनहीन हरी कमचारीलाई सेवामा कारण जनाई कारबाही गनअगावै
हरी िनयमावलीको
ु
रािखरहनु मनािसब नहने भएको हँदा िनजलाई िनयम ८९(२) बमोिजमको कायिविधसमेत पालना
सेवाबाट हटाउनपु ूव सफाइ पेस गन मौका उपल ध नगरी िनवेदकलाई सेवाबाट बखा त गन गरी भएको
गराउन नसिकएको अव था भएबाट हरी िनयमावली, िमित २०६३।२।१२ को हरी महािनरी क तरीय
२०४९ को िनयम ८८ को देहाय (झ) को कसरु मा िनणय र सोही िनणयलाई पनु रावेदनको रोहबाट समेत
ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम सदर गरी भएको िमित २०६६।२।२० नेपाल सरकार
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने गहृ म ीबाट भएको िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िनणय ग रिदएँ भनी ग रिदएको छ । अब िनवेदकलाई कानूनबमोिजम पूववत्
िमित २०६३।२।१२ मा हरी महािनरी कबाट िनणय सेवामा हािजर गनु गराउनु भनी िवप ीह , हरी
भएको देिखयो । यी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने धान कायालय र नेपाल सरकार गहृ म ालयका
िनणय गदा िनयमावलीको िनयम ८९ को देहाय (२) नाउँमा परमादेश जारी हने ।
को कायिविधको पालना गरेको भ ने स दभमा देिखन इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
आएन साथै सोही िनणयमा सफाइ पेस गराउने क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
मौका उपल ध गराउन नसिकएको अव था भएबाट इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभु म् ।
भ नेस मको ऐन, िनयमिवपरीतको भाषा योग भएको
८
देिखन आउने ।
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी पु षो म
कुनै यि उपर कसरु मािणत गनअगावै
भ डारी, ०७३-WO-०५९८, उ ेषण / परमादेश,
ु
सो कसरु स ब धमा िनजको भनाई र सजाय हन सुरज लािमछाने िव. उजा म ालय िसंहदरबार,
नपन भए कारणसिहतको जवाफ ( प ीकरण) माग काठमाड समेत
गरी, पेस भएको जवाफ िच बु दो नभएमा सजाय
ऐन ारा िनधा रत ि या नपु याई िनणय
गनु पन अव थाको िव मानता स दभमा कारणसमेत गरी काया वयनका लािग कायकारी िनदशकलाई
खोली िनणय गनपनमा
सो नगरी सामा य सनु वु ाइको प ाचार ग रएको कायउपर माग ग रएको प ीकरणमा
ु
मौकासमेत दान नगरी भएको उपयु िनणय िवषयगत जवाफ निदएकोसमेतका सनु वु ाइको अवसर
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत देिखन आयो । यी दान गरी िव तु ् ािधकरण ऐन, २०४१ को दफा ९
िनवेदक िमित २०६२।९।२९ मा िबदा ब दा िबरामी को उपदफा (४) को ितब धा मक वा यांशबमोिजम
िबदा वीकृत भएको र उपचारको अविध लामो भएको स चालकलाई स चालक सद यबाट िन कासन
िनजको बेहोरा र िनवेदनसाथै पेस भएका डा टरको गन गरेको नेपाल सरकार उजा मि तरीय िमित
ेि सनमा समेत Complete Bed Rest भनी २०७३।८।३० को िनणय कानूनबमोिजम नै देिखन
औषधी िसफा रस ग रिदएको अव थामा उपचारका आउने ।
लािग सिु वधा पाउने कमचारीको सामा य सिु वधालाई
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न हो
िनणयकताले ि गत गरेकोसमेत नदेिखने ।
होइन भ ने स ब धमा हेदा िनवेदकले ािधकरणका
तसथ यी िनवेदक उपचाराथ रहेको कायकारी िनदशकले स चालक सिमितबाट ग रनु पन
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काय कायकारी िनदशकले आफै ँ गन गरी स चालक कानूनिवपरीतको देिखन नआउँदा उ िनणय
सिमितको अिधकारमा ह त ेप गरेकोलगायतका उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी पनु ः स चालक पदमा
िवषय उ लेख गरी नेपाल िव तु ् ािधकरणको यथावत् काय गन िदनु भ ने परमादेश जारी ग रपाउँ
७४१ औ ं बैठकबाट िनणय गरेको कुरा ािधकरणको भ ने िनवेदनमाग दाबी पु न स दैन । रट िनवेदन
िहतअनक
ु ू ल भनी िजिकर िलई आफूह लाई खारेज हने ।
स चालक सद यबाट हटाउने काय गैरकानूनी भनी इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
िनवेदन िदए पिन ािधकरणको िहतअनक
ु ू लका क यटु र: रामशरण ितिमि सना
िनणयह िव तु ् ािधकरणको स चालक सिमितको इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज शभु म् ।
पूण बैठकमा पेस गरी छलफल गरी कानूनिवपरीतका
§ यसै लगाउको ०७३-WO-०५९२, उ ेषण
कायह उपर आव यक िनणय गराउनु पनमा सो नगरी
/ परमादेश, ल मण साद अ वाल िव. उजा
के बल स चालक सद य नै ३ जना मा रहेको ितत
म ालय िसंहदरबारसमेत मु ामा पिन
हने गरी िनणय गरेको देिखन आयो । यिद सीिमत
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
स चालक उपि थत हने र उपि थत भएका मा को
९
िनणयलाई वैधता िदने हो भने ऐनले तोके को ८ जना स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
स चालक रहनेछन् र स चालक सद यको बहमतको ओम काश िम , ०६९-CR-०९१८, लागु औषध,
िनणय मा य हनेछ भ ने कानूनी ावधानको पालना मनोजकुमार शाह िव. नेपाल सरकार
हने नदेिखने ।
ितवादी मनोजकुमार शाहलाई शंका पद
बैठक ब दाको अव थामा के कित स चालक अव थामा फे ला पारी िनजको शरीर तलासी िलँदा
उप थित भए र बहमतयु िनणय िथयो िथएन भनी लाि किभ ७० ाम लागु औषध खैरो िहरोइन
िनवेदकले खल
ु ाउन नसके को समेतका आधारमा फे ला परेको भ ने खानतलासी तथा बरामद मचु ु का
उ स चालक सिमितको बैठक नै ि या नपु याई रहेको देिख छ । िनजले अनस
ु धानको ममा बयान
भएको अ पमतको िनणय काया वयन गनु भनी गदा साथी सिमर पौडेल र मसमेत भई भारतको
कायकारी िनदशकलाई स बोधन गरी अि तयार र सौलबाट मधेसीसँग .४०,०००।- मा ७० ाम
दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेतलाई बोधाथ खैरो िहरोइन ख रद गरी बोक िहँिडरहेको अव थामा
िदएको प र िनणय कानूनअनु प नभएको भनी उ
िमित २०६६।११।३ गते साँझ साथी सिमर पौडेल
िनणय गदाका ३ जना स चालक सद यह लाई र म भई ट् या सी चढी गइरहेको अव थामा हरीले
प ीकरण माग ग रएको र िच बु ने जवाफ निदई फे ला पारी मेरो साथबाट उ लागु औषध बरामद
िवषया तर गरी िदएको प ीकरणसमेतलाई आधार गरेको हो भ ने त य वीकार गरी बयान गरेको पाइ छ
मानी उजा म ी तरबाट यी िनवेदकलाई स चालक भने अदालतमा आफू चढेको ट् या सीको अगािडको
सद यबाट हटाउने गरी भएको िनणयमािथ उि लिखत िसटबाट लागु औषध बरामद भएको भ ने कुरालाई
आधारसमेतबाट कानूनिवपरीत भएको नदेिखने ।
वीकार गरेको पाइ छ । अनस
ु धानको ममा गरेको
तसथ नेपाल िव तु ् ािधकरणको िहतलाई सािबती बयानलाई बरामद भएको लागु औषधले
यानमा राखी यी िनवेदकलाई स चालक सद यबाट समथन गरेको देिखन आएको छ । सो त यलाई ख डन
हटाउने गरी भएको िमित २०७३।८।३० को िनणय हने त ययु भरपद आधार र माण पनु रावेदक
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ितवादीले बयानसाथ पेस गरेको नदेिखने ।
लगनखेलको Psychological Testing Report हेदा
बरामद लागु औषध हामीले ख रद िब
िनजलाई सु त मनि थित (Mental Retardation
िवतरणसमेत गन गरेका छ र बरामद खैरो िहरोइन Moderate Grade) नामक रोग लागेको भ नेस म
मसमेत भई र सौलबाट ख रद गरी िब गनको लािग देिख छ । मगज िब ेको र सु त मनि थित फरक
ट् या सी चढी जाँदै गदा सवारी जाँच गन ममा आफू अव था हो । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १ नं. को
भागी पनु रावेदक ितवादी मनोजकुमार शाह प ाउ कानूनी यव था हेदा सजायबाट उ मिु पाउन
परेको भ ने सह ितवादी सिमर पौडेलले बयान गरेको आफूले गरेको कामको कृित र प रणाम थाहा
देिख छ । आफूले चलाएको बा १ ज ५६९ नं. को नपाउने गरी मगज ब ेको वा बहलाएको हनु पन
भाडाको ट् या सीमा या ा गन मनोजकुमार शाहको देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले कसरु गरेको
शरीर हरीले तलासी िलँदा लाि किभ ७० ाम अव थामा आफूले गरेको कामको प रणाम जा न
लागु औषध खैरो िहरोइन फे ला परेको र िनजसँगै स ने वा बु न स ने अव था िथएन भ ने िनजको
आएका सिमर पौडेल भागी फरार रहेका भनी ट् या सी medical Report बाट देिखँदैन । य तो ि थितमा
चालक ेमबहादरु मगरको कागज बेहोराबाट बरामदी द ड सजायको १ नं. बमोिजम सजाय हनपु न होइन
मचु ु का र ितवादीको बयान समिथत हन आई भ ने पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी मनोजकुमार शाहले लागु औषध
पीिडतले अदालतमा उपि थत भई बकप
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ िवपरीतको कसरु गदा स.ज.५ मा ितवादीले आ नो िपसाब फे न
अपराध गरेको त य पिु भएकोले िनजको पनु रावेदन मेरो िपसाब फे नमा पसाउनु भयो भ नेस मको
िजिकर मनािसब नदेिखने ।
कुरा उ लेख गरी बकप गरेको देिखयो । िनज
अतः ितवादी मनोजकुमार शाहलाई लागु ितवादीले अ ाकृितक मैथनु समेत गरेको भ ने कुरा
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय पीिडतले अदालतको बकप मा उ लेख गन सके को
(घ), (च) र (छ) समेतको कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको देिखएन । यसका अित र घटना थल मचु ु का,
दफा १४(१) को ख ड (छ) को देहाय (२) बमोिजम जाहेरवाली कमला सनु वु ारको बकप समेतका कागज
१० वष कै द र .७५,०००।- ज रवाना हने ठहर गरी माणबाट पीिडतउपर अ ाकृितक मैथनु भएको भ ने
सु अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याई पिु हने आधार देिखँदनै । यसरी सो त य अ य वत
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।६।२३ माणबाट पिु हने व तिु न माण िमिसल संल न
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
रहेको नदेिखँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
करणीको महलको ९(क) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शभु म् । भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
१०
सहमत हन नसिकने ।
स.का.म.ु . या. ी सश
अतः पनु रावेदक ितवादी धनकृ ण कुटुलाई
ु ीला काक र मा. या. ी
ओम काश िम , ०७०-CR-०२५२ र ०७०-CR- मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
०६३८, जबरज ती करणी, धनकृ ण कुटु िव. नेपाल को कसरु मा ऐ. ३(१) नं. बमोिजम १० दश वष कै द
सरकार र नेपाल सरकार िव. धनकृ ण कुटु
र पीिडत (नाम प रवितत “ग”) लाई ितवादीबाट
पनु रावेदक ितवादीको मानिसक अ पताल, जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम
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.५०,०००।- (पचास हजार) ितपूितसमेत भराई रािजव महजनको साथबाट बरामद भएको देिख छ ।
िदने ठह याई सु भ परु िज ला अदालतबाट िमित ितवादी हनमु ान साद कुशवाहबाट अवैध व तु फे ला
२०६९।२।३२ मा भएको फै सला सदर हने ठहर गरी नपरेको भ ने बरामदी मचु ु का रहेको छ । यसबाट
पनरु ावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०२७०।१।३ परो पमा ितवादी हनमु ान साद कुशवाहसमेत
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उ आपरािधक कायको मितयार भई अपराधमा
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
संल न भएको देिखन आउँछ । िनजबाट लागु औषध
इित संवत् २०७० साल वैशाख २४ गते रोज ६ शभु म् । बरामद नभए पिन कसरु को मा ाको आधारमा िसिजत
११
दािय वस म बहन गनपन
ु देिखन आएकोले वादी
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
ओम काश िम , ०७०-CR-०५७७ र ०७०- नसिकने ।
CR-०८९०, लागु औषध, रािजव महजन िव. नेपाल
अतः उि लिखत कानूनी यव था एवम्
सरकार र नेपाल सरकार िव. हनुमान साद कुशवाह
आधार र कारणसमेतबाट ितवादी रािजव महजनलाई
ितवादी रािजव महजनले अदालतको लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च)
बयानमा लागु औषध सेवन गन गरेको त य वीकार ारा िनषेिधत कसरु अपराधमा दफा १४(१)(छ)(२)
गरेको पाइ छ भने बरामद लागु औषध र िडिजटल बमोिजम ११ वष कै द र .१ लाख ज रवाना हने र
तराजस
ु मेत िनजबाट बरामद भएको त यमा िववाद अका ितवादी हनमु ान साद कुशवाहलाई ऐ. दफा १७
देिखँदैन । यसरी िनजको हरीमा भएको सािबती बमोिजम ५ वष ६ मिहना कै द र पचास हजार ज रवाना
बयान समिथत भइरहेको ि थितमा िनजको पनु रावेदन हने गरी सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
िजिकर मनािसब देिखएन । दवु ै जना ितवादीह
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
सँगसँगै एकै ठाउँबाट प ाउ परेको र लागु औषध र २०७०।१।३१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िडिजटल तराजु ितवादी रािजव महजनबाट बरामद इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
भएको भ ने बरामदी मचु ु का रहनक
ु ा साथै सो इित संवत् २०७३ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शभु म् ।
बरामदी मचु ु काको बेहोरा पिु हने गरी ितवेदकह
होमिब म काक र .ज.च िसंह महराले अदालतमा
इजलास नं. १
उपि थत भई बकप गरेको देिख छ । ितवादी
हनमु ान साद कुशवाहको साथबाट लागु औषध बरामद
१
भएको भ ने देिखँदैन । िनजले मिनष भ ने यि माफत मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
ितवादी रािजव महजनसँग िचनजान गरेको र रािजव िम , ०७३-WH-००४३, ब दी य ीकरण, गणेश
महजनलाई लागु औषध आव यक भएमा आफूले दुलाल िव. कारागार कायालय, का क समेत
उपल ध गराउने ई छा कट गरी सो कारोबारमा
ितवादीको िनवेदन परी कै दमा नबसी
संल न भएको भ ने िनजको बयान कथनबाट पनु रावेदन गन अदालतले अ.बं. १९४ नं. को
देिख छ । भु मनी ा सफर ा.िल. घ टाघर, सिु वधा िदएमा त लो अदालतले लागेको कै दसमेत
काठमाड बाट हनमु ान साद कुशवाहले पाउने गरी बापतमा कै दमा नबसी मािथ लो अदालतमा
रकम पठाएको थान-३ रिसदसमेत पनु रावेदक ितवादी पनु रावेदन दता हन स ने सिु वधा ितवादीलाई रहेको
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पाइयो । य तो सिु वधा पाई मािथ लो अदालतमा नस ने हँदा मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
पनु रावेदन गरेका यि लाई पनु रावेदनको रोहमा जारी भई िनवेदक ितवादी कमलमान गभु ाजु थनु ामु
मािथ लो अदालतबाट िनणय नहँदै त लो हनेसमेत ठहन ।
अदालतको फै सलाले लागेको कै दबापतमा प ाउ गरी इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
कारागार पठाउन िम ने अिधकार िवप ी तहिसल इित संवत् २०७३ साल माघ १४ गते रोज ६ शभु म् ।
शाखासमेतलाई उ कानूनले िदएको नदेिखने ।
२
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
२०७२।११।२ को आदेशले पनु रावेदन अदालतको ओम काश िम , ०७३-CR-०११७,
ाचार
फै सलाउपर थनु ामा नबसी यस अदालतमा पनु रावेदन (न कली माणप ), भेजु साद का ले िव. नेपाल
गन अ.बं.१९४ नं. को सिु वधा िनवेदकले पाएको सरकार
अव था छ । अदालतबाट भएको आदेशानस
ततु मु ामा ितवादी भेजु साद का ले
ु ारको ितनु
बझ
ु ाउनु पन द तरु धरौट राखी िनवेदकले पनु रावेदन एकि य उ च मा यिमक िव ालयमा िश कको पमा
अदालतको फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन कायरत रहेको र िनजले उ िश क पदमा कायरत
दता गरी यस अदालतमा मु ा िवचाराधीन रहेको रहँदाको अव थामा Regd. No. 22006-95 नं. रहेको
अव थामा िनजलाई पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट ि भवु न िव िव ालयबाट जारी MBS तहलगायतको
भएको फै सलाले लागेको कै द ज रवाना असल
ु गनु िविभ न तहको शैि क माणीकरणको लािग ि भवु न
भनी िवप ी हरी कायालयले िमित २०७३।९।२० िव िव ालयमा पठाउँदा भज
ु ु साद का लेको MBS
मा प ाउ गरी िमित २०७३।९।२१ िवप ी का क को उ माणप यस कायालयबाट जारी नभएको तथा
िज ला अदालतमा उपि थत गराई अदालतबाट न कली भएको बेहोरा जानकारी गराइ छ भ ने बेहोरा
सोही िमितमा कै दीपज
ु जारी गरी िवप ी कारागार उ लेख भई आएको देिख छ । यसबाट ितवादीले
कायालयमा कै दमा रा न पठाएको काय उपयु कानून पेस गरेको MBS तहको शैि क यो यताको माणप
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. र द ड सजायको २३ नं. न कली रहेको देिखयो । ितवादीले बयानको ममा
ितकूल रहेको पाइने ।
उ माणप आफूले पेस गरेको होइन भनी िजिकर
तसथ, िववेिचत आधार र माणबाट िलए तापिन सो त यलाई पिु हने कुनै माण पेस गन
िनवेदक ितवादीलाई अ.बं.१९४ नं. को सिु वधा ा सके को नदेिखने ।
भई पनु रावेदनसमेत प रसके को अव थामा फै सला
अत: ितवादी भेजु साद का लेलाई
काया वयनको िसलिसला भनी प ाउ गरी कारागार
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को
कायालय का क मा थुनामा रा नु भनी िवप ीम येको कसरु मा सोही ऐनको दफा १६(१) नं. बमोिजम ६(छ)
का क िज ला अदालतबाट िमित २०७३।९।२१ मिहना कै द र .१०,०००।– (दश हजार) ज रवाना
मा जारी भएको कै दी पज
ु उ अ.बं.१९४ नं. को हने ठह याएको िवशेष अदालतको िमित २०७२।१२।४
िवपरीत देिखँदा उ गैरकानूनी कै दी पज
ु का आधारमा को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनवेदकलाई प ाउ गरी कारागारमा रा न पठाएको इजलास अिधकृत: मीना गु ङ
काय कानूनअनु प नभएकोले सदर कायम रहन इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
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नं. को कसरु मा ऐ. को १४(३) नं. बमोिजम थप २
इजलास नं. २
(दईु ) मिहना कै द गन गरी भएको िमित २०७०।९।३
को फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
१
पाटनले िमित २०७१।७।११ मा गरेको फै सला िमलेको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देिखँदा सदर हने ।
के दार साद चािलसे, ०७१-CR-१०४१, कत य इजलास अिधकृतः ेम खड् का
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् ।
यान, िव णु ठकुरी िव. नेपाल सरकार
मतृ क याम भो जनको मृ यु कत यबाट
२
भएको हो भ ने ितवादीउपर परेको िकटानी जाहेरी मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी सपना
दरखा त, घटना िववरण कागज, िमिसल संल न रहेको धान म ल, ०७३-WH-००४९, ब दी य ीकरण,
मतृ कको त वीर, मौकामा र अदालतमा ितवादीले राके शकुमार शमा िव. बाँके िज ला अदालत,
गरेको बयान तथा मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा घाँटी नेपालग जसमेत
गिहरो रेिटएको घाउ, ास नली िछनािलएको रगतका
िनवेदक
गु ज बहादरु
लोहारलाई
नली िछनािलएको भनी िज ला वा य कायालय, हातहितयार खरखजाना मु ामा कुसरु दार ठहर गरी
का ेपला चोकका मेिडकल अिधकृतले खल
ु ाएको िनजलाई हातहितयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९
छ । य तो अव थामा िमिसल संल न कागजातह बाट को यव थाअनस
ु ार हातहितयारतफ दफा २०(२)
मतृ क याम भो जनको मृ यु कत यबाट भएको पिु
बमोिजम १(एक) वष कै द र .६०,०००।- ज रवाना
हने ।
तथा खरखजानातफ सोही ऐनको दफा २०(३)
एकै गाउँ ठाउँका साथीबाट गैरकानूनी पमा अनस
ु ार ९ मिहना कै द र .२०,०००।- ज रवाना
.२,००,०००।- िलने खाने िनयतले यी ितवादीले भई बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०६३।१।७
बबरतापूण त रकाले ह या गरेको िमिसल संल न मा फै सला भएको देिखयो । उ फै सलाअनस
ु ार यी
कागजातह देिखयो । य तो बबरतापूण त रकाले िनवेदक गु ज बहादरु लोहारलाई कै द वष १ र ९
एउटै गाउँका र एकै दु ध फममा काम गन साथीलाई मिहना बे लाबे लै भएकोमा दवु ै कै दलाई खापी ज मा
फलामको चु पीले लखेटी लखेटी शरीरको िविभ न कै द १ वष ९ मिहना गन गरी ितवादीका नाममा
भागमा हार गद अ तमा मतृ कको घाँटीमा रेटी ह या कै दपज
ु कारागार कायालय बाँकेमा काया वयनको
गरेको अव थामा िनज ितवादीले भनेज तो घटनाको लािग पठाएको देिखने ।
यथाथ िववरण खल
कानूनले नै ज रवाना खा ने भनी लेिखएको
ु ाई अपराध अनस
ु धानमा सहयोग
गरेकोले सजायमा कमी होस् भ ने िनजको पनु रावेदन देिखँदा ितवादीको तफबाट .८०,०००।- बझ
ु ाएमा
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
एक वष कै दमा रहेका िनवेदक गु जा बहादरु
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट कै दमु हने अव था रहेको छ । कुनै पिन यि ले
सु का ेपला चोक िज ला अदालतले ितवादी वत तापूवक िहँड्डुल र पेसा गन हक अिधकार
िव णु ठकुरीलाई यानस ब धी महलको १३(१) नं. नेपालको संिवधानले यव था गरेको छ । कुनै पिन
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र चोरीतफ चोरीको यि लाई गैरकानूनी थनु ामा राखेमा सो यि ले
िबगोको .१,९७,९६१।- कायम गरी चोरीको ६ नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम
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ब दी य ीकरणको रट िदन पाउने भ ने संवैधािनक भएकोले बाबल
ु ाई हार हने चोट आ नै घरगोठमा
अिधकारअ तगत यी िनवेदकलाई हक अिधकार रहेको रहेका कालु गाई र दईु वष य किललो धौली बा छीलाई
देिखने ।
ब चरोको उ टोतफको िबटले हार गरी मारेको त य
उि लिखत कानूनी यव था एवम् पिु हन आउने ।
िस ा तसमेतका आधारमा िनवेदक गु ज बहादरु
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
लोहारले ज रवाना .६०,०००।- र .२०,०००।- ितवादी ल मणबहादरु सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन,
गरी ज मा .८०,०००।- बझ
ु ाएमा िनज िमित चौपायाको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही
२०७२।९।२६ बाट िनर तर र कै दमा रहेको देिखँदा महलको ११ नं. बमोिजम १२ (बा ) वष कै द सजाय
िनजलाई भएको कै द वष १ आज िमित २०७३।११।४ हने ठहर गरी भएको सु सख
ु त िज ला अदालतको
मा बिससके को देिखँदा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िमित २०७१।१२।२२ को फै सलालाई सदर हने
िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश ठह याएको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित
जारी हने ।
२०७२।४।२४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
इित संवत् २०७४ साल असोज २३ गते रोज २ शभु म् ।
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
इजलास नं. ३
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७२-CR-१२२५, गौवध, ल मणबहादुर
१
सुनार िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा
र सी खाई अपराध गन यि लाई हा ो खड् का, ०७२-WO-११२४, उ ेषण, शिशकला
कानूनले सजायमा छुट िदने र कम गन िम ने कानूनी कै राती िव. पुनरावेदन अदालत, नेपालग ज
ावधान नै नरहेको हँदा र सीको मातमा ब चरोको
िनवेिदकाले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १क मा
पछािडको भागबाट गाईको टाउकोमा ताक ताक संशोधन भएको िमित २०७२।६।१४ गतेअिघ नै िववाह
हार गदा गाई मछ भ ने सामा य मािनसको समझको गरेको देिख छ । िनजले िववाह गरेको समयमा लागू
कुरा हो । यसरी यी पनु रावेदक ितवादीले गरेको भएको कानूनी यव था हेदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
अपराधबाट सजाय कम होस् भ ने िनजको भनाईसँग १ नं. मा “यो न बर ार भ भएपिछ अंशब डा गदा
सहमत हन नसिकने ।
यस महलका अ य न बरह को अधीनमा रही बाब,ु
ितवादीले भारतबाट आए लग ैदेिख आमा, लो ने, वा नी, छोरा, छोरीह को िजयिजयैको
आ नो बाबु जाहेरवालासँग अंशबापत ज गा स ब धमा अंश गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
झगडा िववाद ग ररहेको कारणबाट घरमा बाबु मा उपयु कानूनी यव थाबमोिजम िववािहता छोरीले
ए लो भएको मौका छोपी उ वारदातका िदन बाबु आमाबाट अंश ा त गन स ने अव था देिखन
राित बाबल
ु ाई कुटिपट गन योजना बनाएकोमा यी नआउने ।
ितवादीका बाबु धामी झाँ ब न गाउँमा गएकोले
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १क नं. को कानूनी
बाबल
ु ाई कुटिपट गन िनज ितवादीको योजना िवफल यव थाको खारेजीले उ अंशब डा महलमा भएको
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संशोधनअिघका िववािहता छोरीले पिन बाबु आमाको भने सोही िक ाको अक भागको े फल ०-११-०
पैतक
ृ स पि अंश पाउने भ ने यव था कानूनले को .१३७९१४।९२ िनधारण ग रएबाट ०-११-०
गरेको देिखन नआई िमित २०७२।६।१४ गतेपिछ को ितआनाको .१२५३७।- जित पन आएबाट
िववाह गरेका मिहलाले मा आ नो बाबबु ाट अंश पाउने एउटै िक ा ज गाको मआ
ु जा पिन एकमु पमा
कानूनी यव था रहेको देिखन आयो । यस अव थामा िनधा रत भएको नभई उपयोिगता र गणु ा मक मह वको
कसैको अंशहक हनन् भएको ि थितमा अदालतको आधारमा िनधा रत गरेको देिखएबाट थलगत िनरी ण
साधारण े ािधकार योग गरी चिलत कानूनको गरी ज गाको उपयोिगताको आधारमा फरकफरक
अधीनमा रही ा त गन अव था रहेको अव थामा मू याङ् कन गरेको देिखयो । यसरी अधी हणमा
ठहरेबमोिजम अंश ा त गन नै भएकाले असाधारण पन ज गाह को भौगोिलक अव था, उपयोिगताको
े ािधकार योग गरी िनवेिदकाको माग स बोधन हने अव था, उ पादनको दर आिदको आधारमा वग करण
अव थाको िव मानता रहेको देिखन नआउने ।
गरी मआ
ु जा िनधारण सिमितले मआ
ु जा िनधारण
तसथ, िववेिचत त य, चिलत कानून गरेकोमा सो मआ
ु जा िनधारणमा िवभेदपूण रहेको भ न
यव थाको आधारबाट िनवेिदकाको दाबीबमोिजम २ िम ने देिखन नआएको हँदा िनवेदकह लाई नेपालको
भागको १ भाग स पि रो का ग रपाउँ भनी िदएको संिवधान तथा कानून ारा द स पि स ब धी
िनवेदनबमोिजम अ.बं. १७१क नं. बमोिजम ज गा हकमा आघात परेको भ न िम ने देिखन नआउने ।
रो का गन इ कार गरेको बाँके िज ला अदालतको िमित
तसथ िववेिचत त य, आधार एवम्
२०७२।१२।८ गतेको आदेश सदर गरेको पनु रावेदन कारणह बाट मआ
ु जा िनधारण सिमितको िमित
अदालत, नेपालग जको िमित २०७३।३।९ गतेको २०७२।३।३१ को िनणय िु टपूण नभई िनवेदन
आदेश कानूनस मत नै रहेबाट बदर ग रपाउँ भ ने िजिकर आधारहीन देिखन आएको हँदा िनवेदन माग
िनवेदन िजिकर पु न स दैन । रट िनवेदन खारेज हने । दाबीबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
रट िनवेदन खारेज हने ।
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इजलास अिधकृतः कृ ण साद अिधकारी
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् । क यटु र: च दनकुमार म डल
२
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ७ गते रोज ५ शभु म् ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा
३
खड् का, ०७२-WO-०४१८, उ ेषण / परमादेश, मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा
गोपाल साद िघिमरेसमेत िव. गहृ म ालय, खड् का, ०७२-WO-०८९१, उ ेषण / परमादेश,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
िनलह र का ले िव. उ ोग म ालय, िसंहदरबार,
िनवेदनमा उि लिखत िनवेदकका िक.नं.१०९ काठमाड समेत
समेतका ज गाको साँधसँग जोिडएको िक.नं.७८ को
िनवेदक क पनी ऐन, २०६३ बमोिजम
ज गा बाटोमा परेको छ भने सो र िक.नं.८० लगायतका दता भएको क पनी भएको स दभमा सो ऐनको दफा
ज गाह को े फल छुट्याई फरकफरक मू य ७ ले दान गरेका स पूण अिधकार तथा दािय व
कायम गरेको भ ने िक.नं.८० को े फल ०-१-० िनवाह गन स म रहेको भ ने कुरामा कुनै िववाद छै न
को मआ
ु जा .४९,९९५।१४ िनधारण ग रएको छ सोहीबमोिजम नेपाल सरकारको तफबाट समेत ३ जना
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स चालक रहेको उ क पनीले स चालक सिमितबाट सामानको यव थापन गन योजनका लािग
क पनी ऐन, ब धप र िनयमावलीबमोिजम भएका मू याङ् कन गराई िललाम िब गन गराउने गरी
िनणयको काया वयन गन स ने नै ह छ । अक तफ क पनीको स चालक सिमितको िमित २०७२।१२।२
िवप ी िनकायह िनवेदक क पनीको िनयमनकारी को बैठकबाट िनणय भएकोमा िवप ी म ालयबाट िमित
िनकाय भएको भ ने िलिखत जवाफबाट समेत २०७३।१।६ को मि तरीय िनणय र सो िनणयको
देिखएको छै न िनवेदक क पनीको स चालक सिमितमा आधारमा िमित २०७३।१।८ र िमित २०७३।१।२०
िवप ी िनकायको तफबाट समेत ितिनिध व को प बाट ग रएको प ाचारसमेत कानूनअनु पको
भएकै देिख छ । यस अव थामा वाय सं थाको नदेिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब
पमा थािपत सं थाको स चालक सिमितबाट िनवेदक क पनीको काममा कुनै बाधा ह त ेप नगरी
भएका कानूनबमोिजमको िनणयअनस
ु ारको काम क पनी ऐन, २०६३, क पनीको ब ध प लगायतका
कारबाहीउपर िवप ी िनकायले ह त ेप गन वा छनीय अ य चिलत कानूनबमोिजम कामकाज गन िदनु भनी
नहने ।
िवप ीह को नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
व ततु ः क पनी ऐन, २०६३ बमोिजम दता इजलास अिधकृत: रामु शमा
भएका संगिठत र वशािसत क पनीले ऐनको दफा क यटु र: रमेश आचाय
७ बमोिजम सडक िव तारको ममा न भएर जाने इित संवत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शभु म् ।
सामानलाई मू याङ् कन गराई िललाम िब गन
४
पाउने नै ह छ । नेपाल सरकारको समेत वािम व मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
रहेको उ क पनीको कुनै स पि िहनािमना िसंह राउत, ०६७-CR-०४४०, कुटिपट, िललादास
ग रएको वा कानूनिवपरीत िब िवतरण ग रएको त मा िव. धनिजत दास त मासमेत
अव थामा स चालक वा िमल शासनउपर चिलत
ितवादी िशवनारायण भ ने िशव साद
कानूनबमोिजम कारबाही हने कुरालाई अ यथा भ न मेहताले ितउ र दता गदा वादी दाबीलाई पूण पले
सिकएन । तर ततु िववादमा सडक िव तारको इ कार गरी वारदात भएको भिनएको समयमा सो
ममा न भएर जाने सामानको यव थापन गन वारदात थानमा नरही सामदु ाियक भूिमगत जल
योजनका लािग क पनीको स चालक सिमितबाट िसचाइँ सं थाको इन वा-१ ि थत कायालयको
य तो सामानको मू याङ् कन गराई िललाम िब गन बैठकमा िथएँ भ ने उ लेख गरेको देिखन आउँछ ।
गराउने भनी िमित २०७२।१२।२ मा िनणय ग रएको यो इ कारी ितउ रलाई समिथत हने गरी ियनैका
स दभमा उ िनणय क पनी ऐन, २०६३ तथा सा ी रामसागर मेहताले बकप ग रिदएको पाइ छ ।
क पनीको ब धप र िनयमावलीसमेतको िवपरीत यी ितवादीको सा ीको भनाइलाई वादीले अ यथा
रहेको भ ने नदेिखँदा सो काम कारबाहीलाई रोक भनी ख डन गरेको पाइँदैन । यी आरोिपत ितवादीले
लगाएको िवप ीह को कायलाई कानूनस मत मा न वादीलाई के कुन तवरबाट कुटिपट गरेको हो भनी
निम ने ।
खल
ु ाई िदएकोसमेत देिखन नआएको अव थामा
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट ितवादी िभम साद मेहतालाई कसरु दार ठह याएको
िवराटनगर जटु िम सले सडक िव तारको ममा सु फै सला उ टी गरी सफाइ िदएको पनु रावेदन
भि कएका संरचना न भएर जाने भएकाले य तो अदालतको फै सला याय र कानूनसङ् गत हँदा
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प रवतन गनपन
िमिसल संल न माणबाट यी ितवादीले वादीलाई
ु देिखन नआउने ।
ितवादी भिनलाल ख वेले वादीलाई फलामको छडले वादीको दािहने खु ा भाँची िदएको
भालाले रोपी कुटिपट गरे भ ने वादी दाबी भएकोमा पिु भएकाले कुटिपटको महलको ७ नं. बमोिजमको
उ दाबीलाई यी ितवादीले ख डन गरी वादीह ले सजाय हने ।
पिन हामीलाई कुटिपट गरेका हन् भनी ितवाद गरेको
कै दमा राखी सजाय भु ान गराउँदैमा कै दी
देिख छ । वादीकै भनाइलाई आधार मा दा पिन िनजको ब दीको आचरणमा सधु ार आउँछ भनी अनमु ान गन
कुन अङ् ग फोन िछना ने काय ितवादीह बाट भएको िम दैन । सजायको उ े य कसरु दारले गरेको कसरु
हो भ ने खु दैन । घा जाँच के श फारमबाट िनजको स ब धमा प ाताप र दािय वको बोध होस् भ ने ह छ ।
दािहने गालामा काटेको घा रहेको देिख छ । उपयु
तसथ तीन वष कै द सजाय हने कसरु मा सजाय पाएका
भनाइसिहतको िमिसल संल न माणबाट वादी र कसरु दारलाई ११क को सिु वधा उपल ध गराउनु
ितवादीह का बीच दोहोरो कुटिपट गरेको त यमा मनािसब हो होइन भ नेतफ िनणयकता सदैव सचेत
समेत यी वादीले अ यथा भनी ख डन गन सके का र सकारा मक रहनु पन ह छ कसरु दारले एक वषिभ
छै नन् । वादी ितवादीका बीचको दोहोरो कुटिपट पनु कसरु गरेमा थिगत रािखएको सजाय थप हने भई
हने ममा वादीका सा ी राजदेव यादवले बकप सोहीअनु प कसरु दारले कै द भु ान गनपन
ु हँदा अक
गदा वादीलाई ितवादी भिनलालले च कुले गालामा कसरु गनबाट िन सािहत हने हनाले सधु ारा मक
रोिपिदएको भनी बकप ग रिदएका र सो बकप लाई द डनीित िवधाियकाले िनमाण गरेको हो । तसथ, द ड
िमिसल संल न वादीको घा जाँच के श फारामबाट सजायको महलको ११क नं. को सिु वधा यी ितवादी
समेत वादीको दािहने गालामा काटेको घा देिखन ढोढाई दास त मालाई दान गन गरी भएको फै सला
आएको अव थामा आरोिपत कसरु मा यी ितवादीको मनािसब नै देिखने ।
संल नता कुटिपटको महलको ७ नं.को नभई १० नं.
तसथ, उि लिखत त य तथा कानूनी
को स म पिु हन आउने ।
यव थाको आधार माणबाट आरोिपत ितवादीह
ितवादी ढोढाई दासले फलामे छडले दािहने म ये िशव साद मेहता, भिनलाल ख वे, ढोढाई दास
खु ाको घडुँ ामिु न हार गदा खु ा भाँिचन गई टे न त मालाई कुटिपटको ७ नं. बमोिजमको कसरु मा सजाय
नस ने भएको छ भ ने वादी दाबी देिख छ । वादी हने गरी भएको सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
दाबीलाई इ कार गरी ितवाद गरे तापिन वादीका भएको िमित २०६४।३।२७ गतेको फै सला के ही उ टी
सा ीले वादी दाबीबमोिजम वादीको खु ा भाँिचएको भई ितवादी िशव साद मेहतालाई आरोिपत कसरु बाट
हो भनी िकटानी बकप गरेको पाइ छ । वादीको सफाइ पाउने गरी, ितवादी भिनलाल ख वेलाई
दाबी र सा ीको िकटानी बकप लाई िमिसल संल न मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको १० नं. बमोिजम .५००।वादीको घा जाँच के श फारमले पिु गरेको देिखन ज रवाना हने र ितवादी ढोढाई दास त माको हकमा
आउँछ । यी ितवादीका सा ी दयान द उरावले वादी कुटिपटको ७ नं. बमोिजम .२,०००।- ज रवाना र ६
र ितवादीबीचको कुटिपटको ममा वादीलगायतका मिहना कै द सजाय हने भई द ड सजायको ११क नं.
मािनसह ले ितवादीलाई कुटिपट गरेको देखेको भनी बमोिजम कै दबापतको रकम बझ
ु ाए कै दको लगत क ा
र वादीलाई कसले कुटिपट गरेको हो देिखन भनी गरेको ग रिदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
बकप एक आपसमा िव ासलायक देिखएन । तसथ िमित २०६६।८।२ गतेको फै सला मनािसब देिखँदा
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सदर हने ।
रािखिदएको भ नेसमेत बेहोराको आदेश भई िबगो
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
मु ाको िमिसल त कालको लािग मा तामेलीमा गएको
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
र िबगोको कारबाही गन बाँक नै रहेको देिखन आउँछ ।
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभु म् । यही आदेशलाई नै यी रट िनवेदकह ले िबगो मु ाको
५
कारबाही पूण पले समा त भएको हो भ ने िजिकर
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना िलएको देिखन आउँछ । यस स दभमा उ आदेशको
धान म ल, ०७३-WO-०५६५, उ ेषण / बेहोरा हेदा टसँग पनु रावेदन अदालतमा कारबाहीको
परमादेश, िव ाल मी े समेत िव. उ च अदालत, अव थामा रहेको अ.बं. १७ नं. को िनवेदनमा अि तम
पाटनसमेत
िनकास भई िमिसल ा त भएपिछ जगाई कारबाही गन
िनवेदकह ले अंश चलन मु ाको िफराद गरी त कालको लािग तामेलीमा रािखिदएको काय उ
दाबी गदा िफराद हँदाको समयस म यी िनवेदकह र िबगो मु ाको हकमा अि तम कारबाही भएको रहेछ भनी
िवप ीह बीच एकासगोलमा रहेको त य वीकार गरी मा न सिकने आधार कारण देिखन नआउने ।
िफराद गरेबाट िमित २०६२।९।१६ गते ऋण िलँदाको
कुनै पिन मु ामा वा िनवेदनको अि तम
समयमा यी दवु ै प एकासगोलमा रहेको देिख छ । सो कारबाही हनको लािग सो िवषयव तक
ु ो बारेमा बु नपु न
ऋण िलँदाको समयमा हामी एकासगोलमा िथएन भनी वा गनपन
ु स पूण कारबाही सो िनकाय वा अदालतको
सो त यलाई ख डन गन सके को पाइँदैन । यसबाट सो तहबाट िनवेदकको मागबमोिजम हने वा नहने भनी
ऋण दािय व यी िनवेदकह ले समेत बेहोनु पन देिखन प टसँग बोली सो िवषयव तक
ु ो बारेमा िववादको
आउँछ । ऋण िलँदाको समयमा एकाघरमा सगोलमा िन पण गन गरी आदेश भएको भए मा सो िनवेदनको
रहेको अव थामा घरमल
ु ीको िहसाबले क ितनारायण अि तम कारबाही मािनने ह छ । तर ततु िववादको
महजनले िलएको ऋण दािय व यी िनवेदकह ले िलनु िवषयव तमु ा मािथ लो अदालतले नै सो िवषयव तु
नपन कुनै व तिु न ठ आधार कारण देिखन नआउने । संल न रहेको स कल िमिसल नै माग भएको अव थामा
िनवेदकले मु य िववादको िवषयव तु चालु रहेको िबगोको कारबाही सतसिहत तामेलीमा
बनाएको िमित २०७२।१०।२१ गतेको आदेश हेदा सो रािखएको कायलाई सो िवषयव तक
ु ो स दभमा भएको
आदेशलाई सानक
ु ाजी महजन वादी र क ितनारायण कारबाही अि तम हो भनी मा न िम ने कुनै कारण
महजन ितवादी भई चलेको लेनदेन मु ाको फै सलाको नदेिखने ।
काया वयन ममा फै सलाबमोिजम िबगो रकम भराई
तसथ, िववेिचत त य तथा आधार कारणको
पाउँ भ ने वादीको दरखा त परी कारबाहीको ममा आधारबाट पनु रावेदन अदालतमा अ.बं.६१ नं.
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७२।५।२५ बमोिजमको कारबाही चली िज ला अदालतमा
गते भएको आदेशउपर क ितनारायण महजनको कारबाहीको अव थामा रहेको िबगो िमिसल मगाउने
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम आदेश भई िबगो िमिसल पनु रावेदन अदालतमा पठाउनु
िनवेदन परी फै सला काया वयनतफको स कल पन अव थामा अ.बं. ६१ नं. को कारबाही अि तम
िमिसल माग भई पठाउनु पन भएकोले सो िनवेदनमा भएपिछ पनु ः जगाउने गरी तामेलीमा राखेको आदेश
अि तम िनकास भई िमिसल ा त भएका बखत जगाई अि तम नभई पनु रावेदन अदालतको आदेशप ात् पनु ः
कारबाही गन गरी हाललाई ततु मु ा तामेलीमा जगाउने गरी फै सला काया वयन अिधकारीबाट भएको
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िमित २०७२।११।४ को आदेश बेरीत नदेिखएकोले मनािसब देिखन नआउने ।
प रवतन ग ररहनु परेन भनी िज ला अदालतबाट िमित
अत: उि लिखत त य तथा आधार
२०७३।४।२१ गते भएको आदेश सदर गरेको उ च माणबाट बरामदी मचु ु काको बेहोरा, हरी ितवेदन,
अदालत, पाटनको िमित २०७३।८।१६ गतेको आदेश बरामदी मचु ु काका मािनसले अदालतमा गरेको
कानूनस मत नै देिखँदा बदर गनु परेन । रट िनवेदन बकप को बेहोरा, बरामद भएको लागु औषधको मा ा,
खारेज हने ।
आरोिपत ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम र
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
अदालतमा गरेको बयान बकप को आधारमा ितवादी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
राके श महजनले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभु म् । को दफा १४ को ४(च) अनस
ु ारको कसरु मा सोही
६
ऐनको दफा १४(१)(१)(ङ) बमोिजम कै द वष एक
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना हनेमा सोही ऐनको दफा ४ को ख ड (घ) र (च) को
धान म ल, ०७३-CR-०७५०, लागु औषध कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजमको
हेरोइनसमेत, राके श महजन िव. नेपाल सरकार
५ वष कै द र .५,०००।- सजाय गरेको पनु रावेदन
लागु औषध सेवनकता ितवादीले लागु अदालत, पाटनको िमित २०७१।१२।९ को फै सला
औषध सेवनबाहेक िब िवतरण गन गरेको त य िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ठहछ । पनु रावेदन
व तिु न तवरबाट शंकारिहत तवरले पिु हन सके को अदालतको फै सला उ टी भई लागु औषध (िनय ण)
पाइँदैन । ितवादी के वल लागु औषधको दु यसनी ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम ितवादी
भएको कारण सेवन गन योजनको लािग ख रद गरेको राके श महजनलाई कै द वष १ हने ।
कुरास म यी ितवादीले वीकार गरेको त यलाई इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
गलत अथ लगाई ख रदकता हो भ ने कसरु मा सजाय इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
गनु यायोिचत नदेिखने ।
७
िमित २०७१।१।१९ गतेको खानतलासी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
एवम् बरामदी मचु ु का हेदा बरामदी लागु औषध िब
भ डारी, ०७१-CR-१३६१, जबरज ती करणी,
िवतरण गन लागेको अव थामा प ाउ परेको भ ने िव म घलान िव. नेपाल सरकार
नभई आरोिपत ितवादीको घर कोठाबाट सेवन गन
फौजदारी मु ामा वारदात ठहर गन र
योजनको लािग राखेको अव थामा बरामद भएको अिभयु लाई सजाय गनको लािग अिभयु उपर
देिख छ । को कसलाई के कित मा ामा िब गरेको हो लागेको आरोप शंकारिहत तवरले मािणत हनु पदछ ।
सो त य खल
ु ाएको पाइँदैन । लागु औषध बरामद गदा अपराध शंकारिहत तवरले मािणत गन अनस
ु धानको
िब िवतरणसँग स बि धत औषधी िब गन योग
ममा संकलन ग रएको भौितक सबदु माणको कडी
हने मालसामान बरामद भएको देिखँदैन । यसबाट लागु एक अकासँग जोिडएको हनपु छ । यो कडीको म भङ् ग
औषध िब भएको पिु हनको लािग िब कता र भएको अव थामा य तो माणको िव वसनीयतामा
ख रद कता भई सो लागु औषध ख रद िब गन काय
न उठ् छ र यहाँ शंका लागेमा यसको सिु वधा
गरेको त य थािपत नभई लागु औषध बरामद भएकै अिभयु ले पाउनेमा दईु मत हन नस ने ।
आधारमा िब कताको आरोप लगाई सजाय गनु
पीिडतले ितवादीले जबरज ती करणी
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गरेको भनी लेखाएको देिखए पिन िनजले सो बेहोरा ज गा जोतभोग गरी आएको अव थामा २०२९।३०
आफै ँ बोली लेखाएको नभई इसाराले बताएअनस
ु ार सालदेिख नै ज गा जोतखन गन छाडी भागेको भनी
जाहेरवालाले लेखाएको देिखएको, पीिडतले
जु रहेको मोहीलाई िनजको बसोबास नै नभएको
अनस
ु धानको ममा गरेको कागजलाई समथन हने भनी गलत वतन देखाई गलत त य उ लेख गरी
गरी अदालतमा बकप गन नआएको, पीिडत वयम् सजिमनमा उ लेख भएकै भरमा भूिमस ब धी ऐन,
वय क मिहला भएकोमा िनजको इ छािवपरीतको २०२१ को दफा २६(१)(ग) ले िनधारण गरेको मोही
करणी भएको भए पीिडत एवम् ितवादीको शरीरमा बेप ा भएको २५ िदनिभ उजरु ी गनु पनमा िनजले
संघषको िच हनपु नमा वा य परी णबाट य तो दाबी गरेअनस
ु ारको मोही भागी बेप े भएको अव था
कुनै नयाँ घाउ िच नदेिखएको, पीिडतको सु वालमा नभई मोही जु रिहरहेको अव था िमिसल संल न
फे ला परेको वीय यी ितवादीको नै हो भ ने कुरा माण कागजातह बाट देिखएकोले भागी बेप ा
मािणत हन नसके कोसमेतका िमिसल संल न भएको भ ने अथ गरी दाबीको ज गामा मोही लगत
माणबाट ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु
क ा गन गरी भएको सु भूिमसधु ार कायालयको िमित
हन सके को नदेिखँदा ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा २०५२।०१।१७ को िनणय यायस मत भएको देिखन
सजाय गन गरी भएको फै सला कायम रहन स ने नआउने ।
नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. िवपरीत तामेल
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी भएको बेरीतको तामेली यादको आधारमा िमित
िव म घलानलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको २०२९।०३० सालदेिख नै ज गा जोतखन गन
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष तथा सोही महलको छाडी भागी बेप ा भएको भनी देखाई बेरीतपूवक
३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष गरी ज मा १० वष याद तामेल गराई सोही िनवेदनको आधार मानी
कै द र ऐ. महलको १० नं. अनस
ु ार ितवादीबाट भएको सजिमनसमेतको आधारमा मोहीलाई ितवाद
.१,००,०००।- पीिडतलाई ितपूितसमेत भराई गनसमेतबाट वि चत गरी भागी बेप ा भएको भ ने
िदने ठह याएको मकवानपरु िज ला अदालतको अथ गरी मोहीको हक िहतमा असर पन िवषयमा
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट स बि धत ज गाको मोहीलाई नबझ
ु ी ाकृितक यायको
िमित २०७१।९।२२ मा भएको फै सला िमलेको िस ा तिवपरीत मोही लगत क ा गन गरी भएको
नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक ितवादी िव म सु भूिमसधु ार कायालय मोरङले गरेको िु टपूण
घलानले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ।
िनणय उ टी गरी मोही लगतमा उि लिखत मोहीको
इजलास अिधकृतः रामु शमा
हकदारलाई ितवाद गन मौका िदई सबदु माणको
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । मू याङ् कन गरी कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी
८
उपि थत प ह लाई सु भूिम सधु ार कायालयमा
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म हािजर हन जानु भनी गरेको िनणय सदर गरेको
भ डारी, ०७३-CI-००३६, मोही लगत क ा, पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला अ यथा
ह रि या जोशी िव. दानालाल सरदार
देिखन नआउने ।
ितवादी दानालालका िपता तथा िनजको
तसथ, मोहीको हक िहतमा असर पन िवषयमा
मृ यपु ात् िनजका हकवाला छोरा सािबकदेिख नै स बि धत ज गाको मोहीलाई नबझ
ु ी ाकृितक यायको
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िस ा तिवपरीत मोही लगत क ा गन गरी भएको सु िलएको िजिकर कुनै ठोस सबदु माणह बाट पिु
भूिमसधु ार कायालय, मोरङको िमित २०५२।०१।१७ हन सके को देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीह म ये
को िनणय उ टी गरी मोही लगतमा उि लिखत मोहीको जनु सक
ु ै अंिशयारका नाउँमा रहेको स पि अ यथा
हकदारलाई ितवाद गन मौका िदई सबदु माणको मािणत नभएस म सगोलको स पि हो भनी मा नपु न
मू याङ् कन गरी कानूनबमोिजम पनु :िनणय गनु भनी माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले यव था गरेको
उपि थत प ह लाई सु भूिमसधु ार कायालयमा र पनु रावेदक ितवादी गौमती थापाले पनु रावेदक
हािजर हन जानु भनी भएको पनु रावेदन अदालत, ितवादी बलबहादरु थापालाई बकसप गरी िदएको
िवराटनगरको िमित २०७२।११।११ गतेको फै सला िक.नं. ४७ को ज.िव. ०-०-१३ ज गा ितवादी गौमती
यायस मत नै देिखँदा सदर हने ।
थापाले आफूखस
ु गन पाउने एकलौटी हो भ ने पिु हने
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
कुनै व तिु न सबदु माण पेस भएको नदेिखँदा उ
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
ज गा वादी ितवादीह बीच अंशब डा हने ।
इित संवत् २०७४ साल असार २ गते रोज ६ शभु म् ।
तसथ पनु रावेदक ितवादी गौमती थापाले
पनु रावेदक ितवादी बलबहादरु थापालाई हालैको
इजलास नं. ४
बकसप पा रत ग रिदएको िक.नं.४७ को ज गा
वादी ितवादीबीच अंशब डा ला ने र वादीले
१
ितवादीह बाट ४ भागको १ भाग अंश भराई पाउने
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वल प देहीको
के दार साद चािलसे, ०६७-CI-०६४८, अंश िमित २०६७।२।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
नामसारी, मु.स. गन र वारेस भई आ नो हकमा समेत हने ।
गौमती थापा िव. िटकाबहादुर थापा
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
पनु रावेदक ितवादी गौतमी थापाले क यटु र: मि जता ढुंगाना
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट ा इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभु म् ।
गरेको ज गा सक
२
ु ु बासी घर प रवारको हैिसयतले
सरकारको नीितअनु प ा गरेको देिखँदा उ
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
ज गा गौमती थापाले आफूखस
ु गन पाउने ज गा हो के दार साद चािलसे, ०७०-CI-१२०१, उ ेषण /
भनी अथ लगाउन िम ने पिन देिखँदनै । सक
ु ु बासी परमादेश, ानुकृ ण अिधकारी िव. महेश भुषालसमेत
घरप रवारले पाएको ज गामा सबै अंिशयारको हक रहने
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
देिख छ । यसरी सक
ु ु बासी सम या समाधान २०६३ ले कुनै पिन ऋणीले आफूले कजा िलएको बक
आयोगबाट पनु रावेदक ितवादीले ा गरेको िक.नं. तथा िव ीय सं थासम ितनपन
ु रकम ितरी कजा
४७ को ज गा िनजी आजनको भई आफूखस
ु गन िलएको बक तथा िव ीय सं थासम ितनपन
ु रकम
पाउने ज गा हो भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन ितरी कजा राफसाफ गरी आ नो िधतो रहेको स पि
नसिकने ।
सं था भनेको कानूनी यि (Legal Person)
पनु रावेदक ितवादीह ले वादीसँग िमित हो । कानूनी यि ले कानून ारा िनिद काम मा गन
२०४२।१।१ मा मानो छु ई अलगअलग बसेको भनी पाउने र कानूनी दायराभ दा बािहर गई गरेको कामले
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कानूनी मा यतासमेत पाउन स दैन यसरी यथ जारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
बकले कानूनी आधार एवम् कारण नखल
ु ाई ऋण चु ा २०७०।९।२८ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
गरे पिन िधतो रहेको स पि फुकुवा गन निम ने भनी हने ।
२०६९।१२।२७ मा जारी गरेको प कानूनबमोिजम इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
देिखन नआउने ।
क यटु र: िसजन रे मी
बैिकङ कसरु मु ामा िधतो रो का रा नु इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् ।
पन भए सो मु ाबाट नै रो का रा न स ने नै हँदा सो
मु ा चलेको कारणबाट मा यथ िनवेदकले आफूले
इजलास नं. ५
िलएको ऋण चु ा गरेप ात् समेत ज गा फुकुवा गन
निम ने भ न निम ने हँदा िनवेदकको ीमती मि जला
१
भषु ालको नामको लिलतपरु िज ला ह रिसि गा.िव.स. मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
वडा नं. २(क) िक.नं. ८३३ र िक.नं. ८३१ को ज गा के दार साद चािलसे, ०७३-CR-०७५३ र ०७३िधतो राखी कजा िलएकोले उ िनवेदकउपर बिकङ CR-०९२१, ाचार (घस
ु / रसवत), नेपाल सरकार
कसरु को मु ामा अि तम फै सला नभएस म िनवेदन िव. देवे देव े समेत र देवे देव े िव. नेपाल
मागबमोिजम कजा चु ा गरी िधतोमा रािखएको ज गा सरकार
फुकुवा गन निम ने भनी पनु रावेदक बकले िमित
ितवादी सरोज थापालाई घस
ु रसवतको
२०६९।१२।२७ मा जारी गरेको प उ ेषणको रकमको बारेमा पिहले नै जानकारी िथयो भनी
आदेशले बदर हने र िनवेदकह ले जे जे ितनपन
अिभयोजन प ले माण पेस गन नसके को र
ु
ऋण ितरेपिछ सो ऋणबापत िधतो राखेको ज गा सह ितवादीले समेत ितवादी सरोज थापालाई उ
कानूनबमोिजम फुकुवा ग रिदनु भनी यथ ह का रकम घस
ु रसवतको हो भ ने पिहले नै जानकारी
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने गरी पनु रावेदन िथयो भनी पोल गन सके को पाइँदनै । बरामदी रकमबाट
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।९।२८ को आदेश ितवादी सरोज थापाले िलन खान पाउने अव था
िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
िथयो भनी अिभयोजन प ले कुनै माण पेस गन
ु अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार, माण र सके को देिखएन । ाचारको कसरु मा मनसाय र काय
कारणह समेतबाट िनवेदक / िवप ीको ीमती दवु ैको िव मानता हनु आव यक ह छ । उ िनमाण
म जल
ु ा भषु ालको नाममा रहेको िक.नं. ८३३ र कायसँग कुनै स ब ध नै नरहेको र उजरु कताह सँग
िक.नं. ८३१ को ज गा िधतोमा राखी िलएको ऋण पूव िचनजान तथा रसइवी के ही नभएको अव थामा
चु ा गरी िधतोमा रािखएको ज गा फुकुवा गन निम ने सह ितवादी देवे देव े को साथमा रहेको अव थामा
भनी पनु रावेदक बकले िनवेदकलाई िदएको िमित िनज देवे देव े ले रकम रा न अ ाएको र सो अ ोट
२०६९।१२।२७ को प उ ेषणको आदेशले बदर मानी आ नो झोलामा बरामदी रकम रािखिदएको भ ने
हने र िनवेदकह ले जे जे ितनपन
ु ऋण ितरेपिछ सो देिखएको छ । सो रकम घस
ु ( रसवत) कै हो भ ने
ऋणबापत िधतो राखेको ज गा कानूनबमोिजम फुकुवा ितवादी सरोज थापालाई पूव जानकारी रहेको भ ने
ग रिदनु भनी यथ ह का नाममा परमादेशको आदेश पिन देिखँदैन । साथमा रहेका सब-इि जिनयर पदका
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ितवादी देवे देव े को अ ाउ मानी बरामदी रकम अव थामा घस
ु रसवत मागी सो रकम अ य
राखेको आधारमा िनज ितवादी सरोज थापालाई यि माफत बझ
ु ेको भ ने मा आधारमा िनजको घस
ु
कसरु दार ठहर गन यायोिचत देिखन नआएकोले वादी रसवत िलने खाने मनसाय रहेको िथएन भनी अथ
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदन िम ने देिखएन ।
नसिकने ।
कसरु बाट उि कने बदिनयतसाथ
घस
ु बापतको रकम
्
पनु रावेदक
ितवादीको अिधकार ा हो भ ने जानकारीसमेत निदई आ नै साथमा आएको
अिधकारीसम भएको बयान हेदा मूलचोक रे टुरे टमा अ य यि लाई उ रकम बु न लगाई ाचारज य
जानु अगािड नै पैसा िलन बोलाई .६०,०००।- िलने काय गरेको पिु हन आएको हँदा अिभयोग दाबीबाट
िदने कुरा भएको तर उ रे टुरे टमा पगु ेपिछ अ यूत सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
खनालले पैसा निदई निचनेका यि ह ले पैयाँ िदन सहमत हन नसिकने ।
लागेपिछ शंका लागी आफूसँग आएका सरोज थापालाई
पनु रावेदक ितवादी देवे देव े ले
िलन भनेपिछ िनजले फाइवरको झोलामा उ रकम
.६०,०००।- रसवत िलएको भ ने पिु भएको
राखेको हो भनी खल
ु ाएको कुरालाई उजरु कताको अव थामा िनजलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
कागजबाट पिु भइरहेको पाइयो । उजरु कता अ यूत को दफा ३ मा भएको यव थालाई अ ययन
खनालले बकप गदा पनु रावेदक ितवादीले घस
ु गनपन
ु देिखयो । उ दफा ३(१) (ग) को कानूनी
नमागेको भनी खल
ु ाए पिन िमित २०७२।३।२७ यव थाअनस
ु ार चार मिहना सजाय हनपु न
मा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा देिख छ । िवशेष अदालतले पनु रावेदक ितवादी
िदएको िनवेदनमा भएको सिहछाप आ नै भएको, देवे देव े ले उजरु कताह सँगबाट .६०,०००।िमित २०७२।३।२८ को बरामदी मचु ु कामा भएको रसवत िलएको कसरु कायम गरेपिछ उ दफा ३(ग)
सिहछापसमेत आ नै भएको र िमित २०७२।३।२९ मा अनस
तीन (३)
ु ार चार मिहना कै द सजाय गनपनमा
ु
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा पेस गरेको मिहना मा कै द सजाय गन गरेको फै सला सो हदस म
िसडी तथा टेिलफोन वातालापमा लेनदेनको िवषयमा िमलेको नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी देवे देव े सँग कुराकानी
अतः िववेिचत त य एवम् माणबाट ितवादी
भएको भनी बकप मा खल
ु ाएकोसमेतका माणबाट देवे देव े लाई कसरु दार ठहर गरी ाचार
पनु रावेदक ितवादी देवे देव े ले उजरु कताह सँग िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ग) बमोिजम चार
घस
सो नगरी तीन मिहना कै द सजाय
ु रसवत मागेका होइनन् भनी अदालतमा गरेको मिहना कै द गनपनमा
ु
बकप आफै ँ मा खि डत रहेको पाइने ।
गरेको हदस म िवशेष अदालतको फै सला के ही उ टी
पनु रावेदक ितवादीले उ रकम आफूले भई पनु रावेदक ितवादी देवे देव े लाई चार (४)
निलई िनजको साथैमा आएका सह ितवादी मिहना कै द हने ठहछ । ितवादी देवे देव े लाई
सरोज थापालाई बु न लगाएको भ ने उजरु कताको ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोिजम .६०,०००।- (साठी
अिधकार ा अिधकारीसम को कागज, सह ितवादी हजार) ज रवाना हने र ितवादी सरोज थापाले
सरोज थापाको अिधकार ा अिधकारीसम को अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको
बयान तथा अदालतको बयानसमेतबाट पिु भइरहेको िवशेष अदालतको िमित २०७३।४।३१ को फै सला
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सो हदस म िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज ार: इि दरा शमा
इजलास नं. ६
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी सारदा साद िघिमरे, ०७२-CR-००५०, जबरज ती
िव भर साद े , ०७०-CI-१००२, उ ेषण / करणी, शा त ख ी िव. नेपाल सरकार
परमादेश, सुिम ादेवी चौधरी िव. मालपोत कायालय,
ितवादीले अढाई वषक पीिडतलाई
स री, राजिवराजसमेत
जबरज ती करणी गरेको होइन भनी िजिकर िलए
िनवेदनमा जनु ज गाको िवषयमा भएको पिन िनजको अनस
ु धानको ममा भएको बयान एवम्
न सा सधु ारको िनणयउपर चनु ौती िदएको छ सोही िनजक आमाले अनस
ु धानको ममा लेखाइिदएको
ज गा िक ा रट िनवेदकको पित यथ रामबाबु कागज बेहोरा तथा जाहेरवाली एवम् व तिु थित
साहसमेतले िखचोला गरेको भनी स तरी िज ला मचु ु काका मािनसह को अनस
ु धानको ममा
अदालतमा ज गा िखचोला घर उठाई चलन मु ा दायर भएको कागज एवम् अदालतसम को बकप बाट
भई आदेशानस
ु ार नापन सासमेत भई िवचाराधीन जाहेरी बेहोरा समिथत भएको देिखने ।
अव थामा रहेको भनी यथ रामबाबु साहले िलिखत
पीिडत अढाई वषक अवोध बािलका
जवाफ पेस गरेको देिख छ । सो िलिखत जवाफ भएक र ितवादीले गरेको कायको कृित के हो र
बेहोरालाई यी रट िनवेदकले अ यथा नभनी वीकार यसबाट के क तो प रणाम िनि क छ भ नेसमेत
गरेको देिखएको एवम् उ मु ामा यी पनु रावेदकको कुराको ान नभएको िनज बािलकाले अदालतसम
पित सरु तलाल चौधरीले िफराएको ितउ रप बकप गन स ने नै देिखँदनै । पीिडतले आ नो
पनु रावेदनसाथ पेस गरेको देिख छ । यसरी यही आमा जाहेरवालीलाई दादाले ऐया बनाएको भनेक र
ज गाको िवषयमा यसै मु ाको एउटा प
यथ सोही आधारमा जबरज ती करणी गरेको भनी जाहेरी
रामबाबु साहले दायर गरेको मु ालाई असर पन गरी िदएको ितवादीको बयान र पीिडतको मल ारमा
असाधारण उपचारको माग रट े बाट ह त ेप गन एक सेि टिमटरको रगत आउने घाउ देिखएको भनी
कानूनतः िम ने नदेिखँदा रट खारेज हने ठह याएको शारी रक परी ण ितवेदनसमेतका माणले वारदात
पनु रावेदन अदालतको इ साफ मनािसब देिखने ।
पर परमा समथन भएको देिख छ । पीिडतको
तसथ िनवेदन दाबीका िवषयमा स तरी सु वालमा रगत लागेको भनी व तिु थित मचु ु काको
िज ला अदालतमा ज गा िखचोला घर उठाई चलन बेहोरा एवम् व तिु थित मचु ु का लेखाउने यि ह को
मु ा दायर भई नापन साको आदेशसमेत भइसके को बकप बाट समेत देिखने ।
भ ने देिखएको आधारमा रट िनवेदन खारेज हने
जबरज ती करणीज तो अपराध सबैले
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित दे न स ने ठाउँमा नभई एका तमा हने हँदा सोको
२०७०।३।९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
य दश ाय: हँदनै । य तो अपराधको स ब धमा
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
भौितक माण एवम् पीिडतको भनाइले मह वपूण
क यटु र: च दनकुमार म डल
थान हण गन ।
इित संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभु म् ।
वारदातको पीिडत अढाई वषको नाबािलका
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िव भएको र समय मसँगै िनजले सो कुरा िबसन पीिडतलाई ितपूित भराइिदने ठह याएको ते थुम
स ने अव थासमेत रहेको हँदा िनज अदालतमा आई िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
बकप गनस ने अव था देिखँदनै । पीिडतले सो अदालत, धनकुटाको िमित २०७१।१२।२३ को
वारदातको स ब धमा आ नी आमालाई वारदातको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
के ही िदनपिछ भनेक र सोही आधारमा िनजक इजलास अिधकृत: रामु शमा
आमाले जाहेरी िदएको एवम् अदालतमा बकप समेत क यटु र: रमेश आचाय
गरेको कुरालाई माणमा िलन निम ने कुनै कारण इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभु म् ।
देिखँदैन । यसका अित र पीिडतको मल ारमा
देिखएको घाउबाट समेत िनज िव
अनैितक
इजलास नं. ७
काय भएको भनाईलाई पिु गन हँदा ितवादीको
अदालतसम भएको इ कारी बयान र िनजको
१
आमाको बकप मा कै आधारमा िनज िनद ष रहेका मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
छन् भनी मा न िमलेन । यी ितवादीले आरोिपत कसरु खड् का, ०६७-CR-१०००, बहिववाह, नेपाल
गरेको देिखन आउने ।
सरकार िव. रमेश प रयारसमेत
ितवादी शा त ख ीले पीिडतसँग
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ३५ नं.
जबरज ती करणी गरेको र िनजको मल ारमा पेनसमेत मा “गै अड् डाले कानूनबमोिजम आफूले हेन हने
िछराई अ ाकृितक यौनज य काय गरेको पिु भएको र मु ाबाहेक अ मु ा हेनु हदँ ैन । हेरे िछनेको भए पिन
वारदात िमितको िदन िनजको उमेर १६ वषभ दा मािथ बदर ह छ” भ ने कानूनी यव था छ । उ यव थाको
देिखएको, िनज ितवादीले अढाई वषको नाबािलका मकसद कुनै पिन यि वा िनकायले े ािधकारिवहीन
िव उ काय गरेकोसमेतको त यलाई िवचार गदा भई िनणय गनु हँदैन र यिद े ािधकारिवहीन भई कुनै
िनज ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, िनकाय वा यि ले िनणय ग रसके को अव था रहे
जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० भएकोमा समेत उ िनणय वतः बदर ह छ भ ने
वष ६ मिहना तथा ऐ. ९क नं. बमोिजम थप ६ मिहना हो । यसथ, े ािधकारको िस ा त मा य यायको
गरी ज मा ११ वष कै द सजाय तथा सोही महलको एक मख
ु प को पमा रहेको ह छ जसको अभावमा
९क र १० नं. बमोिजम ितपूितसमेत िदलाउने भए गरेका काम कारबाहीह Prime Facie पमै
भराउने गरी भएको फै सला अ यथा ग ररहन नपन ।
बदरभागी हने ।
अत: िववेिचत आधार कारण एवम्
घटनाको उठान देिखका स पूण प ह र
माणबाट ितवादी शा त ख ीले पीिडत अढाई घटना थलसमेत िचतवन िज ला रहेको र सो कुरा यस
वषक नाबािलकालाई जबरज ती करणीसमेत मु ाका वादी ितवादीह समेतले अदालतमा गरेको
गरेको देिखएकोले िनज शा त ख ीलाई मल
बयान एवम् ितवादीह ले पेस गरेको िववाह दता
ु क
ु
ऐन, जबरज ती ऐन, जबरज ती करणीको महलको माणप बाट समिथत भइरहेको ि थितमा घटनासँग
३(१) नं. बमोिजम १० वष ६ मिहना तथा ऐ. ९क नं. अस बि धत मकवानपरु िज ला अदालतमा मु ाको
बमोिजम थप ६ मिहना कै द सजाय गरी सोही महलको काम कारबाही चली भएको फै सलामा अिधकार े को
९क नं. बमोिजम .३०,०००।– ितवादीबाट अभाव देखाई उ सु अदालतको फै सला बदर गन
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गरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िलनस ने ि थित देिखएन । य दश भिनएका
िमलेकै देिखन आउने ।
रामशरण के .सीले ितवादी ह याङफ याङ गद
तसथ, उपयु िववेिचत आधार, माण एवम् गएको भनेको आधारमा जबरज ती करणीको वारदात
यस अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तसमेतबाट थािपत हनस ने देिखँदनै । यसरी पीिडतको जाहेरी
सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट आरोिपत दरखा तको बेहोरा र अदालतमा आई गरेको बकप र
बहिववाहको कसरु मा ितवादीले सफाइ पाउने गरी िनजको वा य परी ण ितवेदनसमेतबाट ितवादी
िमित २०६६।८।९ मा भएको िनणयलाई उ टी गरी सरु शे ख ीले जबरज ती करणी गरेको भ ने भनाई पिु
हन सके को नदेिखने ।
े ािधकारको अभावमा अ.बं ३५ नं. बमोिजम उ
िनणय बदर हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी
हेट डाको िमित २०६७।९।१३ को फै सला िमलेकै यव था हेदा, “फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को
देिखँदा सदर हने ।
कसरु मािणत गन भार वादीको हनेछ” भ ने यव था
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
रहेको छ । फौजदारी मु ामा कसैउपर अिभयोग
क यटु र: अिभषेककुमार राय
लगाउँदा अिभयोगबमोिजमको काय ितवादीबाट
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
भएको हो भनी शंकारिहत तवरबाट मािणत गनपछ
ु ।
२
शंकाको भरमा र अपराध भएको सनु ेको भरमा कसरु दार
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा कायम गन यायोिचत हँदनै । जबरज ती करणी ज तो
खड् का, ०६७-CR-०९८२, जबरज ती करणी, संगीन फौजदारी मु ामा ितवादीले जबरज ती करणी
सुरशे ख ी िव. नेपाल सरकार
गरेको भ ने व तिु न आधार अिभयोजन प ले पिु
पीिडतको ित ामा िनलडाम देिखएकोले गन नसके को अव थामा जाहेरी दरखा त र पीिडतको
िनजउपर जबरज ती करणी भएको भ ने यथ वादीको बकप आफै ँ मा पर पर बािझएकोलाई वत एवम्
िजिकर स ब धमा हेदा, Medical Jurisprudence अकाट् य माणका पमा हण गरी ितवादीलाई
(Forensic Medicine and Toxicology- Dr. K.S सजाय गनु कानून, यायका सवमा य िस ा त एवम्
Narayan Reddy) को प सं करण पृ १४१ ितपािदत निजरसमेतको िव हने ।
मा िनलडाम दईु ह ामा सामा य हने भनी उ लेख
च मिदद गवाहको सवथा अभाव रहेको
भएको देिखएबाट २० िदन पिहले भएको भिनएको
ततु मु ामा ितवादी मौकामा र अदालतमा समेत
जबरज ती करणीको वारदातको कारणले नै पीिडतको आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको अव था, पीिडतको
ित ाको िनलडाम भएको मा न सिकने यथे आधार वा य परी ण ितवेदन एवम् जबरज ती करणी
देिखएन । साथै मौकामा बिु झएका यि उके शच
गरेको भिनएको समयमा पीिडतले उ अपराधबाट
के .सी. लगायतले घटनाबारे देखेको नभई सनु ी थाहा ब न हरस भव यास गरे भएको नदेिखएको
पाएको भनी लेखाई िदएको अव थामा अ य माणबाट अव थासमेतबाट ितवादी सरु शे ख ीले पीिडतलाई
समथन हन नसके को िनजह को बयान सनु ी जा ने जबरज ती करणी गरेको भ ने िजिकर मा ै माणयो य
माण माण होइन (Hearsay Evidence is देिखएन । ितवादीउपरको अिभयोग दाबी माण
No Evidence) भ ने माण कानूनको सवमा य ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार पिु हने आधार
िस ा तसमेतका आधारमा भरपद माणका पमा अिभयोजन प ले व तिु न आधारमा पिु गन
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नसके को ि थितमा के वल ितवादीउपरको आरोप जबरज ती करणीको १०ग नं. बमोिजम ितवादीबाट
मा िनजलाई दोषी करार गन आधार ब न नस ने ।
पीिडतलाई .२०,०००।– ितपूितसमेत भराई
दशजना अपराधी छुटुन् तर एकजना पिन पाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
िनरपराधीले सजाय भो नु नपरोस् भ ने फौजदारी २०६६।११।११ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ
यायको सवमा य िस ा त छ । यसको अथ कुनै पिन फै सला उ टी भई ितवादी सरु शे ख ीले आरोिपत
यि उपरको कसरु सबदु माणबाट व तिु न तवरले कसरु बाट सफाइ पाउने ।
मािणत हन नसके को अव थामा िनज िनद ष रहेको इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
अनमु ान ग र छ र िनजको काय अपराध मािणत क यटु र: अिभषेककुमार राय
नह जेल िनज कसरु को भािगदार हनु पदन भ ने इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
हो । ततु वारदातमा ितवादी सरु शे ख ीउपरको
३
जबरज ती करणीको कसरु वत एवम् सबदु मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
माणबाट पिु हन नसके को ि थितमा िनजलाई खड् का, ०६७-CR-००६४, हातहितयार खरखजाना,
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन गरी भएको मोह मद हिनफ जोलाह िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िमलेको देिखन
बरामदी दशी, जाहेरवाला एवम् ितवेदकको
नआउने ।
अदालतसम को बकप समेतबाट अिभयोजन
तसथ, उपयु िववेिचत आधार, माण प ले ितवादीह उपरको कसरु समिथत गराएको
तथा कारणबाट ितवादी सरु शे ख ीले २१ वष देिख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा
उमेरक देिखने पीिडत भिनएक जाहेरवाला ०१ रहेको - “ चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी
जी लाई जबरज ती करणी गरेको देिखने व तिु न वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै कुराको
माण अिभयोजन प ले पु याउन नसके को ि थित, िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको माण पु याउने
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको भ ने भार िनजको हनेछ” भ ने कानूनी यव थासमेतलाई
त य शंकारिहत तवरले िमिसल संल न कागजातबाट सापेि त पमा हेनपन
ु ह छ । उ यव थाको मकसद
पिु हन नसके को अव था, पीिडतको जाहेरी र िनजले मेरो उ आपरािधक कायमा संल नता छै न भ ने
अदालतमा गरेको बकप समेत एकआपसमा िभ न ितवादी िजिकर रहेमा सोको पिु सबदु माणबाट
रहेको ि थित, िशि त भिनएक पीिडतको वारदात िनजले नै गन स नपु दछ अिन मा िनजको िजिकर
बेलामा कुनै ितकारको यास गरेको भ ने नदेिखएको माणयो य ह छ भ ने हो । के वल आपरािधक कायमा
अव था एवम् जबरज ती करणीको वारदातलाई पिु
आ नो संल नता छै न भ ने तवरले िलइएको िजिकर
गन दशी माणको अभाव रहेको देिखने ततु मु ामा माण जाँचको कसीमा औिच यहीन हन जाने ।
ितवादी सरु शे ख ीउपरको कसरु वत र अकाट् य
अवैध
पमा
हितयार
राखी
माणबाट पिु हन नसके को ि थितमा ितवादी सरु शे जाहेरवालासमेतलाई क चटमा ता ने ज ता
ख ीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ आपरािधक कायमा संल नता रहेको देिखयो ।
को कसरु मा ऐ. महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष कै द र ितवादीका सा ी जिमल अहमद जोलाहको
ऐ. महलको २ नं. ले हाडनातामा करणी गनको महलको बकप लाई माणमा िलइएन भ ने िजिकर स ब धमा
३ नं. को कसरु मा थप ६ मिहना कै द सजाय हने र हेदा, िनजले जाहेरवाला प र ितवादीह बीचमा
27

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, काि क - २
कुटिपट, झैझगडा भएको देखेको हँ भनी (स.ज ७) पु याउने भार िनजको हनेछ” भ ने कानूनी यव था
र घटना थलबाट २ थान कटुवा ब दक
ु , छुरी र रड रहेको देिख छ । उ यव थाको मकसद मेरो उ
बरामद भएको हो भनी (स.ज १४) मा अदालतमा आई आपरािधक कायमा संल नता छै न भ ने ितवादी
बकप ग रिदएको देिख छ । वारदात िमितमा िनज िजिकर रहेमा सोको पिु सबदु माणबाट िनजले नै गन
ितवादी वारदात थलमा मौजदु िथए भनी बताउने स नपु दछ अिन मा िनजको िजिकर माणयो य ह छ
ितवादीका सा ीले ितवादीह लाई झु ा मु ामा भ ने हो । के वल आपरािधक कायमा आ नो संल नता
फसाउनको लािग मा जाहेरी िदएको हनस छ भ ने छै न भ ने तवरले िलइएको िजिकर माण जाँचको
भनाई िव सनीय नदेिखने ।
कसीमा औिच यहीन हन जाने हँदा ितवादीह को
अतः िववेिचत आधार, माण तथा कारणबाट अदालतसम गरेको इ कारी बयानलाई भरपद
ितवादीले आफूलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ माणका पमा िलन स ने नदेिखने ।
पाउनपु न भ ने आ नो िजिकर व तिु न आधारबाट
अतः िववेिचत आधार, माण तथा
मािणत गनपन
ु दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा कारणबाट ितवादी सरोज भ ने ि भवु न मरु ाउबाट
२७ बमोिजम ितवादीमा िनिहत रहेकोमा ततु नलकटुवा पे तोल र सोको गोली बरामद भएको एवम्
मु ामा सोको सबदु माण िनजले पु याउन नसके को िनजले सो हितयार र गोली अका ितवादी अ दल
ु
ि थित, जाहेरवाला, ितवेदकको बकप एवम् िमिसल काितल मस
ु लमानबाट िकनेको र अका ितवादी
संल न बरामदी मचु ु कासमेतबाट ितवादी मोह मद अ दल
ु लमानले पिन ितवादी सरोजबाट
ु काितल मस
हिनफ जोलाहलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मा बरामद भएको हितयार र सोको गोली आफूले बेचेको
३(तीन) वष कै द सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन हो भनी अनस
ु धानमा सािबती बयान गरेको देिखएको
अदालत, नेपालग जबाट िमित २०६६।८।२९ मा ि थित, िज ला शासन कायालयमा आई आरोिपत
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कसरु नगरेको भ ने ितवादीह को बयान भएपिन
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
सोको समथन हने व तिु न माण िनजह ले पेस
क यटु र: मि जता ढुंगाना
गन नसके को अव था, जाहेरवाला, ितवेदकको
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
बकप एवम् िमिसल संल न बरामदी मचु ु कासमेतबाट
४
ितवादीह सरोज भ ने ि भवु न मरु ाउ र अ दल
ु
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा काितल मस
ु लमानउपरको कसरु समिथत भइरहेको
खड् का, ०६८-CR-०८५२, हातहितयार खरखजाना, प र े यमा िनजह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
नेपाल सरकार िव. सरोज भ ने ि भुवन मुराउसमेत
िदएको िज ला शासन कायालय, किपलव तक
ु ो
बरामदी दशी, जाहेरवाला एवम् ितवेदकको िमित २०६७।७।८ को फै सलालाई सदर गन
अदालतसम को बकप समेतबाट अिभयोजन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
प ले ितवादीह उपरको कसरु समिथत गराएको २०६७।१०।५ को फै सला निमलेकोले ितवादीह
देिख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा सरोज भ ने ि भवु न मरु ाउ र अ दल
ु काितल
रहेको - “ चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा मस
ु लमानलाई ज रवाना नगरेको हदस म उ टी भई
कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै िनज ितवादीह लाई हातहितयार तथा खरखजाना
कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको माण ऐन, २०१९ को दफा ३(२) को कसरु मा ऐ. ऐनको
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दफा २०(२) अनस
ु ार जनही .६०,०००।- ज रवाना अव था एवम् छाप बनाइएको भिनएको स बि धत
हने ठहछ । बरामिदत हितयार र सोको गोली जफत हने कायालयमा उ दशी परी णका लािग पठाइएकोमा
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला सो स बि धत कायालयबाट उ दशी आफूह को
हदस म सदर हने ।
छापसँग निमलेको भ ने जवाफ ा भइसके पिछ
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
ितवादीह को कायालयबाट बरामद भएका उ
क यटु र: मि जता ढुंगाना
छाप, लेटर याड तथा द तखत अवैध पमा राखेको
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
देिखँदा िनजह को उ काय िकत नभएको भ ने
५
नदेिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
ितवादीह को कायालयबाट बरामिदत
खड् का, ०६८-CR-०३२५, सरकारी छाप द तखत िविभ न सरकारी कायालयका न कली छापह समेत
िकत, नेपाल सरकार िव. इ बहादुर राना मगरसमेत बरामद भएको देिखएको ि थित एवम् सो बरामिदत
िविभ न संघ, सं था एवम् सरकारी दशीह के कसरी, कहाँ योग भएका हन् र सोको
कायालयसमेतका छापसिहत बरामद भई सोही नाफा नो सान के कित कसलाई हन गएको िथयो भनी
बरामदीसँगै प ाउ परेका ितवादी इ बहादरु राना िबगोको पिु हन नसके को ि थितमा ितवादीह ले
मगरले मौकामा आरोिपत कसरु मा वीकारी बयान गरेका अ य संघ सं थालगायत सरकारी अड् डाको छापसमेत
छन् । बरामदी मचु ु कामा समेत रोहबरमा बसेका िनज िकत गरेको भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
ितवादी इ बहादरु राना मगरले अदालतमा समेत िजिकर अ यथा नदेिखने ।
उ अनस
अतः िववेिचत आधार, माण तथा
ु धानको सही आ नै हो भनी वीकारेको
एवम् ितवादी सदु ीप कोइरालालाई समेत पोल गरी कागजसमेतबाट ितवादीह ले स चालन गरेको
बयान गरेको देिखएको ि थितमा . इ बहादरु रानाले ेसबाट उ बरामदी प रमाणका छाप, लेटर याड
आफूलाई पोल गनपन
ु कारण र प रि थित के प यो बरामद भएको देिखएको ि थित, ितवादी इ बहादरु
िनज ितवादी सदु ीप कोइरालाले प साथ भ न राना मगरको मौकाको सािबती बयान, ितवादीह को
सके का छै नन् । साथै ितवादी इ समेतले आफूले अदालतसम को इ कारी बयान पिु हन नसके को
अिफस स चालन गछ भनेकोले ब द नगरी िवराटनगर अव था, बरामदी छाप, लेटर याड र प ह आ नो
गएको र पिछ मा वारदातबारे थाहा पाएकोले कसरु मा ेसबाट बरामद भएको वाभािवक कारण िदन
संल नता नरहेको हँदा सजाय हनपु न होइन भ ने नसके को अव थाबाट ितवादीह सदु ीप कोइराला र
िनजको बयान आफूले स चालन गरेको कायालयमा इ बहादरु राना मगरले िकत काय गरेको देिखएकोले
घटेको वारदातमा के वल िनजको उपि थित नरहेकोले िनजह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम िकतको कसरु मा
वारदातको प रणाममा िनज िज मेवार हनु नपन भ ने सजाय निदई सफाइ िदने गरी सु काठमाड िज ला
तबरको बयान सबदु माणबाट पिु हन सके को छै न अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
साथै िनजको सो बयान िततलायक मा न नसिकने । पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।१०।२५
न कली छाप, िलखत, कागजात बरामद मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सला उ टी
भएको देिखएको र सो दशी आफूबाट बरामद भएको भई ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु
भनी ितवादी इ बहादरु राना मगरले वीकारेको गरेको ठहछ । ितवादीह को उपयु काय िकत
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कागजको १ नं. बमोिजमको देिखएको तर िनजह को माणले पिु नभएस म के वल अ दाजका भरमा दोषी
सो कायबाट हन गएको िबगो खल
ु ेको नदेिखएकोले ठहर गन िम दैन । शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ
िकत कागजको ९ नं. बमोिजम ितवादीह लाई जनही भ ने फौजदारी कानूनको सवमा य िस ा त रहेको
. ५० ज रवाना तथा िनजह ले सरकारी छाप, पाइने ।
द तखतसमेतको िकत गरेको देिखएकोले ऐ. ऐनको
तसथ ततु मु ामा यी ितवादी अि बका
१२ नं. बमोिजम िनजह लाई १ वष कै द सजाय हने । खनाल आरोिपत कसरु मा इ कार रहेका, च मिदद
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
सा ीको अभाव रहेको, मतृ कका आफ तसमेतले
क यटु र: अिभषेककुमार राय
कत य हो भनी िकटानीसाथ भ न नसके का, मतृ क
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
वयम्ले आफै ँ ले मस
ु ा मान िवष सेवन गरेको भ ने कुरा
६
क पना खनालसँग भनेक समेतका प रि थितज य
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा माणका आधारमा यी मतृ क भा खनाल आचायले
खड् का, ०७२-CR-११३२, कत य यान, अि बका आफै ँ ले िवष सेवन गरी आ मह या गरेको पिु हन
खनाल िव. नेपाल सरकार
आएको हँदा ितवादी अि बका खनाललाई मल
ु क
ु ऐन,
घटना िववरणमा कागज गन िजतमाया यानस ब धी महलको १३(२) नं. अनस
ु ार सजाय
स बाहा फे , गणु ल मी य सो, कृितमान तामाङ, ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग माग
क पना खनाल, पोषराज ि तालले मौकामा कागज दाबी पु न स दैन । सु पाँचथर िज ला अदालतले
गदा भाले कुन िवष सेवन ग रन् थाहा भएन आफै ँ ले िमित २०७१।२।११ मा ितवादी अि बका खनाललाई
िवष सेवन गरे ज तो ला छ । कत यमा पारी िवष कसरु दार ठह याई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
खवु ाएकोमा मलाई कसैउपर शंका ला दैन भनी कागज १३(२) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
बेहोरा लेखाई िदएको पाइ छ । यसैगरी िनजह ले गरेको फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालतमा मतृ कले आफै ँ ले िवष खाई मरेक हन् अदालत, इलामको िमित २०७२।४।२६ को फै सला
ितवादीले िवष खवु ाई मारेका होइनन् भनी बकप िमलेको नदेिखँदा उ टी भई यी पनु रावेदक ितवादी
गरेको पाइ छ । ितवादीका सा ी भवानी शंकर, अि बका खनालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
पूणकुमार खड् काले पिन अदालतमा बकप गदा इजलास अिधकृत: िवदरु कुमार उपा याय
मतृ कले आफै ँ िवष सेवन गरी मरेक हन् भनी बकप क यटु र: संजय जैसवाल
गरेका छन् । पिछ लो जाहेरी िदने गोमा देवी आचायले इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
सु मा िकटानी जाहेरी िदए तापिन िनजले पिछ
७
अदालतका आदेशानस
ु ार अदालतमा आई बकप गदा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
ितवादीह ले िवष खवु ाएर मारेकोमा शंका ला छ भनी खड् का, ०७२-RC-००६४, कत य यान, नेपाल
आ नो जाहेरी खि डत हने गरी बकप गरेको पाइने । सरकार िव. अिमन राजवंशीसमेत
मतृ क भा र यी ितवादी अि बकाबीच ेम
कसरु दार ठहर भएको सह ितवादी गदु ली
स ब धका कारण िववाह भएको छ । िनजह का िबच गनगाईले अनस
ु धान अिधकारीसम र सह ितवादी
मनमटु ाव, कलह, झैझगडा के ही छै न ततु मु ामा च वाँतरले अनस
ु धान अिधकारी एवम् अदालतसम
िवष सेवन गराएको च मिदद माण के ही देिखँदैन । बयान गदा ितवादीह अिमन राजवंशी र रेखा
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ताजपु रयालाई पोल गद आरोिपत कसरु मा संल नता नरहेकोबारे पिु गन नसके का ितवादी रोशन भ ने
देखाएको पाइ छ । ितवादी सु अदालतबाट देवीबहादरु कटुवाललाई अिभयोग दाबीबमोिजम
जारी भएको ७० िदने यादी पज
ु मा अदालतमा यूनतम दश वष कै द र पीिडतलाई .५०,०००।–
ितर ाका लािग उपि थत नभई य िप फरार रहेका ितपूित भराई िदने गरी भएको उ च अदालत,
र कसरु दार ठहर भएका सह ितवादीह को पोलसमेत िवराटनगर, इलाम इजलासको फै सला अ यथा
िनजह उपर रहेको प रि थितमा िनज ितवादी रेखा नदेिखने ।
ताजपु रया र अिमन राजवंशी िनद ष रहेछन् भनी मा न
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा
िम ने देिखन नआउने ।
कारणबाट ितवादीले आफूलाई आरोिपत कसरु बाट
अतः मािथ िववेिचत आधार एवम् सफाइ पाउनपु न भ ने आ नो िजिकर व तिु न
कारणह बाट ितवादीह रेखा ताजपु रया र आधारबाट मािणत गनपन
ु दािय व माण ऐन,
अिमन राजवंशीले आरोिपत कसरु गरेकोमा िनज २०३१ को दफा २७ बमोिजम ितवादीमा िनिहत
ितवादीह लाई मल
ऐन, यानस ब धी रहेकोमा ततु मु ामा सोको सबदु माण िनजले
ु क
ु
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द पु याउन नसके को ि थित, पीिडतको बकप र
हने ठह याई सु झापा िज ला अदालतबाट िमित जाहेरीमा उि लिखत घटनाको बेहोरा िम न गएको
२०५०।१२।१९ मा भएको फै सलालाई साधक अव था र सोही कारको पीिडत वयम्का बाबु तथा
सदर गन गरी भएको त कालीन पनु रावेदन अदालत, दाजल
ु े अदालतसम गरेको बकप एवम् व तुि थित
इलामको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
मचु ु काका यि , िचिक सकको बकप समेतबाट
इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित
क यटु रः च ा ितम सेना
२०७३।१२।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभु म् । हने ।
८
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
खड् का, ०७४-CR-०४७०, जबरज ती करणी,
९
देवीबहादुर कटुवाल िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
पीिडतलाई संर ण गनु सरकारको खड् का, ०७४-CR-०६४०, मानव बेचिबखन तथा
दािय व ठह याई कानूनले ितवादीबाट भराउने गरी ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. एजाजुल िमयाँसमेत
ितपूितसमेतको यव था गरेको छ । पीिडतको
िमिसलबाट ततु मु ामा ितवादीह
घाउमा त कालै मलमप ी लगाउन सिकयोस् भ ने िनयामिु न िमया र सल
ु ेमान िमयाले जाहेरवाली
मकसदबाट िविधशा को पीिडतशा ीय मा यता पीिडतलाई कुनै गलत उ े यले अिभयोग
(Victim Point of view) बाट समेत ितवादीबाट दाबीबमोिजमको एक ठाउँबाट अक ठाउँमा लगेको
पीिडतलाई ितपूित भराउने यव था अवल बन गरेको भ ने कुरा खु न आएको देिखँदैन भने िनजह ले
देिख छ । पीिडत ९ वष उमेरक बािलका रहे भएकोमा अदालतमा आरोिपत कसरु मा इ कारी बयान गरेको
िववाद देिखँदनै । यस अव थामा पीिडतउपरको अव था छ । एकाितर पीिडतले आफू इटहरी आई
जबरज ती करणीको कसरु मा आ नो संल नता पगु ेको िनज ितवादीह ले गदा हो र िनजह ले
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आफूलाई बेचिबखन गन उ े यले याएका हन् भनी होमनाथ सोती िव. नेपाल सरकार
प साथ भ न सके का छै नन् भने अक ितर िनज
अदालतबाट िववादरिहत र आधारभूत
ितवादीह ले नै पीिडतलाई िब गन उ े यले वत
माणबाट इ कारी समिथत हन नसके को
बोलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गरेको अव थामा माणिवनाको इ कारी बयान मा सफाइ
रहेछन् भ ने अव था िमिसल कागजातबाट पिु
िदने यथे आधार ब न नस ने भनी िविभ न निजर
भएकोसमेत नदेिखने ।
िस ा तमा बोिलसके को अव थामा ितवादीको
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा आरोिपत कसरु मा इ कारी रहेको अदालतसम को
कारणबाट जाहेरी दरखा त र सोलाई समथन गन बयान मा ै िनजको सफाइको मु य आधार ब न
पीिडतको बकप , १७ वष उमेरक जाहेरवाली र िनजको नस ने ।
उमेर १७ वषभ दा मािथ हो भ ने ितवादीह को
आरोिपत कसरु मा आ नो संल नता
िजिकर नरहेको अव था, पीिडत जाहेरवाली ितवादी नरहेकोले सजायबाट रहाई पाउनपु न िजिकर िलएका
एजाजल
ु िमयासँगको कुराको लहैलहमा सनु सरीको िनज ितवादीउपरको पोल िकन र के कित कारणले
भ टाबारीस म पगु ेको त यमा िववाद नरहेको अव था, ग रएको हो, िनजले अनस
ु धानमा िकन सािबती बयान
िववािहत ितवादी एजाजल
ु िमयाले पीिडतसँग गरेका िथए भ ने कुराको व तिु न आधारमा पिु
भ टाबारीस म पगु ेको कुरा वीकारेको अव था, हन नसके को ि थितमा ितवादीको कसरु कायमा
ितवादी एजाजल
ु िमयाको अनस
ु धानको सािबती संल नता रहेको रहेनछ भनी मा न निमलेकोले
बयान, घटना िववरणका यि को कागजलगायतका िनजउपरको जबरज ती करणीको कसरु थािपत हने
माणबाट ितवादी एजाजल
ु िमयाउपरको अिभयोग नै देिखने ।
पिु भएको देिखँदा िनजलाई मानव बेचिबखन तथा
पीिडतको यौनांगमा ितवादी होमनाथ
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) सोतीले औ ंला िछराई खेलाई जबरज ती करणीको १
(ङ)(२) बमोिजम १० वष कै द र .एक लाख ज रवाना नं. ले प रभािषत गरेअनस
ु ार जबरज ती करणी गरेको
हने तथा ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडतालाई र ९क. नं.बमोिजम बाल यौन दरु ाचारसमेत गरेको
ितवादीबाट ज रवानाको ५०% भराई िदने ठहरी र देिखएबाट जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं.
ितवादी िनयामिु न िमया र सल
ु ेमान साह िमयाउपरको बमोिजम ितवादीलाई १० वष कै द सजाय हने र ऐ
कसरु सबदु माणबाट पिु हन नसके कोले िनजह ले महलको ९क. नं. बमोिजम बालदरु ाचारमा पिन थप
आरोिपत कसरु मा सफाइ पाउने ठहर गरी भएको उ च एक वष कै द सजाय हने र पीिडतले ितपूितसमेत
अदालत, िवराटनगरको िमित २०७४।३।७ को फै सला भराई पाउने गरी भएको फै सला अ यथा नदेिखने ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िविधशा ीय जगतमा िवकिसत पिछ लो
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
अवधारणा - पीिडत यायशा ले पीिडतलाई संर ण
क यटु र: अिभषेककुमार राय
गरी राहतसमेत िदने कुराको प रक पना गरेको
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
छ । पीिडतको आलो घाउमा त कालै मलहमप ी
१०
लगाउन सिकयोस् भ ने मकसदबाट अिभ े रत उ
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा अवधारणाअनस
ु ार पीिडतको संर ण गनु सरकारको
खड् का, ०७४-CR-०५८८, जबरज ती करणी, दािय वअ तगत समािव गरी कानूनले अपराधको
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बनावट एवम् कसरु को गा भीय हेरी पीिडतलाई कायालयह बाट भए गरेका काय कानूनसङ् गत देिखन
ितपूितसमेत भराई िदने यव था गरेको हो । आएन । यी िनवेदकले कानूनिवपरीतको कसरु गरेमा
अतः ततु वारदातक पीिडत ५ विषया अवोध सो स ब धमा कानूनबमोिजम कारबाही गन अिधकार
बािलकालाई कसरु को गा भीयसमेतको िवचार गरी िवप ी हरी कायालयलाई कानून ारा दान भइरहेकै
.५०,०००।– ितपूित भराइिदने गरी भएको उ च हँदा देवानी कृितको ज गा लेनदेनको िवषयमा यी
अदालत, पोखराको फै सला िमलेकै देिखने ।
िनवेदकलाई यी िवप ीह ले थु ने, धरपकड गन प ने
अतः िववेिचत आधार, माण तथा तथा कुनै कागज गराउने अिधकार कानूनस मत भएको
कारणबाट ितवादीले आफूलाई आरोिपत कसरु बाट भ न िम दैन । तसथ िनवेदकको मागबमोिजमको
सफाइ पाउनपु न भ ने आ नो िजिकर व तिु न आदेश जारी नगदा िनवेदकको नाग रक अिधकार
आधारबाट मािणत गनपन
ु दािय व माण ऐन, ऐनअ तगतको कानूनी हकमा असर पन जाने भएकोले
२०३१ को दफा २७ बमोिजम ितवादीमा िनिहत िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने भनी
रहेकोमा ततु मु ामा सोको सबदु माण िनजले पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश मनु ािसब नै
पु याउन नसके को ि थित, पीिडत वयम् र जाहेरवाला देिखने ।
पीिडतक आमाको अदालतसम गरेको बकप
अत: िववेिचत आधार कारणबाट देवानी
एवम् व तिु थित मचु ु काका यि को कागज, एवम् कृितको िवषयमा यी िनवेदकलाई यी िवप ीह ले
यस अदालतबाट ितपािदत जबरज ती करणीको थु ने, धरपकड गन, प ने तथा कुनै कागज नगन
मु ामा पीिडत नै आधारभूत गवाह हने भ ने निजर नगराउन भनी िनवेदकको मागबमोिजम िवप ीह को
िस ा तसमेतको आधारमा उ च अदालत, पोखराबाट नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहछ भनी
िमित २०७४।३।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।०८।०७
सदर हने ।
मा जारी भएको िनषेधा ाको आदेश िमलेकै देिखँदा
इजलास अिधकृत: कमलका त जोशी
सदर हने ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इजलास नं. ८
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ई र साद खितवडा, ०७२-RC-०१५४, कत य
ई र साद खितवडा, ०६९-CI-००६४, िनषेधा ा, यान (साधक), नेपाल सरकार िव. महे साद
मैयाँ पा डे िव. हेम त े
कठरीया
ज गा लेनदेनको िवषयलाई िलएर शाि त
िमिसल संल न कागजातबाट ितवादीले
सरु ाअ तगत पन काय भनी िवप ी िज ला अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा बयान गदा साँझ
शासन कायालय र हरी शासन ारा कारबाही क रब ९.०० बजे मतृ क मीरा कठरीया मादक पदाथ
गनु कानूनी अि तयारीबेगरको काय देिखएको र सी सेवन गरी उिभनसमेत नसक आँगनमा प टेक
छ । कानूनी अि तयारी नै नभएको िवषयमा िवप ी हन् । िभ आउ भ दा नमानेपिछ घरमा राखेको गहँको
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भस
ु ा र िडजल योग गरी िनजको शरीरमा आगो हरी ारा प ाउ परेको देिख छ । मादक पदाथ
लगाएको हँ । पटकपटक मादक पदाथ सेवन गरी झगडा सेवन गरी अश अव थामा रहेक ीमतीलाई
गन र िदनहँ घरमा नब ने हँदा रसले आवेगमा आई भस
ु ा र िडजेल योग गरी घरमै आगो लगाई कत य
उ काय गरेको हँ भनी आरोिपत कसरु मा सािबत भई गरेका कसरु दारलाई कसरु मा सािबत भएको भ ने
बयान गरेको पाइ छ । शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो आधारमा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८
कारणमा Burning injury भनी उ लेख भएको नं. बमोिजम सजायमा छुट िदने अव था यायोिचत
पाइ छ । मौकामा कागज गन अमर कठरीया, बंशरु ाम नदेिखएकोले अदालती ब दोब तको १८८ नं.
वडायक, न माकुमारी कठरीयासमेतले बकप गदा यी बमोिजम १० वष कै द सजाय गन भनी सु कै लाली
ितवादीले मतृ कलाई गहँको भस
ु ा शरीरमा ख याई िज ला अदालतबाट य गरेको रायलाई पनु रावेदन
िडजेल छक आगो लगाई ह या गरेका हन् भनी गडाउ अदालत, िदपायलले सदर गरेको रायसँग सहमत हन
गरी बकप गरेको पाइ छ । यसरी यी ितवादीको सिकएन । िनज ितवादी महे साद कठरीयालाई
अिधकार ा त अिधकारी र सु अदालतमा गरेको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)नं.
सािबित बयान, शव परी ण ितवेदन, घटना थल बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ।
लास कृित मचु ु का, जाहेरवाला अमरिसंह कठ रया इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
र मौकामा बिु झएका मािनसह को बकप समेतबाट क यटु र: ेमबहादरु थापा
पिु भइरहेको अव थामा ितवादीले मतृ क मीरा इित संवत् २०७५ साल जेठ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
कठरीयालाई गहँको भस
३
ु ा शरीरमा ख याई िडजेल
छक आगो लगाई कत य गरी मारेको भ ने पिु हन मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
आउने ।
धान म ल, ०७३-WH-००५७, ब दी य ीकरण,
अतः ितवादी महे साद कठरीयाले ेमलाल जैसीसमेत िव. बिदया राि य िनकु ज
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठह याई कायालय, बिदयासमेत
िनजलाई मल
िनवेदकह जनक दलामी मगर र ेमलाल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको जैशी वा ेम लािमछानेले िमित २०६७।३।२ मा
सजाय गन गरी कै लाली िज ला अदालतबाट िमित त कालीन वन म ीसम आफूह उ मु ामा स रक
२०७२।२।२४ मा भएको फै सला सदर हने ठहर गरेको नभएको र माओवादी बाट पीिडत भई िव थािपत
पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७२।९।१९ भएको र उ वतनमा ब न नसके कोमा गाउँ िवकास
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
सिमितको अ य ले उ मु ाको याद बझ
ु ी याद
मादक पदाथ सेवन गरी खु ा टे न नस ने गु न गएकोले अ याय परेको हँदा छानिबन ग रपाउँ
अव थाक आ नी ीमतीलाई अमानवीय त रकाले भनी िनवेदकम येका ेम लािमछाने र जय दलामी मगर
कत य गरेको कसरु मा सािबत रही याय स पादनमा भनी ह ता र गरी बझ
ु ाएको देिख छ । वन म ीसम
सहयोग गरेको आधार उ लेख गरी कम सजायको िदएको िनवेदनमा िनजह ले आफूलाई जय दलामी
राय य भएकोमा यी ितवादीले ीमतीलाई आगो मगर र ेम लािमछाने भनी आ नो नाम वीकार
लगाई कत य गरेप चात् वारदात थलबाट भागेकोमा गरी िनवेदन िदएकोले ततु िनवेदनमा आफूह
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उ नामका यि नभएको भ ने िनवेदन िजिकर नै खारेज हने ।
खि डत हन आयो । यसरी उ िनवेदनमा उ मु ाको इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िजिकर गरी िनवेदन िदएकोले मु ा परी कारबाहीयु
क यटु र : ेमबहादरु थापा
अव थामा रहेको भ ने थाहा जानकारी िनजह लाई इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
िथएन भ न निम ने हँदा मु ाको जानकारी पाएको भनी
४
मा नु पन हन आउने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
िनवेदकह को नाउँमा जारी भएको याद धान म ल, ०७४-RC-०११९, कत य यान
िनजह को गाउँ िवकास सिमितको कायालयमा (साधक), नेपाल सरकार िव. िजतबहादुर सुनार
टाँस भई तामेल भएकोमा बिदया राि य िनकु जको
ितवादीको अिधकार ा त अिधकारी र सु
कायालयले उ याद बदर गरी पनु ः गोरखाप अदालतमा गरेको सािबती बयान, शव परी ण ितवेदन,
राि य दैिनकमा कािशत गरेको यादलाई िनजह ले शव परी ण गन िवशेष को बकप , घटना थल लास
थाहा जानकारी पाएन भनी भ न िम ने अव था कृित मचु ु का, जाहेरवाला खड् गबहादरु सनु ार र
देिखँदैन । यी िनवेदकम येका जनक दलामीले आफू मौकामा बिु झएका मािनसह को बकप समेतबाट
जय दलामीमगर भएको र अका िनवेदक ेम लािमछाने पिु भइरहेको अव थामा ितवादीले मतृ क शिसराम
भ ने ेमलाल जैसी भएको भनी िमित २०७३।३।२६ िव.क.लाई कोदालो तथा िपकाले टाउकोमा हार गरी
मा त य वीकार गरी कागज ग रिदएकोसमेत कत य गरी मारेको भ ने पिु हन आउने ।
देिख छ । उ कागजलाई िनजह ले अ यथा हो भनी
अतः ितवादी िजतबहादरु सनु ारले अिभयोग
िजिकर िलएको र सोको पिु गन अ य वत माण दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठह याई िनजलाई मल
ु क
ु
पेस गन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा िनजले ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं.बमोिजम
गरेको उ कागजलाई िनजका िव
माणमा िलन सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी यठु ान
िम ने नै देिखने ।
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१०।२५ मा भएको
तसथ ेम लािमछाने भ ने ेमलाल जैसी फै सला सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
र जय दलामी मगर भ ने जनक दलामी एउटै यि
तल
ु सीपरु को िमित २०७४।२।२२ को फै सला िमलेकै
भएकोले उ चोरी िसकार गरी आखेटोपहार ख रद देिखँदा साधक सदर हने ।
िब मु ामा कसरु दार ठहरी िनजह लाई जनही ८ इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
(आठ) वष कै द र .१,००,०००।– (एक लाख पैयाँ) क यटु र: ेमबहादरु थापा
ज रवाना हने ठहरी भएको फै सलामा फरार रहेका यी इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज २ शभु म् ।
िनवेदकह लाई हरीको के ीय अनस
५
ु धान यरु ोले
प ाउ गरी बिदया राि य िनकु ज कायालयमा बझ
ु ाई मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
उ कायालयले ेमलाल िलिमछाने जैसीलाई िमित पु षो म भ डारी, ०६८-CR-१२७०, ०६८-CR२०७२।११।२१ मा र जय दलामी मगर भ ने जनक १२७१, जालसाजी, कामे र साह सुडी िव. हेमबहादुर
दलामीलाई िमित २०७३।३।२६ मा फै सलाले लागेको म लसमेत र हेमबहादुर म ल िव. ितलक म लसमेत
कै द ज रवाना असल
वादीले जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भनी दाबी
ु गन कै दी पज
ु िदई कारागारमा
पठाएको कायलाई गैरकानूनी भ न निम ने हँदा रट िलएको िलखत िमित २०५६।१।२८ मा पा रत भएको
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देिखएको छ । उ िकत कागजको महलको १८ नं. िसजना गरी दाबी गरेको भ ने नदेिखएको र ततु
मा िमित २०५९।५।२७ मा संशोधन भएको देिख छ । मु ाको िफरादप हद यादिभ दायर भएको नदेिखएको
िववािदत िलखत पा रत भएको िमित र उ संशोधन हँदा वादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १८ नं.
भएको िमितको गणना गदा ३ वषभ दा बढी फरक अ तगत सजाय हनु पन भ ने ितवादी कामे वर साह
देिखन आउँछ । अथात् वादीले जालसाजी घोिषत सडु ीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हने अव था
ग रपाउँ भनी दाबी िलएको िलखत पा रत भएको िमित नरहने ।
र उ १८ नं. मा संशोधन भएको िमितको फरक ३
मािथ िववेिचत कानूनी यव थाबमोिजम
वष ३ मिहनाभ दा बढी देिखई रहेकोमा ततु िफराद
ततु िफराद प मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको १८
प २०६५।१।२४ मा मा दता भएको देिखयो । नं. मा भएको संशोधनपूवको सो काम भए गरेको थाहा
ततु दाबीको िलखतको स ब धमा मल
सो
ु क
ु ऐन, पाएको िमितले दईु वषिभ नािलस गनपनमा
ु
िकत कागजको १८ नं. मा संशोधन हनपु ूवकै “सो काम याद नघाई िमित २०५६।१।२८ मा पा रत भएको
भए गरेको िमितले दईु वषिभ ” नािलस गनपन
ु भ ने राजीनामा िलखतको िवषयमा िमित २०६५।१।२४ मा
हद याद नै ला ने देिखन आयो । उ ऐनमा भएको दायर गरेको ततु मु ाको िफराद प खारेज हने ।
संशोधनप चात् कायम भएको सो काम भए गरेको थाहा
अतः हद याद नघाई दायर गरेको िफराद
पाएको छ मिहनािभ नािलस िदनपु न भ ने हद याद प खारेज नगरी दाबी नपु ने ठहर गरेको भए पिन
ततु िववादमा आकिषत नहने ।
इ साफमा ताि वक असर नपन देिखएको र वादीलाई
ततु मु ाका ितवादी कामे वर साह मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १८ नं. बमोिजम सजाय
सडु ीले वादी दाबी झु ा ठहर भएकोमा मल
ु क
ु ऐन, नगन गरेको सु धनषु ा िज ला अदालतको फै सला
द ड सजायको १८ नं. बमोिजम वादीलाई सजाय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला
गनपनमा
सजाय नगरेको हदस म सु को फै सला सदर हने ।
ु
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला इजलास अिधकृत: जयराम े
बदर गरी वादीह लाई सजाय ग रपाउँ भनी िलएको इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा ततु यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
िफरादप हद यादको अभावमा खारेज हने ।
फै सला भएका छन्:मल
§ ०६८-CI-१३६७ र ०६८-CI-१३६९,
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १८ अ तगत
झु ा मु ा चलाउनेलाई हने सजायको स ब धमा हेदा
घरभाडा िदलाई घर खाली गरी चलन चलाई
झु ा माण बनाई रसइवीले वा मनािसब मािफकको
पाऊँ, हेमबहादुर म लसमेत िव. कामे र
कारण वा त य नभई मु ा चलाएको ठहरेमा य तो
साह सुडी र कामे र साह सुडी िव. हेमबहादुर
झु ा पोल उजरु ी गरेबापत उजरु कतालाई सजाय गन
म लसमेत
यव था रहेको पाइ छ । उ यव थाले कसैलाई पिन
§ ०६८-CI-१३६८, िलिखत दता बदर,
झु ा माणको िसजना गरी वा मु ा गनु पन आधार
हेमबहादुर म लसमेत िव. ितलक म लसमेत
कारणबेगर रसइवीका कारणले झु ा मु ा गनबाट
६
िनय ण गन उ े य राखेको देिख छ । तुत मु ाको मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िफरादप दायर गदा वादी उजरु कताले झु ा माण पु षो म भ डारी, ०६९-CR-०४४२ र ०६९36
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CR-०५८३, िकत तथा ठगी, नेपाल सरकार िव. गरी िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरेको र ततु रकम
मनोज साहसमेत र मनोज साह िव. नेपाल सरकार
िहनािमना सब धमा छानिबन गरी रामह र दाहालले
िहनािमना भएको रकम कायालयिभ को िदएको ितवेदनसमेतबाट ख डन भएको देिख छ । यी
आ त रक काम कारबाहीको िसलिसलामा ि यागत ितवादी मनोज साहको पोलबाहेक अ य माणबाट
अिनयिमत भएको नभई नाग रकह को नाउँमा ऋण िवजयच साद र स तोषकुमार गु ाले सं थाको
िलएको देिखने गरी िकत फारम भरी िकत सिहछाप रकम अपचलन गन काय गरेको पिु हन नआएकोले
गरी सं थाको रकम अपचलन गन कायलाई देवानी िनजह को पदीय हैिसयतकै आधारमा अिभयोग
दािय वको िवषय हो भनी मा न निम ने । अत: दाबीअनस
ु ार कसरु ठहर गनु यायोिचत देिखन
पनु रावेदक / ितवादीको मौकाको सािबती बयान, नआउने ।
िकटानी जाहेरी, ऋण मागप का फारम, िवभागीय मख
सु िज ला अदालतले िकत कागजको १
ु
रामह र दाहालले छानिबन गरी लेखेको २०६६।१२।३ नं. को कसरु गरेको ठहर गरेको देिख छ । सजायको
को प , िनज वयम्ले रकम िहनािमना गरेको वीकार हकमा यी ितवादी मनोज साहसमेतलाई ठगीको
गरी िड ो स नेपाल कलैया बाराका कायालय महलको ४ नं. अनस
ु ार कै द वष ५ र िबगोबमोिजम
मख
ु लाई िमित २०६६।१२।१ मा िदएको िनवेदन ज रवाना गरेकोले िकत कागजको ७ नं. बमोिजम
प सिहतका त यगत माणह बाट िकत कागज थप सजायस म नगरेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड
बनाई पेस गरी झु ो कुरालाई स े हो भनी झु याई सजायको ४१ नं. मा एक कलमभ दा बढी कलमको
सद यह को नाउँमा िकत ऋण फारम भरी सं थाको कै द ठे नपु दा ठूलो कलमको मा कै द ठे ने यव था
रकम अपचलन गरी सं थालाई यी पनु रावेदक मनोज भएको र यी ितवादी मनोज साहलाई ठगीमा ५ वष कै द
साहले .१८,९०,०००।- ठगी गरेको पिु हँदा िनज भइसके कोले िकततफ कसरु कायम गरी सजायस म
ितवादी मनोज साहले मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको १ नबोलेको कुरालाई अ यथा मा नु पन अव था देिखन
नं. र ठगीको १ नं. मा प रभािषत अिभयोग दाबीको नआउने ।
कसरु गरेको मािणत हन आएकोले अिभयोग दाबीबाट
अत: उि लिखत माण आधारबाट ितवादी
सफाइ पाउनपु छ भ ने िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग स तोषकुमार गु ालाई सफाइ िदने र ितवादी मनोज
सहमत हन नसिकने ।
साह र िवजयच सादलाई अिभयोग दाबीको कसरु
अनस
ु धान सु भएप ात् ितवादी मनोज ठहर गरेको सु बारा िज ला अदालतको फै सला के ही
साहले सं थाको िहनािमना भएको रकम उपशाखा उ टी गरी स तोषकुमार गु ा र िवजयच सादलाई
ब धक िवजयच साद र लेखापाल स तोषकुमार सफाइ िदई ितवादी मनोज साहका हकमा अिभयोग
गु ाले बाँडी खाएको हो भनी पोल गरेको देिखए दाबीको कसरु ठहर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
पिन िनजको सो पोल अ य वत माणबाट यी हेट डाको िमित २०६९।५।२६ को फै सला िमलेकै
ितवादी िवजयच
साद र स तोषकुमार गु ाले देिखँदा सदर हने ।
िलएर खाएको भ ने देिखएको छै न । यी ितवादी इजलास अिधकृत: िवदरु कुमार उपा याय
मनोज साहको उि लिखत पोल िनजले उपशाखा क यटु र: संजय जैसवाल
मख
ु सम आफूले रकम िहनािमना गरेको वीकार इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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सिवन बढु ामगरको हकमा डाँका गरेको ठह याई कै द
इजलास नं. ९
वष ६ जनही गरेको तथा ितवादी राजे िव.क.
रसाइलीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदएको
१
हदस मको सु पवत िज ला अदालतको िमित
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी २०७१।१।१५ को फै सलालाई सदर गरी कसरु
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१४११, डाँका चोरी, ठहर भएका ितवादीह यामबहादरु खड् का भ ने
नेपाल सरकार िव. रामबहादुर खड् कासमेत
रामबहादरु खड् का, वीरबहादरु िव.क., रशबहादरु
जाहेरीमा उि लिखत िबगो बराबरको घत मगर र सिवन बढु ामगरलाई दामासाहीले ज रवाना
धनमाल डाँका गरेको भ ने माणको अभावमा बरामदी गरेको सु अदालतको िमित २०७१।१।१५ को
गरगहना तथा ितवादीह को बयानमा उि लिखत फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी कसरु ठहर
नगदसिहतको िहसाब गरी िबगो कायम गनु यायोिचत भएका उ चारैजना ितवादीह लाई कायम
हने ह छ । तसथ बरामदी गरगहनाका आधारमा िबगो भएको िबगो .२३,०३,४०७।- को डेढी बढाई
कायम गरी सोहीबमोिजम ज रवानाको डेढो बढाई
.३४,५५,५१०।५० जनही ज रवाना हने ठहर गरेको
जनही ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित २०७१।११।११
फै सला मनािसब नै देिखने ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क रब १६ तोला मा सनु बरामद भएप ात् इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
यी ितवादीलाई पनु ः तित बा बयान गराई बाँक ६ क यटु र: संजय जैसवाल
तोलाको गहना बनाई िब गरेको भनी बेहोरा लेखाएको इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
पाइए तापिन ती गहना के िथए र कसलाई िब गरेको
२
हो सो बयानबाट खु न सके को पाइँदैन । यसमा पिन मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अदालतमा समेत सािबत हने यी ितवादीको बयानबाट ड बरबहादुर शाही, ०६८-CI-०१२४, िनषेधा ा,
पिन १६ तोला सनु को चरु ा ९ लाखमा ख रद गरेको अनबहादुर थापासमेत िव. रामवटी पुन मगन
भ ने देिखएको छ । सनु को त कालको बजार भाउले ९
ियनै िनवेदक वादी ी जनता ाथिमक
लाखमा ख रद गरेको उ सनु को ख रदमा १५% भ दा िव ालयसमेत ितवादी भएको घर ज गा िखचोला
बढी नाफा भएको ि थितसमेत देिखँदैन । यसमा पिन मेटाई चलन चलाई पाउँ भ ने मु ा प देही िज ला
ितवादीले चोरीको भ ने जानीजानी उ सनु ख रद अदालतमा कारबाहीयु अव थामा रहेको कुरा
गरेको भनी देिखने माणको समेत अभाव रहेको छ । िमिसल सामेल रहेको ता रख पचाबाट देिखएको र सोही
अनमु ान तथा शंकाले मा फौजदारी कसरु मािणत कुरालाई प देही िज ला अदालतको च.नं. २८६२
गन आधार ब ने होइन । तसथ ितवादी राजे
िमित २०७२।८।२ को प बाट ततु िनषेधा ा
िव.क. रसाइलीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदएको मु ाको अि तम टुङ्गो नलागेस मको लािग मल
ु क
ु ऐन,
पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अ.बं. १२ नं. बमोिजम मु तबीमा रहेको भनी उ लेख
उपयु त य एवम् िववेिचत आधार, कारण गरी प पठाएको देिख छ । यसरी िववािदत ज गाका
तथा माणसमेतबाट ितवादीम येका रामबहादरु स ब धमा स बि धत स म िनकायसम मु ा दायर
खड् का, रसबहादरु घत मगर, वीरबहादरु िव.क. तथा भई कारबाहीयु देिखएको अव थामा यी िनवेदकको
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वैकि पक उपचार नभएको भ न सिकने अव था पनु रावेदकको शरीरमा कुनै घाउचोटसमेत देिखनु
नरहने ।
पनमा िमिसल संल न कागजातबाट सो अव थासमेत
िनषेधा ा जारी हनका लािग जनु देिखँदनै । साथै मािनसलाई धके दा धके िलने यि को
स पि स ब धी हकमा आघात पन भिनएको हो सो घाँटीमा छुरी आफै ँ रेिटन जान स ने अव थासमेत हन
स पि मा िनवेदकको पूण हक (Absolute Right) स दैन । पनु रावेदकले मतृ कसँगको सामा य िववादमा
अथवा िववादरिहत हक (Undisputed Right) पिन भा सामा गएर धा रलो हितयार छुरी याएको
हनपु न ह छ । ज गा िखचोलाका िवषयमा हक बेहकमा देिखएबाट पिन िनजको मतृ कलाई मान मनसाय ट
मु ा चिलरहेको अव थामा उ ज गामा यी िनवेदकको देिखने ।
अिहले नै पूण हक रहेको भ न सिकने अव था नदेिखँदा
ततु मु ामा यी पनु रावेदक ितवादी िवजय
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको फै सलासँग िघिसङ लामालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
सहमत हन नसिकने ।
१३ नं.को देहाय १ अनस
ु ार कसरु दार ठह याई
तसथ िववेिचत आधार कारण र माणह बाट िनजलाई सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याएको
िनवेदक र यथ बीच रहेको ज गा िववादका िवषयमा उ च अदालत, िवराटनगर इलाम इजलासको फै सला
स बि धत िनकायबाट हक बेहकमा िनणय हने नै हँदा िमलेको देिखए पिन मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन,
वैकि पक उपचारको बाटो अवल बन ग रसके को २०७४ ले सव व हने गरी सजाय नग रने यव था
अव थामा िनषेधा ाको मा यमबाट िनणय िदन गरेको स दभमा स बि धत कानूनी यव थाह
िम ने नदेिखँदा िवप ीह का नाउँमा िनषेधा ाको उ लेख गन सा दिभक हने देिखने ।
आदेश जारी हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत,
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
बटु वलको िमित २०६८।३।६ को िनणय िमलेको १३ नं. को देहाय(१) मा रहेको उपयु यव थाको
नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट स दभमा ततु मु ामा उ च अदालत, िवराटनगर
िमित २०६७।११।१५ मा जारी भएको अ त रम इलाम इजलासबाट यी पनु रावेदक ितवादीलाई ऐ.
आदेशसमेत िनि य हने ।
महलको १३ (१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
इजलास अिधकृत: मिनराम वाली
सजाय गरेको िमलेको देिखन आए पिन मल
ु क
ु अपराध
क यटु र: संजय जैसवाल
(संिहता) ऐन, २०७४ दफा ४०(२), फौजदारी कसरु
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभु म् । (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को
दफा ५ र के ही नेपाल कानूनलाई संसोधन एक करण
इजलास नं. १०
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा उपयु यव था रहेको तथा यही भा १
१
गतेदेिख लागू भइसके को स दभमा ततु मु ामा यी
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ड बरबहादरु पनु रावेदक ितवादीलाई सव वको सजाय नहने भई
शाही, ०७४-CR-०५१०, कत य यान, िवजय ितवादी िवजय िघिसङ लामालाई ज मकै द सजाय
िघिसङ लामा िव. नेपाल सरकार
हने ।
मतृ कले यी पनु रावेदकलाई छुरी र िवयरको इजलास अिधकृतः भगवती शमा ढुङ्गाना
बोतल हार गरेको भए यसको ितकार गदा इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभु म् ।
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२
ज गाह को े फल जोड् दा पनु रावेदक ितवादीले
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ड बरबहादुर ख रद गरेको ज गाको े फल ०-३-१६ भ दा बढी
शाही, ०६७-CI-०७३३, घरबाट उठाई ज गा नै ज गा ितवादीको रहेको पाइयो । न सा कु डलीमा
िखचोला चलन, राम साद रे मी िव. िकसनराज रे मी न.नं.८ को घरज गा िववािदत जनाई ितवादीको
िज ला महो री २५ नं. बहादरु ग ज गा.िव.स. भोगमा रहेको देिखएको र न सा मचु ु कालाई ितवादी
वडा नं.१(ग) िक.नं.५४३ को ०-३-१६ ज गा यथ
वयम्ले वीकार गरी सिहछापसमेत गरेको अव थामा
वादी िकसनराज रे मीको र ऐ. िक.नं.५४४ को ०-३- देिख छ । न.नं.८ को ज गा यी पनु रावेदकले आ नो हो
१६ ज गा पनु रावेदक ितवादी राम साद रे मीको र आ नो ज गामा घर बनाएको भनी िजिकरसमेत िलन
नाउँमा दता रहेको सु िमिसल संल न ज गाधनी दता सके को नपाइने ।
अत: वादी दाबीको िक.नं.५४३ को पूवबाट
े ताको ितिलिपबाट देिख छ । पनु रावेदक ितवादी
राम साद रे मीले पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले अ दाजी ०-०-४ ज गामा ितवादीले न.नं.८ को
िखचोला ठहर गरेको न.नं.८ को ज गा र सोमा भएको घर बनाई िखचोला गरेको घर उठाई चलन पाउने
घर मैले २०५७ सालमा नै बनाई मेरो भोगमा रहेको ठह याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
भ ने पनु रावेदन िजिकर िलएका स ब धमा िवचार २०६६।१२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
गदा यथ वादी िकसनराज रे मीले ियनै पनु रावेदक हने ।
ितवादी राम साद रे मीउपर िववादकै िक.नं.५४३ इजलास अिधकृत: सदु ीपकुमार भ राई
ज गाको पूव दि णतफबाट लगभग ४ धरु ज गा िवप ी क यटु र: उ रमान राई
राम साद रे मीले आ नो ज गामा घस
ु ाई घरको िनव इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
खनी घर बनाउने स भावना देखाई िमित २०६२।६।२
मा रट नं.६५ को िनषेधा ा मु ा पनु रावेदन अदालत,
इजलास नं. ११
जनकपरु मा िदएकोमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
गरी िमित २०६२।९।२६ मा आदेश भएको देिखने ।
१
पनु रावेदक ितवादीले माणमा आएको उ
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
िनषेधा ा मु ामा आफूले िलिखत जवाफ िफराउँदा आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-००८४, वैदिे शक
िववािदत ज गामा २०५७ सालमा नै घर िनमाण रोजगार कसरु , िछ रङ िडक भुिटया िव. नेपाल सरकार
भइसके को भनी भ न सके को पाइँदैन । साथै िमित
जाहेरी दरखा तको आधारमा अिभयोग
२०६२।७।११ मा िदएको िलिखत जवाफको बेहोरामा लगाइएको ि थितमा जाहेरवालाले जाहेरी बेहोराको
मैले आ नो दि णितरको ज गामा घर बनाई छत ितकूल हने गरी बकप गरेको अव थामा अ यथा
ढलान गन काम बाँक छ भनी उ लेख गरेबाट िववािदत मािणत नभएस म अिभयोग दाबी िन योजन हन
ज गामा २०५७ सालमा घर बनाएको भ ने िजिकरसँग जा छ । जाहेरवालाले गरेको ितकूल बकप लाई
सहमत हन सिकएन । तसथ िमित २०६३।१।२१ मा ख डन हने गरी माण पेस गन सके को ख डमा मा
परेको ततु घर उठाई ज गा िखचोला चलन मु ाको माणमा िलन िम ने ।
िफराद हद याद नाघी दता हन आएको मा न निम ने ।
ततु मु ामा अ य माणबाट ितवादीको
न.नं.६, ७, ८ र िक.नं.५४४ अ तगतका वैदेिशक रोजगारस ब धी ि याकलापमा संल नता
40

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, काि क - २
रहेको वा जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन गरेको देिख छ । यसैगरी गहृ म ालयको िमित
पैसा िलएको भ ने पिु हन नसिकरहेको अव थामा २०५३।२।१ को प मा नाग रकता माणप र शैि क
अनमु ान र शंकाको भरमा कसरु दार ठहर गनु फौजदारी यो यताको माणप मा उि लिखत ज मिमित फरक
कानून र यायको िस ा त ितकूल हन जा छ । य तो परेमा एस.एल.सी. वा सोसरहको शैि क यो यताको
अव थामा ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको माणप मा लेिखएको ज मिमितलाई आधार मा ने
कसरु गरेको भनी पिु हन स ने अव था नहँदा भनी िमित २०५०।११।१६ मा ी ५ को सरकार म ी
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन यायोिचत हने प रषद् ारा िनणय भएको, सोभ दा मिु नको शैि क
नदेिखने ।
यो यता हनेको हकमा शैि क यो यताको माणप लाई
अतः िववेिचत आधार, कारण र नै आधार मा ने र सो आधार शंका पद देिखन आएमा
माणसमेतबाट ितवादी िछ रङ िडक भिु टयालाई स बि धत िज ला िश ा कायालय बझ
ु ी मािणत हन
अिभयोग दाबीबमोिजम १ वष ६ मिहना कै द र आए मा यसलाई आधार मा ने भ ने उ लेख भएको
.१,५०,०००।- ज रवाना हने ठहरी वैदेिशक रोजगार देिख छ । यी िनवेदकको शैि क यो यताको माणप
यायािधकरणबाट िमित २०७३।१।२८ मा भएको एस.एल.सी. र सोभ दा पिन मािथ रहेको अव थामा
फै सला निमलेको देिखँदा उ टी भई ितवादी िछ रङ एस.एल.सी. वा सोसरहको शैि क यो यताको
िडक भिु टयाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
माणप मा लेिखएको ज मिमितलाई आधार मा नु
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
पन हँदा स बि धत िज ला िश ा कायालयले गरेको
क यटु र: िसजन रे मी
िसफा रसलाई आधार मा न िम ने नदेिखने ।
इित संवत् २०७४ साल भदौ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
अतः यी िनवेदक आफै ँ ले भरेको िसटरोल
२
फाराम र एस.एल.सी.को चा रि क माणप तथा
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर परी ा िनय ण कायालयबाट िमित २०६९।१०।१०
मो ान, ०६९-WO-११४२, उ ेषण / परमादेश, मा िदएको प मा समेत िनजको ज मिमित
रामच गु ा िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, के .का. २०१२।२।१२ भनी उ लेख भएको देिखएको र
दरबारमाग, काठमाड समेत
िनज िनवेदक नेपाल िव तु ् ािधकरणको िमित
िनवेदकले उमेर, नाम र जात स चाउने २०६९।९।२७ को प अनस
ु ार िमित २०७०।२।१२
िनयमह , २०१७ बमोिजम आिधका रक िनकायबाट मा सेवा िनवृ भई उ प अनस
ु ारको काम नै
शैि क यो यताको माणप को उमेर स चाउने स प न भई
ततु िनवेदनको औिच यसमेत
िनणय गराएको नदेिखएको, िनवेदकले सेवा वेश समा त भइसके को हँदा िनवेदन मागबमोिजम िनजको
गदा भरेको िसटरोल फाराम र िनवेदकले िनवेदनसाथ ज मिमित २०१५।८।९ कायम गरी सोअनस
ु ार
पेस गरेको एस.एल.सी.को चा रि क माणप िनजलाई ५८ वष उमेर पु ने अविधस म सेवामा काम
देिख छ । िनवेदकले उमेर स चाउन स बि धत गन िदनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गनपन
ु
िव ालयको िसफा रस पठाएकोमा परी ा िनय ण अव था िव मान नदेिखने ।
कायालयबाट िमित २०६९।१०।१० मा िदएको
तसथ उि लिखत त य, माण र कानूनका
प मा कायालयमा रहेको अिभलेखअनस
ु ार िनजको आधारमा भरेको िसटरोल फाराम र एस.एल.
ज मिमित २०१२।२।१२ भएको भनी उ लेख सी.को चा रि क माणप तथा परी ा िनय ण
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कायालयबाट िमित २०६९।१०।१० मा िदएको प मा यिकन गन नसिकने भए पिन ितवादी र मतृ कबीचको
समेत िनजको ज मिमित २०१२।२।१२ भनी उ लेख स ब ध र यवहार, मानवीय संवेदनशीलता, कुनै खास
भएको देिखएको र नेपाल िव तु ् ािधकरणको िमित घटना वा प रि थित ज ता कुरालाई आँकलन गन
२०६९।९।२७ को प अनस
े ना मतृ कको ि याकलापबाट
ु ार िमित २०७०।२।१२ सिक छ । आवेशको उ ज
मा िनवेदक सेवा िनवृ भई उ प अनस
ु ारको काम अचानक उ प न भई यसको भावले अिभयु ले
नै स प न भई ततु िनवेदनको औिच यसमेत िणक पमा आ मिनय ण गमु ाएको अव था
समा त भइसके को हँदा िनज िनवेदकको ज मिमित हनपु न । आवेश े रत ह यामा पीिडतको कुनै कायबाट
२०१५।८।९ कायम गरी सोअनस
ु ार िनजलाई ५८ वष ितवादी उ ेिजत भई आवेशमा आई आ मिनय ण
उमेर पु ने अविध िमित २०७३।८।९ स म सेवामा काम गमु ाई पीिडतको कायको िति याको पमा
गन िदनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गनपन
त कालीन अव थामा नै पीिडतउपर हमला गरेको र
ु
अव था िव मान नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम सोही कारणबाट पीिडतको मृ यु भएको ह छ । य तो
परमादेशसमेतको आदेश जारी गनु परेन । ततु रट अव थामा ितवादीले आंिशक ितर ाको िजिकर
िनवेदन खारेज हने ।
िलन र मािणत भएमा सो सिु वधा ा त हन स ने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
भिवत यलाई आकि मक घटना वा
क यटु र: िसजन रे मी
दघु टनाको पमा िलइ छ । यसलाई दघु टनाको पमा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभु म् । िलइने हँदा भिवत य हनलाई घट् न पगु ेको घटना
३
घटाउनेस मको कुनै कारण तथा रसइवी नभएको
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर देिखनु पन, आफूले गरेको कामबाट कुनै दु प रणाम
मो ान, ०७२-CR-०८८७, आवेश े रत ह या आउन स ने अव था तथा स भावना नरहेको देिखनु
कत य यान, नेपाल सरकार िव. िदपक ख ी
पन, य तो दु प रणामको इ छा तथा पूव ानसमेत
फौजदारी अपराध हनको लािग आपरािधक नभएको हनपु न साथै वैध काम वैध साधनको योग गरी
काय (Actus reus) र आपरािधक मनसाय (Mens पया त सावधानी अपनाई गरेको पिन पिु हनपु दछ ।
rea) हनै पदछ । आपरािधक कायमा आपरािधक भिवत य ह यामा ितवादीले मािनसउपर ताके र हार
मनसाय (Mens rea) को कुन कृितको िव मानता गरेको नभई सावधानीपूवक कुनै काय गदा दभु ा यवश
रहेको छ भ ने कुरा सजाय िनधारणमा मह वपूण वा भिवत यवश मािनसलाई ला न गई सो कारणबाट
ह छ । मानिसक त वको व पको आधारमा नै मािनसको मृ यु भएको ह छ । य तो अव थामा
अपराधको गा भीय मापन गरी दािय व बहन गराउने यानस ब धीको महलको ५ नं. आकिषत हने र
ग र छ । अिनि छत तथा अ जानमा भएको कामको ितवादीले सोअ तगतको सिु वधा ा त गन स ने ।
लािग ग भीर कसरु मानी दि डत ग रनु याय र
ितवादी िदपक ख ीको चोटको कारण मतृ क
कानूनका मा य िस ा तको िवपरीत हने ।
ीधर ख ीको मृ यु भएको नभई मतृ कले अ यािधक
आवेश े रत ह यामा त कालै उठेको रसको र सी खाएको अव था हँदा बाबु छोराबीच धके ला
कारण मौकामा हार गरी ह या गरेको हँदा यसमा धके ल हँदा लडेर ढुङ्गाको िसलौटामा ठोि कएर
मनसाय त वको अभाव रह छ । आवेशमा उ ेिजत टाउकोमा चोट लागेको कारणबाट मतृ क ीधर ख ीको
अव था कुन हदस म िथयो भनी गिणतीय िहसाबले मृ यु भएको भ ने जाहेरवाला पूणबहादरु ख ी र घटना
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िववरण कागज गन खिमसरा ख ीको बकप बाट िमलेको देिखँदा सदर हने ।
देिखएको र सो कुरालाई Autopsy Report बाट उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
पिन पिु हन आएको देिखएको, कुनै हितयार योग इित संवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको पिन नदेिखएको, मान मनसायसमेत नरहेको
अव थामा आकि मक पमा भएको काय मल
इजलास नं. १२
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. मा प रभािषत
कसरु िभ को आवेश े रत ह याअ तगतको नदेिखई
१
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. मा मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
प रभािषत कसरु िभ को देिखयो । यस अव थामा आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-०१८८, उ ेषण
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, / परमादेश, उमेशकुमार यादव िव. गाउँ िवकास
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय नगरी सिमितको कायालय, मुवलवा रौतहटसमेत
मल
िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश िदने गरी
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. को कसरु मा
ऐ.६(२) नं. बमोिजम १ (एक) वष कै द सजाय गन गरी भएको िनणय िवशेष सजाय भएको र सो िनणय
भएको सु फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, गनअिघ
ु िनवेदक थायी कमचारी भएको कारण िनयम
तल
ु सीपरु बाट भएको फै सलालाई अ यथा मा नु पन २३१ अ तगतको कायिविध पूरा गरी प ीकरण माग
नदेिखने ।
गरी सो प ीकरणमा िच नबझ
ु ेमा मा िवशेष सजाय
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट गनपन
ु देिख छ । िनवेदकलाई गरेको सजाय िवशेष
मतृ क ीधर ख ीको मृ यु लडेर िसलौटामा ठोि कएर सजायअ तगतको भएकोले यस कृितको सजाय
भएको भ ने जाहेरवाला तथा मौकाका मािनसह को िनयम २३० बमोिजम गाउँ िवकास सिमितले मा गन
बकप बाट देिखएको र सो कुरालाई Autopsy Report स ने देिख छ । िनवेदकलाई िदइएको अवकाश प
बाट पिन पिु हन आएको देिखएको, कुनै हितयार हेदा अवकाश िदने िनणय गाउँ प रषदक
् ो बैठकबाट
योग भएको पिन नदेिखएको, मान मनसायसमेत भएको देिखयो । िनयम २३० को कानूनी यव था हेदा
नरहेको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको िवशेष सजाय गाउँ िवकास सिमितले मा िदन स नेमा
१४ नं. मा प रभािषत कसरु िभ को आवेश े रत गाउँ प रषदक
् ो बैठकबाट िमित २०६६।७।८ गते
ह याअ तगतको कसरु बाट भएको नदेिखई मल
िदइएको भिनएको अवकाश थानीय वाय शासन
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. मा प रभािषत िनयमावली, २०५६ को दफा २३० को ितकूल
कसरु िभ को भिवत य यानअ तगतको कसरु बाट देिखई े ािधकारको िु टसमेत देिखन आउने ।
भएको देिखएकाले ितवादी दीपक ख ीलाई मल
याियक िनणय होस् वा अध याियक
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. को कसरु मा ऐ.६(२) कृितको िनणय होस् ती िनणयह गदा आरोिपत
नं. बमोिजम १ (एक) वष कै द सजाय गन गरी सु दाङ यि लाई लागेको आरोपको पिु वा ख डन गदा
देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित २०७०।११।६ चिलत कानूनको आधारमा आरोिपतलाई लगाएको
मा भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, आरोपको वत तथा शंकारिहत तवरबाट पिु ट
तल
ु सीपरु बाट िमित २०७१।८।८ मा भएको फै सला हने गरी आधार कारण खोली ाकृितक यायको
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िस ा तको पूण पालना हने गरी िनणय ग रनु पछ । थानीय िवकास म ालयबाट िमित २०६७।३।३२
िनयिमत पमा तोिकएको िज मेवारी पूरा ग ररहेका गते गरेको िनणय थानीय वाय शासन िनयमावली,
एउटा रा सेवकलाई आधार र कारण नखोली के वल २०५६ को िनयम २३० र २३५ को िवपरीत देिखँदा
औपचा रकता पूरा गन मनसायपूवक वे छाचारी उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब
तवरले ग रएका िनणय रा सेवक कमचारीह लाई िनजलाई तु त पनु वहाली गराई िमित २०६६।७।८
कारबाही गनस ब धी चिलत कानून तथा यस गते अवकाश िदइएको िदनदेिख िनजको पनु बहाली
अदालतबाट समय समयमा ितपािदत िस ा तका नभएस म िनजको पदमा बहाल रहेकाले पाएसरहको
ि ले उपयु मा न नसिकने ।
तलब भ ालगायतको स पूण सेवा सिु वधाह
िववािदत िवषयमा िनणय गन अिधकारीले उपल ध गराउनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशसमेत
कानूनबमोिजम आफूमा भएको िनणय गन अिधकारको जारी हने ।
योग गदा िनजको कानूनबमोिजमको िज मेवारी र इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
िनजलाई कानूनले तोके को अिधकारको सीमाको इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
अधीनमा रही िनणय गनपनमा
कानूनस मत तवरले
२
ु
थायी िनयिु ा त गरी परी णकाल यितत गरेका मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
कमचारीलाई थानीय वाय शासन िनयमावली, आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०२८८, उ ेषण
२०५६ को िनयम २३१, २३२ र २३३ को कायिविध / परमादेश, देवे यौपानेसमेत िव. िश ा म ालय,
पूरा नगरी िनयम २३० को िवपरीत हने गरी िदइएको िसंहदरबार, काठमाड समेत
िमित २०६६।७।८ गतेको गाउँ प रषदक
सामदु ाियक िव ालयको स चालन, रेखदेख
् ो िनणय र
थानीय िवकास म ालयका सिचवले गरेको िमित र यव थापनको लािग ऐनको दफा १२ ले िव ालय
२०६७।३।३२ गतेको िनणय चिलत कानून तथा यव थापन सिमितको यव था गरेको छ । सो
ाकृितक यायको िस ा तका ि टले ितकूल सिमितमा अिभभावक, थानीय तहका पदािधकारी,
देिखन आउने ।
बिु जीवी, िश ा ेमी, च दादाता, सं थापक र
कानूनले अिधकार निदएको िवषयमा िनणय िव ालयका िश कसमेत रह छन् । धाना यापकले
गन निम ने हँदा आफूलाई अि तयार नभएको िनकाय सो सिमितको सद य सिचवको काम गदछन् । य तो
गाउँ प रषदल
् े गाउँ िवकास सिमितले योग गन िनयम सवप ीय ितिनिध व रहेको यव थापन सिमितले
२२९ र २३० को अिधकार योग गरी िनवेदकलाई िव ालयको यव थापन गन स दभमा कुनै गु योजना
सेवाबाट अवकाश िदने भनी गरेको गरेको िनणय वत: बनाउँदैन, दीघकालीन सोच राखेर कुनै काय गदन,
शू य हने देिखन आउने ।
के वल आ नो गठमेलका िश क कमचारी भना गन
तसथ, िववेिचत त य थानीय वाय र सं थागत िहतभ दा यि गत वा वग य िहतमा
शासनस ब धी कानून तथा आधार कारणको काय गछ भ ने कुरा सो न पिन सिकँ दैन । य तो गनु
रोहमा मडु वलवा गाउँ प रषदक
् ो बैठकबाट िनवेदक “ यव थापन” श दको उपहास गरेको मा नपु न ।
उमेशकुमार यादवलाई कायालय सहायक पदबाट िमित
मख
िज ला अिधकारी, मालपोत
ु
२०६६।७।८ गते अवकाश िदने भनी ग रएको िनणय कायालयका मख
ु , िज ला िश ा अिधकारी ज ता
र सो िनणयउपर परेको पनु रावेदन खारेज गन गरी िज ला तरीय मह वपूण पदािधकारीह संल न
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सिमितले िव ालयले ज गा बे न वा भाडा लगाउने िव ालय यव थापन सिमित, धाना यापक वा
नाममा िव ालयको ज गाको ख डीकरण हँदा र िव ालय स पि संर ण सिमित, िज ला िश ा
लामो समयको लािग भाडावाला प ले संरचना सिमितसमेतबाट सो िज मेवारी उिचत तवरमा िनवाह
बनाउँदासमेत रो न खोजेको देिखँदनै । िव ालयले भएको भ न सिकने अव था नदेिखने ।
ज तो अनमु ित मा यो य तै अनमु ित िदने काय सो
ज गा भाडाको स दभमा िबगतका भाडा
सिमितले गरेको देिख छ । िश ा िनयमावलीको िनयम स झौताबाहेक पिन रट िनवेदनमा िवप ी उ च
१६० ले िव ालयको नामको ज गा िब वा िधतो मा.िव. ले राजमागसँग जोिडएको ज गा भाडामा
रा न ितब ध लगाएको छ । तर िव ालयको िहत िदनेस ब धी बोलप को िवषयलाई उठाइएको
स ब न यसरी ह छ भ ने कुरा प नगरी ५० वष छ । िलिखत जवाफ हेदा उ कुरालाई वीकार
ज गा भाडामा िदँदा ज गा बेचेज तै ह छ भ नेस म गद २०७०।३।२५ मा बोलप कािशत गरी
पिन िव ालय यव थापन सिमित वा स पि संर ण २०७०।४।३१ मा बोलप वीकृत गरी संर ण िनमाण
सिमित कसैले हे का राखेको देिखएन । सहमित सेवालाई लक A, C, D र देवकोटा मेिडकललाई
िदँदा सहज पमा िदने तर कुनै िज मेदारी वा लक B भाडामा िदने िनणय भएको कुरा उ लेख
उ रदािय व बो नु पदा पि छने आम विृ यहाँ पिन ग रएको पाइयो । यस कायमा िव ालय स पि
देिखयो । यसैले िचतवन उ च मा.िव. को ज गा संर ण सिमितबाट िमित २०६९।२।१४ मा अनमु ित
बे ने भाडा िदनेसमेतका सम कायह मा िव ालय िलइएको भ ने पिन िलिखत जवाफमा उ लेख ग रएको
यव थापन सिमित र िव ालय स पि संर ण पाइयो । य तो अनमु ित िदँदा िव ालयको अिधकतम
सिमितले चरम लापरवाही गरेको देिखने ।
िहतलाई यानमा राखी भाडा लगाउनु भनी सहमित
पे ोल प पलाई भाडामा िदएको ज गाको िदइएको भ ने िलिखत जवाफ छ । तर िव ालयलाई
हकमा सो करार बदर गन मख
ु िज ला अिधकारीबाट चारैितरबाट पखालले घेरा गरी िव ालय वा ब दीगहृ के
२०६९।२।२ मा िनणय भइसके को र सोउपर हो नछु ने गरी के वल भाडा योजनको लािग संरचना
रिव कुमार िपयाको पनु रावेदन (०७०-CR- बनाउने गरी करार गन िम छ भ न िम ने नदेिखँदा
०५०५) परेकोमा उ िनणय सदर गरेको िवशेष िव ालय स पि संर ण सिमितबाट िदइएको िमित
अदालतको २०६९।११।६ को फै सला आजै सदर २०६९।२।१४ को सहमित िश ा िनयमावली, २०५९
हने फै सला भएकोबाट पे ोल प पले उपयोग गरेको को श द र ममअनु प नदेिखने ।
ज गा िव ालयले िफता िलई यव थापन गन सिकने
िव ालयको ज गाको यव थापन ािविधक,
ि थितको िसजना भएको छ । अ य भाडाका करारह
िश ािवदलगायतका
सरोकारवालाह को संल नतामा
्
पिन कानूनबमोिजम पनु रावलोकन गरी िव ालयको एउटा गु योजना िनमाण गरी िव ालयको िवकास
िहत संर ण गन िव ालय यव थापन सिमित र एवम् दीघकालीन िहतसमेतलाई म यनजर गद
िव ालय स पि संर ण सिमितले सम वया मक ग रनु पछ । आज िव ालय जे अव थामा छ य तै
पमा काय गरी िनणय गन स ने नै ह छ । यसैले यहाँ अ यवि थत र खिलत अव थामा रहनपु छ भ ने
यित भ नु पया ह छ िक मािथ ग रएको िव ेषणबाट छै न यो िव ालयभ दा कम ोत साधन भएका
िचतवन उ च मा यिमक िव ालयको स पि को िव ालयह ले पिन चु त यव थापनमाफत गित
सरु ा, संर ण र यव थापन गन िज मेवारी भएका गरेका छन् । िचतवन उ च मा.िव. को िलिखत जवाफ
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हेदा य तो के ही ग रएको मा होइन यसतफ आँखा
§ ०७०-WO-०४९४, उ ेषण / परमादेश,
खोलेर हे रएकोस म पिन पाइएन । िव ालयको हाता
देवे यौपानेसमेत िव. िश ा म ालय,
खल
िसंहदरबारसमेत
ु ा र फरािकलो रहँदा, पया खेल मैदान र बागबगचा
कायम रहँदा आदश शैि क वातावरण िनमाणमा म त
§ ०७१-WO-०१४७, उ षे ण / परमादेश,
पु छ । िचतवन उ च मा.िव. को गितिविधह हेदा ज गा
देवे यौपानेसमेत िव. िश ा म ालय,
िब गरी र भाडामा लगाई ज गाको ख डीकरण र
िसंहदरबारसमेत
िव ालय हातालाई थायी पमा संकुिचत बनाइएको
§ ०७१-WO-०७१६, उ ेषण / परमादेश,
पाइयो । यस ि बाट िव ालय यव थापन सिमितले
देवे यौपानेसमेत िव. िश ा म ालय,
ऐनको दफा १६ तथा िनयमावलीको िनयम १५८(१)
िसंहदरबारसमेत
अ तगका दािय व पूरा गरेको देिखएन । तसथ िचतवन
§ ०७२-WO-०२४९, उ ेषण / परमादेश,
उ च मा.िव. को िक.नं. १७२ को ज गा भाडामा
िव णुह र कोइरालासमेत िव. िश ा म ालय,
लगाउने िव ालय यव थापन सिमितको २०७०।३।९
िसंहदरबारसमेत
को िनणय र उ िनणयबमोिजम २०७०।३।२५ मा
§ ०७२-MS-०००६, अदालतको अवहेलना,
कािशत सूचना र यसपिछ बोलप खो ने भाडामा
िव णुह र कोइरालासमेत िव. िश ा म ालय,
िदने आिद िनणय र सो स दभमा ग रएका प ाचारह
िसंहदरबारसमेत
समेत उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
३
िव ालयको खु ला ज गा संकुिचत मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
बनाउनेतफ कुनै काय नगन,ु अ थायी टहराह
आन दमोहन भ राई, ०७१-RC-०१६३, कत य
भ काउनु यसअिघ भए गरेका भाडास ब धी करारह
यान, नेपाल सरकार िव. बुि लाल िजमी
िव ालयको िहतमा छन् वा छै नन् खल
मतृ कको शरीरमा देिखएका य त
ु ा रहेको ज गा
पनु ः िव ालयको क जा र भोगमा याउन र गु योजना घाउचोटबाट मतृ कको मृ यु भ याङबाट लडेर भएको
समािहत गन सिकने अव था छ वा छै न सोसमेत हेरी हो भ न स ने िव ासलायक अव थासमेत देिखएको
िव ालयको िहतमा पनु रावलोकन गनू । भाडाको छै न भ याङबाट लडी मरेको त यलाई िमिसल संल न
रकम दु पयोग हन निदई बकमा राखी िव ालयको कुनैपिन माण कागजले समथन गरेको देिखँदनै ।
िवकासमा खच गनु र भाडा संकलनलाई मा उ े य मतृ कको करङसमेत भाँिचने गरी चोट हार गरेको
बनाई िव ालयको ज गामा थायी संरचना िनमाण देिख छ । साथै मतृ कलाई पटकपटक हार गरेको
गन गरी ज गा िलजमा िदने काय नगनु नगराउनु भनी भ ने पिन लासजाँच मचु ु का पो टमाटम रपोटमा
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी उि लिखत बेहोराबाट पिु ह छ । भ याङबाट लडेको
हने ।
भ ने कही ँकतै िमिसलबाट देिखन नआएको र मतृ कलाई
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
परेको घा चोटबाट पिन भ याङबाट लडी घा चोट
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
लागेको भ ने पिु हन आउँदनै । अतः अिधकार ा त
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् । अिधकारीसम ितवादीले गरेको सािबती बयान,
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार लासजाँच मचु ु का, पो टमाटमसमेतबाट समिथत
फै सला भएका छन्:भएको पाइयो । यसबाट मतृ कको मृ यु भ याङबाट
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लडेर भएको नभई ितवादीको कुटाईको चोटपटकबाट आ नी आमाबाट ा त गरेको िक.नं.११८ र ४० को
नै मृ यु भएको पिु हन आउने ।
ज गाह माइती घरतफबाट आएकोले पैतक
ृ स पि
अतः उि लिखत आधार कारणबाट ीमती भ न िम ने देिखँदैन । राजीनामा थैली उ लेख भए
भगाएको रसमा वृ मिहलालाई टचलाइटसमेतले पिन सगोलको थैली हाली ख रद गरेको भ ने प
बार बार मृ यु नह जेल कुटिपट गरेको र यसरी गरेको माण छै न । माइती आमाको नाउँबाट ा त उ
कुटिपटबाट वारदात थलमा नै मतृ कको मृ यु भएको िक.नं.११८ र ४० को ज गाह िनजी आजन तथा
देिखएबाट ितवादीको मतृ कलाई मान मनसाय िथएन
ीधन भई ब डा ला ने नदेिखँदा सो िक ा ज गासमेत
भनी मा न िम ने देिखएन । मतृ कलाई टचलाइटले ब डा ला ने गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित
शरीरका िविभ न भागमा कुटिपट गरी कत य गरी २०६६।०२।२६ मा भएको फै सला सो िक.नं.११८ र
मारेको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी ४० को हकमा स म िमलेको देिखएन । िक.नं.११८ र
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको ४० को ज गासमेत सगोलको पैतक
ृ स पि भई ब डा
सजाय हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको ला ने हो भनी यथ वादीतफबाट उपि थत कानून
िमित २०७२।१।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक यवसायीह ले गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन
ु
सदर हने ।
नसिकने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
तसथ, पनु रावेदक ितवादी सोरठी थ नीको
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् । नाउँमा दता रहेको िक.नं.११८ र ४० को ज गा
४
ितवादी सोरठी थ नीको िनजी आजनको देिखँदा
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी ब डा ला ने गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
बमकुमार े , ०६८-CI-००४९, अंश नामसारी, िमित २०६६।०२।२६ मा भएको फै सला सो हदस म
सोरठी थ नीसमेत िव. िच नु था
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई सो िक.नं.११८
ितवादीह ले िमित २०२१।०१।०१ मा र ४० को ज गा ब डा नला ने ठहछ । तायदातीमा
नै अंशब डा भई छु ई िभ न भएको भनी िजिकर उि लिखत अ स पि ब डा ला ने गरी भएको
िलएको पाइ छ । सो िमित २०२१।०१।०१ मल
फै सला सो हदस म िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ु क
ु
ऐन, सात संशोधन, २०३४।०९।२७ भ दा अिघको इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यु िल बू
देिखँदा ततु ३० नं. को कानूनी यव थाबमोिजम इित संवत् २०७४ साल फागनु २३ गते रोज ४ शभु म् ।
यवहार माणले वादी ितवादीबीच अंशब डा भएको यसै लगाउका िन न मु ाहमा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
पिु हनपु न देिख छ । वादी ितवादी दवु ै प तथा भएका छन्:
कुनै िकिसमको माणबाट यवहार माणले वादी
§ ०६८-CI-००५०, हालैको बकसप दता
ितवादीबीच िमित २०२१।०१।०१ मा अंशब डा
बदर दता नामसारी, सोरठी थ नीसमेत िव.
भएको पिु हन सके को देिखँदनै । यसरी रीतपूवक वा
िच नु था
यवहार माणले वादी ितवादीको बीचमा अंशब डा
§ ०६८-CI-००५१, हालैको बकसप दता
भएको नदेिखँदा अंशब डा ग रिदनु पन नै देिखने ।
बदर दता नामसारी, सोरठी थ नीसमेत िव.
मल
िच नु था
ु क
ु ऐन, ीधनको महलको ४ र ५ नं. को
कानूनी ावधानबमोिजम ितवादी सोरठी थ नीले
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५
नआएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी इजलास अिधकृतः के दार साद पौडेल
बमकुमार े , ०७३-WO-१२५०, उ ेषण, क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
भकूलादेवी सुडेनीसमेत िव. उ च अदालत, पाटन, इित संवत् २०७४ साल काि क १७ गते रोज ६ शभु म् ।
ह रहरभवनसमेत
िवप ी राजाराम महतोले अंश मु ामा िमित
इजलास नं. १३
२०७३।४।१८ िमलाप गरेको सो िमलाप गनभु दा
अगावै िमित २०७३।४।१६ मा िनवेदन दाबीका
१
ज गाह को ५ भागको १ भाग रो का ग रपाउन मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काठमाड िज ला अदालतमा िनवेदन िदएको देिख छ काशमान िसंह राउत, ०७२-WO-०५७२, उ ेषण
र दाबीका ज गाको ५ भागको १ भाग ज गास म उ च / परमादेश, गणेश ठकु ला िव. पोखरा िव िव ालय
अदालत, पाटनको िमित २०७३।७।४ को आदेशबाट लेखनाथ, का क समेत
रो का भएको छ । उ चेक अनादर मु ामा वादी
िव िव ालयबाट स पादन हने काय कानून
दाबीबमोिजम हने ठहरी िमित २०७३।१२।३१ मा तथा यायसङ् गत हनपु दछ । यसमा प पात वा
फै सला भइसके को भ नेसमेत िलिखत जवाफबाट वे छाचा रता देिखनु नहने ।
देिखएको छ । चेक अनादर मु ाको फै सला
िव िव ालयले िनवेदक गणेश ठकु लालाई
काया वयनको तहमा नै सोको दािय व र के कुन छा विृ छनौट परी ामा सामेल गराएको र िनज
स पि बाट ठहरेबमोिजमको िबगो भरी पाउने हो सो सो परी ामा अका उ मेदवारले भ दा बढी अङ् क
स ब धमा कानूनबमोिजम िनणय हने अव थासमेत रहे याई उ ीणसमेत भएको अव थामा पिहले छा विृ
भएकै देिखने ।
परी ाको लािग आवेदन फाराम भदा हन गएको
अंश मु ामा िमलाप हनअ
ु गावै नै चेक सामा य िु ट वा अ टता (अ प ता) लाई आधार
अनादर मु ा दता भएको र यसरी कारोबारप ात् मा बनाएर छा विृ सिु वधा िदन इ कार गनु उिचत हँदनै
अंश मु ामा िमलाप भएको देिखँदा िवप ी िशव शंकर । िनवेदक गणेश ठकु ला अ ययनरत रही आएको र
महतोको अंश भागस मको ज गा मा रो का रा ने िनजले अ मरबहादरु शाहीभ दा बढी अङ् क ा गरेको
गरी उ च अदालत, पाटनबाट भएको आदेशमा कुनै देिखएको हँदा िनज अ मरबहादरु शाहीलाई छा विृ
िु ट देिखन नआउने ।
सिु वधा दान गदा यी िनवेदकलाई दान नगनबाट
ु
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट रट समानतापूण यवहार नभएको त य पिु हने ।
िनवेदकह को नाउँमा दता रहेको ज गाह म ये
BE Civil for Diploma Holders मा
िवप ी िशव शंकर महतोको अंश भागस मको ज गा रीतपूवक दरखा त गन दगु म कोटाकै िव ाथ
रो का रा ने गरी भएको उ च अदालत, पाटनको िमित अ मरबहादरु शाहीलाई छनौट गरी िनज छा विृ
२०७३।७।४ को आदेश र सो आदेश कानूनस मत कोटामा भना भई कलेजसमेत रोजी अ ययन गरी
नै देिखँदा कुनै प रवतन ग ररहनु परेन भनी भएको आएको भ ने िवप ीको िलिखत जवाफमा िजिकर
िमित २०७३।१२।१७ को आदेश िु टपूण देिखन िलएको देिख छ । िनज अ मरबहादरु शाही BE Civil
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for Diploma Holders काय ममा समावेश भई / परमादेश, िनमान द खनाल िव. धानम ी तथा
िनजले कलेजसमेत रोजी अ ययन गरी आएको त यमा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िववाद छै न । दगु म े का बािस दा िनज अ मरबहादरु
िमित २०६७।८।१६ को िनणयबमोिजम
शाहीलाई ततु रट िनवेदनमा िवप ीसमेत बनाएको िदइएको अनमु ित हाललाई थगन गन भनी िमित
पाइएन । यस अव थामा िनजलाई दान ग रएको २०६७।८।२९ मा म ी यूबाट िनणय भएप ात्
सिु वधामा ितकूल असर पन गरी अिहले कुनै आदेश पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयबाट च.नं.६०
जारी गनु उिचत नदेिखने ।
िमित २०६७।८।२९ को प माफत नेपाल नाग रक
िवप ी छा विृ छनौट सिमितको िमित उड् डयन ािधकरणलाई सो कुराको अवगत गराइएको
२०७२।१०।१३ को िनणयले छा विृ ा गरी उपभोग देिख छ । साथै सोहीअनु प Air Arabia लाई प ाचार
गरी आएको हँदा सो िनणय बदर गरी अ मरबहादरु भइसके को भ ने नेपाल नाग रक उड् डयन म ालयको
शाहीको अ ययन काय भािवत हने गरी उ ेषणको िलिखत जवाफसमेतबाट देिख छ । Air Arabia लाई
आदेश जारी गनु यायोिचत हँदैन । िव िव ालयको उडान भन िदइएको अनमु ित थगन भएपिछ यसलाई
छनौट ि यामा रहेको िु ट वा कमजोरीका कारणबाट फुकुवा ग रएको भ ने कुरा कही ँकतैबाट देिखन
िनवेदक गणेश ठकु लालाई असर परेको देिखँदा सो नआउने ।
कायको दािय वसमेत वयम् िव िव ालयले नै वहन
यसरी िनवेदकबाट जनु कायको लािग
गनु यायोिचत ह छ । िव िव ालय यव थापनको आदेश जारी ग रपाउँ भनी माग ग रएको हो सो काय
कमजोरी वा िु टपूण काम कारबाहीको दु प रणाम कुनै नै थगन भएको भ ने मािथ उ लेख भएको प ह को
िव ाथ लाई वहन गराउनु वा सिु वधाबाट वि चत गनु बेहोरासमेतबाट देिखएकोले िनवेदकबाट माग भएको
उिचत नहने ।
आदेशको औिच य नै समा त भइसके को हँदा
अत: िववेिचत आधार र कारणबाट यी रट मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनपु न अव थाको
िनवेदकलाई अनिु चत तवरबाट छा विृ पाउने िव मानता देिखएन । अतः उ ेषण / परमादेश जारी
अवसरबाट वि चत ग रएको देिखँदा िनजलाई ग रपाउँ भ ने िनवेदकको ततु िनवेदन खारेज हने ।
िव िव ालयको जनु सक
इजलास अिधकृतः िशव साद आचाय
ु ै ोतबाट भए पिन छा विृ
दान गन पन भएकाले रट िनवेदक गणेश ठकु लालाई इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभु म् ।
BE Civil for Diploma Holders िवषयमा
३
अ ययनका स दभमा रोल नं. १२४४ का यि
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
अ मरबहादरु शाहीलाई दान ग रएसरहको छा विृ
बमकुमार े , ०७१-WO-०२६७, उ ेषण /
सिु वधा दान गन,ु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश, खुशीराज गौतम िव. धानम ी तथा
परमादेश जारी हने ।
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
इजलास अिधकृत: िवकास े ठ
व ततु ः मा.िव. िश क र िन.मा.िव.
इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् । िश क तहगत ि ले पिन फरकफरक हैिसयत
२
र िज मेवारी रहेका पद हन् । उि लिखत दवु ै
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. पदलाई समान हैिसयतको पद भनी मा न
ी बमकुमार े , ०६७-WO-०५४८, उ ेषण िम दैन । फरकफरक हैिसयतको पद भएकोले ती
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पदह को िश कलाई फरकफरक सिु वधा िनधारण गनु
पदको नाम, िव ालयको तह, स हा नु
वाभािवक देिख छ । िन न मा यिमक िश क थम पन िज मेवारी तथा सेवाका सतस ब धी अ य
ेणी र मा यिमक िश क ि तीय ेणीको पदको तर कुराका स दभमा हेदा मा यिमक िव ालय र िन न
तथा कृितमा समानता नदेिखने ।
मा यिमक िव ालयका िश कको हैिसयत फरक–
मा यिमक िव ालय िश क र िन न फरक देिख छ । यी दवु ै पद उ तै र एउटै हैिसयतका
मा यिमक िव ालय िश क पद नामले नै फरकफरक पद नभएकोले फरकफरक तहका िव ालयका
पदका िश क हन् । शैि क यो यता, तािलम र अनभु व िश कह को हैिसयतसमेत फरकफरक रहने
बढी हँदमै ा वा अक पदसरहको यो यता छ भ ने वाभािवक ह छ । िन न मा यिमक िव ालयका
आधारमा य तो पदको लािग दान ग रएसरहको िश कले मा.िव.का िश कसरह समान पमा तलब,
सिु वधा दाबी गनु कानूनसङ् गत हँदनै । आफू िनयिु
सिु वधा र ेड पाउने पछ भ ने कुरा यिु सङ् गत
भएको पदको लािग िनधा रत सेवा, सत र सिु वधा हँदनै । ततु िववादका स दभमा हेदा िनवेदकउपर
नै िनजले पाउने ह छ । शैि क यो यता, तािलम वा िवभेद ग रएको अथात् समान तह, पद र हैिसयतका
अनभु व बढी हनेले बढी तलब र कम हनेले कम तलब मािनसका बीच फरक यवहार ग रएको देिखन
पाउने भ ने पिन नहने ।
आएको छै न । फरकफरक तहका िव ालयका
हा ो वतमान स दभमा हेदा यो यता, तािलम िश कह लाई फरकफरक तलब, भ ा आिद
र अनभु वको आधारमा तलब सिु वधा िनधारण गन गरेको सिु वधा दान समानताको िस ा त ितकूल हने गरी
नभई पदको तह वा ेणीका आधारमा िनधारण गन असमान यवहार गरेको मा न िमलेन । अतः िनवेदन
गरेको पाइ छ । के कुन पद, तह र ेणीका िश कलाई मागबमोिजम रट आदेश जारी गनु परेन रट िनवेदन
के कित तलबमान तो ने भ ने कुरा नेपाल सरकारको खारेज हने ।
नीितगत िनणयको िवषय हो । अमक
ु पदका लािग यित इजलास अिधकृत: सोमराज का ले
नै तलबमानलगायतका सिु वधा तोिकनु पदछ भनी क यटु र: अजनु पो ेल
दाबी गन िम ने देिखँदैन । तर यसको ता पय तलबमान इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
वा सिु वधा तो ने कुरामा सरकारले कुनै उिचत आधार
४
नअपनाई अिववेकपूण र वे छाचारी िनणय गन स छ मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
भ ने पिन होइन । सरकारले दान गन सेवा, सहिलयत टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०६३१ र ०७३वा सिु वधा समानह का बीच भेदभाव नहने गरी समान CR-१३२०, कत य यान, नेपाल सरकार िव. भोला
पमा नै दान ग रएको हनपु दछ । अक श दमा म डल र भोला म डल िव. नेपाल सरकार
भ दा असमानह का बीच पिन एउटै र उ तै मापद ड
बाबु छोराबीच अंशस ब धी िववाद रहेको र
अपनाई िनरपे
पमा समान यवहार गनपदछ
आँपको बाँडफाँडमा िववाद भई बाबु छोराबीच हात
ु
भ ने होइन । असमान वा फरकफरक अवि थितका हालाहालको ि थित पैदा भई बाबल
ु े हार गरेको
मािनसह का बीच तािकक पमा फरक यवहार लौराले आ नो हातमा लागेपिछ आवेशमा आई
ग रनु समानताको हक ितकूल हँदनै । तर यसरी ग रने आफूलाई िनय ण गन नसक बाँसको लौराले िपता
वग करण भने व छ, यायपूण र तकपूण (Fair just (मतृ क) लाई हार गदा मतृ कको टाउकोसमेतमा
and Reasonable) हनु पन ।
ला न गएको ग भीर चोटका कारण िनजको मृ यु
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भएको भ ने देिखन आएको छ । बाबु छोराबीच
अंशब डास ब धी िववाद हनु अ वाभािवक नभएको र
इजलास नं. १४
सो नै िपताको यानै िलनु पन कारण हो भनी मा न
तकसङ् गत हने देिखँदनै । यस ि थितमा ितवादीले
१
आ नो िपता (मतृ क) लाई मान मनसायले हार मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
गरेको मानी अिभयोग दाबीअनस
ु ार िनजले मल
ु क
ु ऐन, बमकुमार े , ०७०-CR-१३९०, िबना इजाजत
यानस ब धी महलको १३ (३) नं. अनस
ु ार सजाय ख काटी चोरी िनकासी गरेको, सुरे बहादुर बम िव.
गनु कानून एवम् यायसङ् गत हने देिखन नआएकाले नेपाल सरकार
अिभयोग दाबीअनस
ितवादी सरु े बहादरु बमले अवैध तवरबाट
ु ार ितवादीलाई सजाय हनपु न
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग साल जातका ६ वटा ख कटान गरी चोरी िनकासी
सहमत हन नसिकने ।
गराएको त य शङ् कारिहत तवरबाट मािणत भएको
ितवादी भोला म डल र िनजका िपता देिख छ । साल जातका ठूला ख भएकाले ६
(मतृ क) चु हाई म डलका बीच आँप बाँडफाँडको वटा खको काठ ४२० यू. िफट हनु वभािवक
िवषयमा त काल झगडा परी दोहोरो भनाभन, कुटिपट देिख छ । अिभयोग दाबीबमोिजमको प रमाणका काठ
हँदा ितवादीले त काल उठेको रस था न नसक कटानी र िनकासी नगरेको र घटी िबगो कायम हनपु न
सोही रसको आवेगमा आई आ नो आ मसंयम र भए माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम सो
आ मिनय ण गमु ाई बाँसको भाटाले आ नो बाबु मतृ क कुरा मािणत गन माणको भार ितवादीमा नै रहने
चु हाई म डललाई हार गदा िनज भइु मँ ा लडेपिछ देिख छ । तर, ततु मु ामा ितवादीले यस कारको
चु हाई म डललाई उपचार गन लैजाने ममा बाटोमा माण ततु गन सके को देिखन नआउने ।
मृ यु भएको िमिसल माणबाट देिख छ । यस कार
अवैध तवरबाट
ितवादीले कटान
वारदातको अव था ि थितलाई हेदा ितवादीले गरेको गराएको काठको प रमाण ४२० यू. िफट र मू य
उ काय मल
.३,३६,०००।- नै कायम गनु त यसङ् गत र
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
मा विणत आवेश े रत ह या भएको भ ने नै देिखने ।
मनािसब देिखँदा िनजले ४२० यू. िफट काठ (मू य
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
.३,३६,०००।-) अवैध तवरबाट कटान गराई
ितवादी भोला म डललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी िनकासी गरेको मािणत भएको देिखँदा वन ऐन,
महलको १४ नं. अनस
ु ार आवेश े रत ह या २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम िबगोको
(Murder by provocation) मा दश वष कै द सजाय दो बर अथात् .६,७२,०००।- (छ लाख बह र
हने ठह याएको सु स री िज ला अदालतको हजार) ज रवाना र ३ (तीन) मिहना कै द सजायसमेत
िमित २०७१।१०।१२ को फै सला सदर हने हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन
२०७३।२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
अतः िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
क यटु र : उ रमान राई
ितवादी सरु े बहादरु बमले ४२० यू. िफट काठ
इित संवत् २०७४ साल पस
(मू य .३,३६,०००।-) अवैध तवरबाट कटान गराई
ु ६ गते रोज ५ शभु म् ।
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िनकासी गरेको मािणत भएको देिखँदा िनजलाई वन माणबाट पिु हन नआएको र िबनाआधार दोषी ठहर
ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम िबगोको गन निम ने भई सु िज ला अदालतबाट सफाइ िदने
दो बर अथात् .६,७२,०००।- (छ लाख बह र गरी भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
हजार) ज रवाना र ३ (तीन) मिहना कै द सजायसमेत बटु वलबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको भ न निम ने ।
िमित २०७०।९।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अतः िववेिचत आधार, कारण र
हने ।
माणसमेतबाट ितवादीह म येका सशु ील थापालाई
इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(ङ)
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् । अ तगतको कसरु देिखँदा ऐ. ऐनको दफा १४(१)
२
ङ बमोिजम १ (एक) वष कै द, अ य ितवादीह
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. देवबहादरु ख ी र कृ ण अयालले अिभयोगबाट सफाइ
ी बमकुमार े , ०७०-CR-१६९१, लागु औषध पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित
ाउन सगु र, नेपाल सरकार िव. सुशील थापासमेत
२०७०।०२।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
ितवादीम येका देवबहादरु ख ीको हकमा सदर हने ।
िवचार गदा िनजको अिधकार ा अिधकारीसम को इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
बयानमा सहअिभयु ले पोल गरेको र िनज सािबती क यटु र: अिभषेककुमार राय
भए तापिन अदालतसम इ कारी भई बयान गरेको इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
देिख छ । िनजको साथबाट कुनै पिन लागु औषध
३
बरामद भएको देिखँदैन । वादी नेपाल सरकारबाट मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
िनजले लागु औषध कारोबार वा सेवन गरेको भ ने बमकुमार े , ०७०-CR-०४१५, कत य यान,
कुनै सबतु माण पेस गरेको देिखँदैन । के वल मौकामा नेपाल सरकार िव. सुशील कुँवर
सािबत भएको र सहअिभयु को पोलकै एक मा
ितवादी र मतृ कबीच पूव रसइवी भएको
आधारमा अ य कुनै ठोस सबदु माणबेगर िनजलाई कुरा िमिसल संल न माणबाट देिखएको छै न यसैगरी
समेत ऐनको दफा १४(१)छ(१) बमोिजम कसरु दार मतृ कलाई मान पन मनसाय साथ हानेको पिन
ठह याई सजाय गन मनािसब नदेिखँदा ठोस सबदु देिखँदनै । यसरी मार भ ने िनयतले नभई मतृ क र सी
माणको अभावमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने खाई घरमा आई भात खाने वा चाउचाउ खाने स दभमा
गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको फै सला उठेको सामा य िववादमा पिहला हानेबाट त काल
िमलेकै देिखने ।
उठेको रसमा जोिखमी हितयारको योग नगरी
ितवादी कृ ण अयालको हकमा िवचार गदा वारदात थलमा भएको मारतौल ( ामर) ले टाउकोमा
िनजबाट कुनै दसी बरामद भएको देिखँदनै । िनजले हार गरेको कारण दाजु कृ ण कँु वरको मृ यु हन गएको
आरोिपत कसरु मा इ कार रही अदालतमा बयान पाइ छ । ितवादीले मतृ कलाई मान नै मनसायले
गरेको, जाहेरवाला तथा ितवेदकले िनजलाई लागु जोिखमी हितयार योग नगरी सामा य िववादमा
औषध दु यसनी हो भनी अदालतमा य गन सके को त काल उठेको रसले मारतौल ( ामर) हार गरेबाट
देिखँदैन । िनजउपरको अिभयोग दाबी अ य वत
मतृ कको मृ यु हन गएको पाइ छ । य तो कृितको
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कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ बरामद भएकोम ये जाहेरवालाले मेरो हो भनी सनाखत
नं. आकिषत हने नभई सोही महलको १४ नं. आकिषत गरी बझ
ु ी लगेको सामानबाहेक अ सामानह चोरी
हने हँदा िनज ितवादीलाई यानस ब धीको महलको भयो भ नलाई शङ् कारिहत व तिु न ठ माण ततु
१४ नं. को कसरु मा सोहीबमोिजम १०(दस) वष कै द भएको िमिसलमा देिखँदनै । िबगो कायम गन स दभमा
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको भरपद र िव वसनीय आधार र माण भनेको बरामद
फै सला िमलेकै देिखँदा सो फै सलालाई अ यथा गनपन
भएको दशीको सामान नै हो । जसले कसरु सँग
ु
नदेिखने ।
स ब ध रहेको देिखनपु छ । ततु िमिसलबाट चोरी
अतः िववेिचत आधार, कारण र भयो भिनएकोम ये िबगो .७७,४९०।- बराबरको
माणसमेतबाट ितवादीले मतृ क दाजु कृ ण कुँवरको धनमालस म जाहेरवालाले सनाखत गरी बझ
ु ी िलएको
यान मान पूवमनसाय र यान िलनपु नस मको अव थाले आधारयु , शङ् कारिहत, िव वसनीय
इवीसमेत के ही नरहेको र लक
ु चोरी हानेको माणको अभावमा दाबीबमोिजमको िबगो बराबरको
अव थासमेत नभई उसै मौकामा उठेको रस था न अ य सरसामान पिन चोरी भयो भ न सिकने ि थित
नसक त काल घटना थलमा फे ला परेको सामा य रहेको नपाइने ।
औजार मारतौलले हार गदा सोही चोटको कारण
फौजदारी कसरु मा कसरु मािणत हनको
मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादी सशु ील लािग शङ् कारिहत िव वसनीय य
माणको
कुँवरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको आव यकता पदछ । य तो कृितको िववादमा
१४ नं. ले १० (दश) वष कै द हने ठह याई पनु रावेदन िबगो यिकन गनको लािग आव यक पन आधार
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।०९।२२ मा भएको र माण भनेको बरामद भएको दशीको सामान नै
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हो । यसैले सैिनक िवशेष अदालतबाट जाहेरवालाले
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
सनाखत गरी उ लेख गरेको सामानह म ये मू य
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
खल
ु ेको सामानह को ज मा मू य िबगो . ७७,४९०।कायम गरी यसकै आधारमा ितवादीलाई सजाय
इजलास नं. १६
तोक भएको फै सलालाई अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट
१
ज मा िबगो .७७,४९०।- कायम गरी ितवादी
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी िवकास खवास था ले पिहलो पटक आरोिपत कसरु
बमकुमार े , ०७१-CR-१५४२, नकबजनी चोरी, गरेको ठह याई सैिनक िवशेष अदालतबाट िमित
नेपाल सरकार िव. िवकास खवास था
२०७१।१०।१५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
ितवादीले अदालतमा बयान गदासमेत िमित सदर हने ।
२०७०।११।१० मा खडा भएको मचु ु कामा िस.नं.३ इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
मा िच लगाइएको (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), इित संवत् २०७५ साल साउन १६ गते रोज ४ शभु म् ।
(छ), (ज), (ञ), (ट), (ठ), (ढ) र (ण) मा उि लिखत
२
सामानस म मैले चोरी गरेको हँ । सोबाहेक अ
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सामानह मेरो नै हो भनी उ लेख गरी लेखाएको हँदा बमकुमार े , ०७४-CR-०७३७, जबरज ती
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करणी, पाहना भ ने पहना था िव. नेपाल सरकार
अदालत, तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासबाट िमित
जबरज ती करणीको अपराध कायम हन २०७४।१।१९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
िलङ् गको पूण वेश वीय खलन र योिन छे दन सदर हने ।
फाटेको हनु आव यक छै न वीय खलनसिहत वा इजलास अिधकृतः स रता रजाल
रिहत ी जने ीय (योिन) को बा भागिभ आंिशक इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् ।
िलङ् ग वेश गराउनु वा िलङ् ग वेश गराउने य न
गनु मा पिन जबरज ती करणीको अपराध हने देिखँदा
इजलास नं. १७
ततु मु ामा ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज ती
करणी गरेको देिखन आउने ।
१
तसथः ितवादी पाहना भ ने पहना था लाई मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पीिडत वष ९ क नाबािलक प रवितत नाम ६५ सो तेजबहादरु के .सी., ०७२-CI-१९४३, बहाल िदलाई
१३३ लाई जबरज ती करणी गरी जबरज ती करणीको घर खाली गराई चलन चलाई पाऊँ, कमान िसंह था
महलको १ र ३(१) नं. िवपरीतको कसरु गरेको पिु
िव. महे रनाथ योगी
भएको हँदा िनज ितवादी पाहना भ ने पहना था लाई
पनु रावेदक ितवादी कमानिसंह था ले
सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द पिन सोही ज गाबाट िक ाकाट भई कायम रहेको
सजाय र पीिडत ६५ सो १३३ लाई ितवादी पाहना िक.नं. २५३७ को ज.िव. ०-१-१० ज गामा आफै ँ ले
भ ने पहना था बाट सोही महलको १० नं. बमोिजम घर बनाई बसेको हो भ ने िजिकर िलएको देिख छ ।
.५०,०००।- (पचास हजार) ितपूित भराई पाउने पनु रावेदक ितवादीको उ िजिकरतफ िवचार गदा,
भनी गरेको
उ ज गामा ितवादीले सािबकमा नै घर बनाई बसेको
नेपालग ज भए िनजले सािबकका ज गाधनी मु नदेवीउपर नै
सािबकमा नै नालेस उजरु गरी आफूले घर बनाएको
माणह पेस गरी उ घर आफूले नै बनाएको भनी
अतः उि लिखत कानून तथा िववेिचत मािणत र सो कायम गराउन स नपु न िथयो । यसो
आधार माणबाट यी ितवादी पाहना भ ने पहना गन नसक यी वादीले पा रत िलखत ारा ख रद गरेको
था ले पीिडत वष ९ क नाबािलक प रवितत नाम ज गा घरलाई, उ घर आफूले बनाएको भ ने िजिकर
६५ सो १३३ लाई जबरज ती करणी गरी जबरज ती माण र कानून ारा समिथत हन आएको देिखएन ।
करणीको महलको १ र ३(१) नं. िवपरीतको कसरु अचल स पि को हकको माण नै े ता र िलखत
गरेको पिु भएको हँदा िनज ितवादी पाहना भ ने माण हन् । उ िक.नं. को ज गा र सो ज गामा रहेको
पहना था लाई सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम घर ितवादीले बनाएको भ ने कुनै े ता, िलखत
१०(दश) वष कै द सजाय हने ठहर गरी पीिडत ६५ माण, रिसद र िबल आिदबाट समिथत एवम् पिु हन
सो १३३ ले ितवादी पाहना भ ने पहना था बाट आएको देिखँदैन । आ ना नाउँमा ज गा दता कायम
सोही महलको १० नं. बमोिजम .५०,०००।- नहँदै ितवादीले मौिखक सतमा ज गा ख रद गछु भनी
(पचास हजार) ितपूित भराई पाउने ठह याई बाँके प क घर नै िनमाण गरेको भ ने मानी ज गा ख रद गन
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी उ च वादीले घरसिहत राजीनामा पा रत गरेको अव थालाई
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अनदेखा गरी उ ज गामा बनेको घरमा ितवादीको गरेको हकिवपरीत पनु रावेदक ितवादीले उ
हक कायम गराई िलनिु दनु गराउनु कानून र यायको िववािदत िक.नं.२५३७ को ज गाको हक वािम व
रोहमा मनािसब नहने ।
आफूमा रहेको भ न सके को अव था पिन कही ँकतैबाट
अिधकार ा िनकायबाट वादीले घर नदेिखने ।
ज गा िलनिु दनु गरी हक ह ता तरण भएको भ ने
बहालसमेत िदलाई पाउँ भ ने वादीको
राजीनामाको िलखतबाट नै देिखइरहेको ि थितमा उ
दाबीतफ िवचार गरी हेदा, वादी र ितवादीबीच बहाल
ज गामा बनेको घर म ितवादीले बनाएको भ ने िनजको िलनेिदने सत स झौता भएको कुनै कागज िलखत
मौिखक भनाइको कुनै औिच यता नै हने देिखँदैन । माण भए गरेको देिखँदैन । य तो अव थामा माग
ज गामा हक ा त नहँदै घर िनमाण ग रसके को िथएँ दाबीबमोिजम बहाल िदलाई िदन यिु सङ् गत नहने
भ ने ितवादीको िजिकर त ययु माणबाट पिु
भनी समेत भएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
गन नसके को हँदा यी वादीको उ ज गामा बनेको घर फै सला मनािसब नै देिखने ।
ियनै ितवादीले िनमाण गरे गराएका होलान् भ ने मा नु
तसथ, बिदया िज ला अदालतबाट िमित
यायसङ् गत नहने र यसतफ थप माण बु नपु छ िक २०७२।१।३१ मा भएको फै सला मनािसब ठहर गरी
भ नका लािग आ नो िजिकर पु ट् याई ंहने ितवादीले सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
कुनै कागजात नै पेस गन नसके काले अदालत, आफै ँ ले २०७२।१०।१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
नै अ थप माणह पिन बिु झरहनु आव यक देिखन हने ।
नआउने ।
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
पनु रावेदक ितवादी कमान िसंह था ले उ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
िववादको िक.न. २५३७ को ज गाको हक वािम व इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।
आफूमा िनिहत रहेको भ न सके को अव था पिन
२
कही ँकतैबाट देिखँदैन । कानूनको रीत पु याई पा रत मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
िलखतबाट हक ह ता तरण गरी ा त गरेको ज गामा तेजबहादुर के .सी., ०७२-RB-००३१, करारको
रहेको घर अ यथा मािणत नभएस म सोही ज गाको यथावत् प रपालना, गणेशबहादुर गु ङ िव. भौितक
ज गाधनीकै मा नपु न ।
पूवाधार तथा यातायात म ालय, िसंहदरबार,
मालपोत कायालय बिदयाबाट पा रत भएको काठमाड
िमित २०७०।४।३० को राजीनामा िलखतबाट
पनु रावेदक िनवेदकलाई िमित २०७०।७।९
सािबक िक.नं. ५५२ िक ाफोड भई कायम भएको मा च.नं. क. .।१३।िविवध।४३।२३ बाट स चालक
िववािदत िक.नं. २५३७ को घर ज गा िलनिु दनु गरी सिमितको िमित २०७०।६।८ को बैठक नं. ४५४ को
हक ह ता तरण काय भएको देिखरहेको ि थितमा िनणयबमोिजम दफा ८(ख) बमोिजम स झौता भङ् ग
सो ज गामा बनेको घर यी पनु रावेदक / ितवादीले ग रएको र भाडास ब धी िहसाब फरफारक गनु भ ने
बनाएका होलान् भनी अनमु ानकै भरमा उ ज गा बेहोराको प ेिषत ग रएको देिख छ । सो प ेिषत
घरमा ितवादीको नै हकदैया रह छ भ न िम ने भएको १ वषपिछ िमित २०७१।७।२६ को च.नं. ११
देिखएन । वादीले अिधकार ा त सरकारी िनकायबाट िमित २०७१।७।२६ को प बाट करारबमोिजमको घर
पा रत राजीनामा िलखतबाट उ घर ज गामा ा ज गा खाली गनबारे प लेिखएको देिखयो । यसरी
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करारका एक प बाट करार स झौतामा उि लिखत
१ वषको अविधपिछ करार र भएको जानकारी
इजलास नं. १८
िदएको पाइयो । करार स झौतामा उि लिखत
यव थाबमोिजम एक वषअगावै करार भङ् ग हने मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
जानकारी गराई १ वषको अविध यितत भएपिछ करार पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०९५९, उ ेषण
र गन गरी भएको िनणयलाई मा यता िदई गरेको / परमादेश, सिचन के सुनुवार िव. उ च अदालत
काम कारबाहीलाई करार स झौतािवपरीत भएको भनी (त कालीन पुनरावेदन अदालत) पाटन
अ यथा गनपन
कानूनबमोिजम दता गरी स चालनमा रहेको
ु अव था नदेिखने ।
करार जीिवतै रहेको अव थामा मा साह रन इ टरनेसनल हाउिजङ ा.िल. का ो ाइटर
करारको यथावत् प रपालनाका लािग यवधान रहेका यी िनवेदकको वतन किहले कता किहले कता
उ प न भएमा उ करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ र अ तैअ तै हने गरी वतन प रवतन गरी रहे पिन
को यव थाबमोिजम अ त रम कृितको उपचार िनज िबना वतन रहेका िथए भनी अनमु ान लगाउन
ा त गन सिकनेमा करार स झौता नै र भइसके को सिकँ दैन । उ काशकुमार ढुङ्गानाको जाहेरी रहेको
अव थामा करारको यथावत् प रपालनाका लािग उ
मु ामा यी िनवेदकको नाउँमा याद तामेल भएको
यव थाबमोिजमको उपचार ा त गन स ने अव था िमित २०६९।८।२५ गतेको समयमा आ नो वतन
नदेिखएको भनी करारबमोिजमको अि तम उपचारको कहाँ िथयो भनी ततु िनवेदन दता गरेको समयस म
िनि त करार स झौतामा उि लिखत म य थताको खल
ु ाउन नचाहनल
ु े यी िनवेदक सफा हातले रट
ि या ारा नै िववादको िन पण गनपन
ु गरी भएको िनवेदन िलएर आएका रहेछन् भनी मा न स ने ि थित
पनु रावेदन अदालत, पोखराको आदेश मनािसब नै देिखन नआउने ।
देिखने ।
अदालतले याद जारी गन थान भनेको
तसथ, पनु रावेदक िनवेदक र िवप ी जाहेरवालाले देखाएको वतन हने र जाहेरवालाले
त कालीन नेसनल क सन क पनी नेपाल ितवादीको वतन िनजले गरेको बयान वा यावसाियक
िलिमटेडबीच भएको करार र भइसके को देिखएको र कामको िसलिसलामा उ लेख गरेको वतन नै हन
करार स झौतामा नै म य थता ऐन, २०५५ बमोिजम आउँछ । अदालत, आफै ँ ले शू यतामा रहेर कसैको
िववाद िन पण गनसमेत उ लेख भएको अव थामा नाउँमा वतन कायम गरी आफै ँ याद जारी गन गदन
िनवेदकको मागबमोिजम करार ऐन, २०५६ को दफा र जाहेरवाला वा मु ा दता गन प ले पिन ितवादीको
८७(२) बमोिजमको आदेश जारी हनपु न अव था वतन आफै ँ कायम गन नभई िनजले उ लेख गरेको
देिखएन भनी पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित वा यावसाियक कामको िसलिसलामा उ लेख गरेको
२०७२।१।२ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर वतन वा नाग रकताबमोिजमको वतन नै हने देिखन
हने ।
जाने ।
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
यावसाियक िसलिसलमा यी िनवेदकले
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
उ लेख गरेको वतन काठमाड महानगरपािलका
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् । वडा नं. ४ लोसालमा याद तामेल गदा िनजले उ
वतन प रवतन गरेको देिख छ । िनजले उ लेख
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गरेको िनजको घर वास भएको वतन का.म.न.पा.-४ बाबु बनी नाग रकता िदलाउने उ ोग, कृ ण साद
लोसालमा याद जारी भएको छ । िनजउपर बैिकङ थपिलयासमेत िव. नेपाल सरकार
कसरु का मु ा लागेपिछ सो चाल पाई िनजले घरबासै
पनु रावेदक ितवादीह ले कसरु गरेको
िब गरी डेराको मा यमबाट वतन प रवतन गद देिखए तापिन के क तो कसरु गरेका हन्, के क तो
िहँड्न लागेपिछ िनजलाई यिकन पमा याद तामेल सजाय हने हो, कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय तो नु
गन स ने ि थित नै हन स दैन । यसै कारणले नै उ च यायोिचत हने हँदा कुनै पिन कसरु दारलाई कसरु को
अदालत, पाटनले अ.बं.११० नं. बमोिजमको ि या मा ाभ दा बढी सजाय गनु फौजदारी यायको
पूरा गरी सावजिनक सूचना जारी गरी िनवेदक िव को ममिवपरीत हने हँदा अपराधको गाि भयता र सो
आरोपको ितवाद गन कानूनबमोिजमको अिधकार कायमा िनवाह गरेको भूिमकाको आधारमा सजायको
दान गरेकै देिखन आयो । िमित २०७१।९।२४ गते िनधारण ग रनु यायोिचत हन जाने ह छ । िनज िनवेदक
थनु छे क गन ममा अदालतमा उपि थत रहेका यी ितवादीह को कसरु को गाि भयसमेतलाई िवचार
ितवादीले सोही अदालतबाट िमित २०७१।१०।२९ गदा िवदेशीलाई नाग रकता िदलाउन झु ा िववरणमा
गते भएको फै सलाको काम कारबाहीको स ब धमा सनाखत गरेको देिखए तापिन सो सनाखतबापत
अ.बं.२०८ नं. मा यव था भएको यादिभ स म पिन िनजह ले के कित आिथक लाभ िलएको हो सोको
जानकारी ा त गन सके का िथएनन् भनी िव वास गन िववादरिहत तवरबाट पिु हन नस नक
ु ा साथै रकम
स ने ि थित नरहने ।
बरामद भएको नदेिखएसमेतबाट अपराध भइसके को
तसथ, िववेिचत त य तथा आधार कारणको नदेिखएको र अपराध हने काय गन उ ोगस म गरेको
आधारमा पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित देिख छ । य तो अव थामा िनज ितवादीह लाई
२०७१।१०।२९ गतेको फै सलाको तपिसल ख डको ज रवाना मा गदा पिन कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय
(च) बमोिजम सु यादै गज
ु ारी ब ने ितवादी सिचन पया हने भई यायको मकसद पूरा हने नै देिखने ।
के सनु वु ारलाई मल
अतः िनज िनवेदक ितवादीह रामकुमार
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोिजम
पनु रावेदन याद निदई भएको फै सलाको तपिसल उ ेती र कृ ण साद थपिलयालाई नेपाल नाग रकता
ख ड (च) ले िनजको कानूनी तथा संवैधािनक हक ऐन, २०६३ को दफा २१(२) अनस
ु ार जनही
हनन् भएको नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम
.१२,५००।– (बा हजार पाँच सय) पैयाँ ज रवाना
आदेश गन िमलेन । िनवेदन खारेज हने ।
हने ठहछ । सो ठहनाले िमित २०६८।११।१८ मा
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
नवु ाकोट िज ला अदालतले नेपाल नाग रकता ऐन,
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् । २०६३ को दफा २१(२) को कसरु मा ऐ.ऐ.को दफा
२१(७) बमोिजम ७(सात) मिहना कै द हने गरी भएको
इजलास नं. १९
फै सला िमित २०६९।१२।१८ मा पनु रावेदन अदालत,
पाटनले सदर गरेको फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही
१
उ टी भई ितवादी रामकुमार उ ेती र ितवादी
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी कृ ण साद थपिलयालाई नेपाल नाग रकता ऐन,
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१४१४, न कली २०६३ को दफा २१(२) अनस
ु ार १२,५००।- (बा
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हजार पाँच सय) पैयाँ ज रवाना हने ।
२०३३ ले िदएको अिधकार योग गरी िदएको उ
इजलास अिधकृत: िगता े
िसफा रसलाई दूिषत मनसाय यु आपरािधक काय
क यटु र: अजनु पोखरेल
गरेको मा न नसिकने ।
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
अ य ितवादीह ले िनज ितवादी ह र साद
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०७७९, न कली उ ेतीसमेत संल न रही रकम िलने खाने िनयतले
बाबु बनी नाग रकता िदलाउने उ ोग, देवे
कुनै काय ग यो भनी भ न सके को अव था िमिसल
यौपाने िव. नेपाल सरकारसमेत भएको संल न कागजातह ले पिु गन सके को देिखएन ।
मु ामा पिन यसैअनस
ितवादीह म येको रामकुमार उ ेतीले अिधकार ा
ु ार फै सला भएको छ ।
२
अिधकारीसम गरेको बयानको स.ज.नं.१२ मा
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी अनस
ु ूची फारममा िसफा रस गन गा.िव.स. सिचवलाई
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CR-१४१५, न कली मैले िनज छुङ्ता लामा, भ बहादरु को छोरी होइनन्
बाबु बनी नाग रकता िदलाउने उ ोग, ह र साद उ ेती भनी खल
ु त पमा नबताएको भनेसमेतबाट
िव. नेपाल सरकार
त कालीन गा.िव.स. सिचव िनज िनवेदक ितवादी
ितवादीलाई ज म, मृ यु तथा अ य यि गत ह र साद उ ेतीले यी भ बहादरु गु ङ र छुङ्ता
घटना (दता गन) ऐन, २०३३ बमोिजम ग रएको लामा बाबु छोरी होइन भनी जानी जानी िसफ रस
िसफा रसमा सोही ऐनअनस
ु ार कारबाही नगरी नेपाल गरेको भ न िमलेन । िनज िनवेदक ितवादीले
नाग रकता ऐन, २०६३ बमोिजमको कसरु कायम गरी िवदेशीलाई नाग रकता िदलाउन के क तो कारको
सजाय गरेको यायको रोहमा उिचत मा न नसिकने । झु ा िववरण वा सहयोग ग यो तथा के कित आिथक
स बि धत यि ले फारममा भरेको बेहोरा लाभ िलयो भ नेसमेत पिु हन नसके को अव थामा
नै िसफा रस कताको लािग जानकारीको मूल ोत थानीय जन ितिनिधसमेत भई झु ा िववरण िलई
हने भएकोले थानीय जन ितिनिधसमेत भई बाबल
ु े थानीय यि भ बहादरु गु ङ िपता बनी आ नो
आ नो छोरीको ज म दता तथा नाता माणप का छी छोरी छुङ्ता लामा गु ङ हो भनी ऐनले तोके को
बनाउन आउँदा िनजह लाई उ कागजातह निदनु िववरण र फारामसमेत भरी सिहछाप लगाई ज म
पन कुनै कारण तथा अव थासमेत नरहेको अव थामा दता तथा नाता माणप को िसफा रस िलन आएको
ज म, मृ यु तथा अ य यि गत घटना (दता गन) ऐन, अव थामा ऐनले तोके बमोिजमको िनजले ज म दता
२०३३ ले िदएको अिधकार योग गरी िदएको उ
तथा नाता माणप िदनल
ु ाई आरोिपत कसरु गरेको
िसफा रसलाई दूिषत मनसाय यु आपरािधक काय मा न नसिकने ।
गरेको मा न सिकएन । स बि धत यि ले फारममा
कसैलाई पिन कसरु दार ठहर गनपु ूव
भरेको बेहोरा नै िसफा रस कताको लािग जानकारीको आरोिपतको मनसाय, अपराधको गाि भयतासमेतलाई
मूल ोत हने भएकोले थानीय जन ितिनिधसमेत भई िवचार गनपन
ु हँदा ततु वारदातमा िनवेदक ितवादी
बाबल
ु े आ नो छोरीको ज म दता तथा नाता माणप ह र साद उ ेतीले ज म दता तथा नाता माणप
बनाउन आउँदा िनजह लाई उ कागजातह निदनु िदनक
ु ो मनसाय िवदेशीलाई नेपाली नाग रकता िदनु
पन कुनै कारण तथा अव थासमेत नरहेको अव थामा नभएर थानीय भ बहादरु गु ङको का छी छोरी
ज म, मृ यु तथा अ य यि गत घटना (दता गन) ऐन, छुङ्ता लामालाई िवदेश पढ् न जान र छा विृ स ब धी
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अ य कागजातह बनाउनको लािग िदएको भ ने िनज िनवेदक ितवादी ह र साद उ ेतीले िदएको ज म
िमिसल संल न माणह बाट मालाकार पमा पिु
दता र नाता माणप को िसफा रस कानूनस मतको नै
भइरहेको अव थामा दूिषत मनसायिबना “ज म, मृ यु रही िनज िनद ष रहेको पिु हनआएको देिखँदा सु
तथा अ य यि गत घटना (दता गन) ऐन, २०३३” नवु ाकोट िज ला अदालतले िमित २०६८।११।२८
ले िदएको अिधकार तथा दािय व रीतपूवक पालना मा िनज ितवादीलाई आरोिपत कसरु ठह याई
ग रिदएको माणप कागजातलाई अ य गैरकानूनी नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(२) को कसरु
कायमा योग गछ भने य तो माणप िदनेलाई दोषी कायम गरी ऐ.को २१(७) बमोिजम ७ सात मिहना
मानी कारबाही गनु अ याय पूण हन जा छ । ज म दता कै द सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित
तथा नाता माणप को िसफा रस र नाग रकताको २०६९।१२।१८ मा सदर गरेको फै सला उ टी हने
िसफा रस भनेको फरक िवषय हो । य तो फरक र िनवेदक ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
िवषयमा सफा िनयत राखी िदएको कागजातह लाई पाउने ।
अ य ितवादीह ले िवदेशीलाई नाग रकता िदलाउन इजलास अिधकृत: गीता े
योग गछ भने सो कायको भािगदार सफा िनयतले इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
ज म दता तथा नाता माणप को िसफा रस गन िनज
३
िनवेदकलाई झु ा िववरण िदई िवदेशीलाई नेपाली मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
नाग रकता िदलाउन सहयोग गरेको भनी नेपाल ड बरबहादुर शाही, ०७३-CI-०९९०, िलिखत तथा
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(२) को कसरु दता बदर दता, दय राउत अिहर िव. बलके िशया
कायम गरी सजाय गनु यायको रोहमा उिचत मा न अिहरनीसमेत
नसिकने ।
लो नेको देहावसानपिछ छोराह ले
अतः
उि लिखत
आधार
र आमा ितको दािय व पूण पले पालन नगरेको कारण
कारणह समेतबाट ितवादीह म येको भ बहादरु घरको पु ष यवहारकताको दािय व आइपरेको र अ य
गु ङ बाबु र छुङ्ता लामा गु ङ छोरी बनी झु ा आय ोतको मा यम नभएको तथा आ नो वा य
िववरण िदई िनज िनवेदक ितवादीलाई झु यानमा उपचारसमेत गनपन
ु कारणबाट यवहार चलाउनको
पारी ऐनले तोके को रीतपूवकको ढाँचामा िनवेदन िलई लािग मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं. को कानूनी
आई थानीय जन ितिनिधसमेतले सनाखत गरी प रिधिभ रही के ही अथात् आधाभ दा कम ज गा
िदएको अव थामा बनाइिदएको कागजलाई जानीजानी िब गरी यवहार चलाएको अव थालाई अ यथा
िवदेशीलाई नाग रकता िदलाउन िसफा रस गरी भ नपु न अव था देिखँदैन । उ ज गा िब गदा
सहयोग गरेको भ न निम ने ।
अक छोरा सा ी रहेको तर वादी पनु रावेदकलाई स म
यि गत घटना िववरणको जानकारीको सा ी नराखेकै कारणबाट मा यवहार चलाउनको
आिधका रकता स बि धत यि नै हने र िनजले लािग घरको मु यले के ही ज गा िब गरेको र उ
फारममा भरेको बेहोरा नै मूल ोत हने भएकोले थानीय ज गा िब गदा अंशब डाको १९ नं. को प रिधिभ
बाबु र जन ितिनिध भई छोरीको ज म दता तथा नाता रही गरेको यवहारले वैधािनकता पाउँदनै भनी भ नु
माणप बनाउन रीतपूवकको फाराम भरी िसफा रस कानूनसङ् गत नदेिखने ।
मा न आएको अव थामा त कालीन गा.िव.स. सिचव
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ८ नं.ले
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घरको मु य भई यवहार गनले अंशब डाको १९ नं. तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
बमोिजम अचलमा आधीस म यवहार चलाउन पाउने
भूक प पीिडतह बाट परेको िनवेदनलाई
कानूनी यव था रहेको तथा आफूले िलखत गरी िब
छनौट गन अवल बन गनपन
ु कुनै िनि त प ित
ग रिदएको ज गाको आधाभ दा बढी ०-१९-१५ ज गा णाली कुनै कानूनले तोके को पिन देिखँदनै । भूक प
ितवादी बलके िशया अिहरनीको नाममा रहेको भनी पीिडतह म येबाट नै गोला थाको आधारमा
िनजको भनाइसमेत रहेको कुरालाई यी वादी िनवेदकले १५००।- जना यि ले राहत व प ट् या सी न बर
अ यथा भ न सके को नदेिखएबाट यथ ितवादी पाउन स ने र िनवेदक पिन सो कारबाहीमा सहभागी
बलके िशया अिहरनी घरको मु य यि भएको र घरको भइसके को हँदा समानता भएन भ ने िनवेदकको भनाइ
मु य यि ले पैतक
ृ स पि को आधा आफूखस
ु गन मनािसब देिखन नआउने ।
मल
भूक प पीिडतको लािग िवतरण ग रने नयाँ
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९(१) ले बाधा पु याएको
नदेिखने ।
ट् या सी न बरको योग काठमाड उप यकािभ
अतः िववेिचत आधार, कारण र मा योग गन वा उप यकाबािहर पिन योग हन
माणसमेतबाट घर यवहार स चालन गन अचल स ने हो भ ने िवषय नेपाल सरकारको नीितगत तथा
स पि आधीभ दा कम ज.िव. ०-७-० ज गा यव थापक य कृितको िवषय हो । य तो शासिनक
बलके िशयाले िब गरेको काय कानूनसङ् गत िवषयमा रट े ािधकारिभ वेश गरी यायालयबाट
नै भएको हँदा ३ ख डको १ ख ड िलखत दता कुनै आदेश जारी गनु उपयु हने नदेिखने ।
बदरसमेत ग रपाउँ भ ने वादीको दाबी नपु ने ठहर गरी
अतः िनवेदकसमेत सहभागी रहेको
सु बारा िज ला अदालतको िमित २०७१।१२।११ राहत व प नेपाल सरकारले अवल बन गरेको
को फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, ट् या सी न बर िवतरण ि याको िवषयमा असर
हेट डाबाट िमित २०७२।११।१४ मा भएको फै सला पन गरी िनवेदकले िलएको िनवेदन दाबी रटस ब धी
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
संवैधािनक यव था तथा सै ाि तक मू य
इजलास अिधकृतः गीता े
मा यताअनक
ु ू ल नदेिखँदा पिहलो ि मा नै कारण
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभु म् । देखाउ आदेश जारी गन तथा िवप ीह बाट िलिखत
जवाफ मगाइरहनु पन देिखएन । तसथ ततु रट
एकल इजलास
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
मा. या. ी िव भर साद े , ०७३-WO-१३३४, इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभु म् ।
उ ेषण / परमादेश, चुडाबहादुर खड् का िव. धानम ी
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