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७
इजलास नं. १०
६
इजलास नं. ११
६
इजलास नं. १२
१२
२
२
२१
ज मा
६१
कूल ज मा ६१ + १४ = ७५

४
४
५
१

१४

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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७७, जेठ – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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ितवादी डोलबहादरु रानाले वीकार गरेका िथए भनी
अदालतसम को बकप मा उ लेख गरेका छन् भने यी
ितवादी डोलबहादरु राना र िनजको घर खानतलासी
गदा के ही पिन बरामद नभएको भ ने खानतलासी
बरामदी मचु ु काबाट देिखने ।
बरामद लागु औषध ( ाउन सगु र) को
योजन स ब धमा िवचार गदा पनु रावेदक ितवादी
डोलबहादरु रानाले आफू लागु औषध सेवनकता
हँ भनी िजिकर िलएको पाइ छ । िनजका सा ीले
िनज ितवादीले किहलेकाही ँ लागु औषध सेवन गन
गदथे भनी अदालतसम बकप गदा लेखाएको
देिखयो । बरामद भएको लागु औषध ( ाउन सगु र)
३ ाम ३०० िमिल ाम देिख छ । लागु औषधको
योजनलाई पिु गन बरामद लागु औषधको
प रणामको मह वपूण भूिमका रह छ । लागु औषधको
प रणामका स ब धमा यस अदालतको ि कोण हेदा
“बरामद भएको मा ालाई नै अदालतले आधारको
पमा हण गनपन
ु ह छ । बरामिदत मा ा थोरै छ
बरामद भएको मा ालाई प छाएर हचवु ाको भरमा
बरामद थोरै भए पिन कारोबारी नै हन् भनी भ न पिन
िम दैन” (ने.का.प.२०७५, अंक ५, िन.नं.१०००३,
नेपाल सरकार िव राजेशकुमार लामा मु ाः लागु
औषध खैरो िहरोइनसमेत) भनी िस ा त ितपादन
भएको अव था छ । उि लिखत ितपािदत िस ा त र
बरामद लागु औषधको मा ासमेतलाई ि गत गरी हेदा
िनज ितवादी डोलबहादरु रानाले लागु औषध सेवन
कता रहेको कुरामा िववाद नदेिखने ।
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
फै सलाको िव ेषण गदा ततु मु ामा बरामद
लागु औषधको मा ा यून देिखएको छर यी
पनु रावेदक ितवादीबाट लागु औषधको कारोबारसँग
स बि धत कुनै पिन नापतौलका य , अ य
स बि धत मालव तु तथा रकमसमेत बरामद भएको
देिखएन । िनज ितवादी डोलबहादरु रानाले उ

संयु इजलास
स.का.म.ु . या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७२-CR-१६४६, लागु औषध ( ाउन
सगु र), डोलबहादुर रानासमेत िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक डोलबहादरु राना र िववेक
पनु उपर सु अदालतमा अिभयोग प दायर भएकोमा
सह ितवादी िववेक पनु का हकमा िनजलाई प देही
िज ला अदालतबाट सफाइ िदने ठहरी भएको
फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको फै सला अि तम भई बसेको देिखएबाट
िनजको हकमा के ही बोिलरहनु नपन ।
पनु रावेदक ितवादी डोलबहादरु रानाका
हकमा पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला िमलेको
छ छै न भ ने स ब धमा त यतफ िवचार गदा नाबालक
िववेक पनु बाट ३ ाम ३०० िमिल ाम लागु औषध
( ाउन सगु र) बरामद भएकोमा िववाद छै न । उ लागु
औषध ( ाउन सगु र) यी ितवादी डोलबहादरु रानाकै
हो भनी िनज आफै ँ ले वीकार गरेबाट सो त यमा
समेत िववाद रहेन । ितवादी डोलबहादरु रानाले
अदालतसम बयान गदा उ बरामद लागु औषध मैले
आफूले सेवन गनका लािग याएको हँ िब िवतरणका
लािग होइन भनी लागु औषध सेवनतफ वीकार गरी
िब िवतरणको हकस म आरोिपत कसरु मा इ कार
रही लेखाएका छन् भने िनज ितवादीका सा ी सिु म ा
वाकावलले अदालतसम बकप गदा यी ितवादी
डोलबहादरु रानाले साथीह को लहलहैमा लागेर
किहँलेकाही ँ लागु औषध सेवन गन गदथे भ ने सनु ेक
िथएँ, तर िनजले लागु औषध िब िवतरण के ही पिन
गरेका होइनन् भनी लेखाएको पाइ छ । यैसगरी वादी
नेपाल सरकारका सा ी ितवेदक सूयबहादरु ट डनले
यी ितवादीबाट के ही बरामद नभएको तथा नाबालक
िववेक पनु बाट बरामद लागु औषध मेरै हो भनी िनज
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लागु औषध ( ाउन सगु र) को कसलाई िब िवतरण
गरेको भ ने स ब धमा अनस
ु धानबाट समेत खु न
सके को देिखँदैन । कुनै पिन अिभयु लाई कसरु
कायम गदा िनज अिभयु उपर लगाएको अिभयोग
शंकारिहत तबरबाट पिु हनपु दछ यसरी कसरु पिु
नभएको अव थामा शंकाको सिु वधा अिभयु लाई
जा छ भ ने फौजदारी यायका मा य िस ा त तथा
उपयु ितपािदत िस ा तसमेतलाई म यनजर गरी
हेदा िनज ितवादी डोलबहादरु रानाले बरामद लागु
औषधको ओसार पसार र िब िवतरणसमेत गरेका
हन भनी भ न सिकने व तिु न माणको अभाव
रहेको देिख छ । यसरी व तिु न माणका अभावमा
िनज पनु रावेदक ितवादी डोलबहादरु रानालाइ लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम १० वष कै द र .२५,०००/- (प चीस
हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठहरी भएको प देही
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०७२/१/२७
को फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ उि लिखत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी डोलबहादरु रानाउपर लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (ङ)
र (च) बमोिजम लागु औषध ओसार पसार र िब
िवतरणको कसरु लाई वादीले शंकारिहत तबरबाट पिु
गन नसके को अव थामा िनज ितवादी डोलबहादरु
रानालाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम १० वष कै द र
.२५,०००/- (प चीस हजार पैयाँ) ज रवाना हने
ठहरी भएको प देही िज ला अदालतको फै सला
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
भई िनज ितवादी डोलबहादरु रानालाई लागु औषध
सेवनतफस म कसरु कायम हने गरी लागु औषध

(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम
१ वष कै द र .१०,०००/- (दश हजार पैयाँ)
ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृतः जय ती अव थी भ
क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७६ साल काितक २५ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
श शेर ज.ब.रा., ०७१-RB-००९७, करार ऐन,
२०५६ को दफा ८७८(२) बमोिजमको उपयु आदेश
जारी ग रपाऊँ, सुरशे बहादुर म ल िव. िनमल धान
पनु रावेदन अदालतबाट ऐनको दफा ८७
बमोिजम परेको िनवेदनमा बकबाट िलएको ऋण
भु ानी गन नसक िललाम ि या अवल बन गरी
िललाम सकार गरी िवप ीम येका िनमल धानले
िलएको देिख छ । उ िवषयलाई िलई यी िनवेदकले
काठमाड िज ला अदालतमा दािखल खारेज
िनणय दता बदर मु ा िदई स पूण वादी दाबी छाडी
िमलाप समेत गरेको र िमित २०७०।७।२० स म घर
खाली ग रिदनेछु भनी कागज गरेकोसमेतका आधारमा
िनवेदन िजिकरबमोिजम पु न नस ने ठह याई िनवेदन
खारेज गरेको िवषय उ दफा ८७ को उपदफा २
बमोिजम आदेश भएको देिखने ।
अतः करार ऐन, २०५६ को दफा ८७
अ तगत पनु रावेदन अदालतमा दायर भएको िनवेदनका
स ब धमा पनु रावेदन अदालतले गरेको िनणयउपर
सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने कानूनी यव था
भएको नदेिखएको तथा सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतबाट सो स ब धमा पनु रावेदन
ला न नस ने याियक िस ा त कायम भइसके को
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देिखँदा ततु पनु रावेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काितक ११ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
श शेर ज.ब.रा., ०७१-RB-००१०, करारको
यथावत् प रपालन ग रपाऊँ, दुगा साद िगरी िव.
कृ णबहादुर ख ी
पनु रावेदन अदालत तु सीपरु बाट भएको
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अ तगत
दायर भएको िनवेदनमा िनवेदकले ता रख गज
ु ारी
था ने थमाउने यादसमेत गज
ु ारी उ आदेश भएको
र सो आदेशउपर पनु रावेदन ला ने यव था उ करार
ऐन, २०५६ मा भएको नपाइने ।
अतः करार ऐन, २०५६ को दफा ८७
अ तगत पनु रावेदन अदालतमा दायर भएको िनवेदनका
स ब धमा पनु रावेदन अदालतले गरेको िनणयउपर
सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने कानूनी यव था
भएको नदेिखएको तथा सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतबाट सो स ब धमा पनु रावेदन
ला न नस ने याियक िस ा त कायम भइसके को
देिखँदा ततु पनु रावेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काितक ११ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७३-CI-०३४६, परमादेश,
अजुन यादव िव. िज ला हरी कायालय, सुनसरी
इन वा
पनु रावेदक अजनु यादवले िवप ी िज ला
हरी कायालय सनु सरीले आ नो छोरा िवनोदकुमार
यादवको आव यक खोजिबन नगरेकोले खोजतलास

गरी िनजको अव थाबारे जानकारी गराई पाउँ भनी
िनज िवप ी कायालयउपर परमादेशको आदेश जारी
गरी पाउन पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा िमित
२०७२।४।७ मा परमादेशको िनवदेन िदएको देिखने ।
अदालतको आदेशानस
ु ार िझकाई माण
िमिसलका पमा ा हन आएको ०७०-CP-११०५
नं. को अंश चलन मु ाको िमिसल संल न कागजात
अ ययन गरी हेदा िमित २०७१।२।७ गते ियनै
पनु रावेदक अजनु यादव तथा िनजका बेप ा भिनएका
छोरा िवनोदकुमार यादवसमेत िनजह का अंिशयार
जना ६ िव सिवताकुमारी यादव (मेहता) ले उपयु
अंशचलन मु ा सनु सरी िज ला अदालतमा दायर
गरेको देिखन आउने । उ अंशचलन मु ामा िफरादी
सिवता कुमारीले िवनोदकुमार यादवसँग आपसी
मे स ब ध रही शारी रक स ब धसमेत रहेको र आफू
६ मिहनाको गभवती रहेकोमा औषधी उपचारसमेतको
यव था िवनोदकुमार यादवका तफबाट नभएको भनी
िनजह िव अंश चलनतफ दाबी िलएको देिखन
आउने ।
िनवेदकको छोरा िवनोदकुमार यादवसमेत
उपर अंश मु ा दायर भएकोमा िनज बेप ा भएको
िमितभ दा पिछ छोरा िवनोद घरबाट भागी गएको,
फक नआएको भनी अ.बं ८३ नं. बमोिजम िनवेदकले
अनमु ित िलई ितउ र दता गरेको देिखयो । हिलया
जाहेरीमा यिकन जाहेरी पिछ िदने भनी उ लेख गरेको
र यिकन जाहेरी परेमा आव यक कानूनी कारबाही हने
भनी िलिखत जवाफमा उ लेख भएकै छ । हिलया
जाहेरी परेकोमा त काल िवप ी हरी कायालयबाट
खोजतलास गन हरी स चारबाट प ाचार गरेको पिन
देिख छ । िवप ी सिवताको गभ रही छोरो ज मेको
र िनवेदकका छोरासमेत उपर अंश मु ा िदई माण
संकलन गन काम भइरहेको पिन देिखने ।
अतः िववेिचत आधार एवम् माणसमेतका
आधारमा पनु रावेदकको छोरा िवनोदकुमार यादवलाई
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - २
कसैले जबरज ती बेप ा पारेको भ ने िव सनीय
आधारसमेत नदेिखएको र िवनोदकुमार यादव बेप ा
भएको भ ने कुनै ठोस माण ा हनासाथ खोजतलास
गरी कानूनी कायबाही अगािड बढाउने भनी िवप ी
कायालयले ितब ता जनाइरहेकै अव थामा यी
िनवेदकले िदएको परमादेश िनवेदन खारेज हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७२।१२।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : सभु ाशच दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७१-CR-०२१४, वैदिे शक रोजगार कसरु ,
िवमल काक िव. नेपाल सरकार
जाहेरवालाको जाहेरी पिु हने गरी
मौकामा बिु झएका हंस एडीले बकप समेत गरेको
देिख छ । जाहेरवालाले जाहेरीसाथ पेस गरेको िलखतमा
“तपाइँ गोरखबहादरु एडीसँग .१०,५०,०००।–
बिु झिलएको हो, तपाइँको छोरा हंस एडीलाई िवदेश
अमे रका पठाई वैदिे शक रोजगार लगाइिद छु, आजका
िमितले १ मिहनािभ िवदेश अमे रका पठाउन नसके मा
.५,५०,०००।– िमित २०६६।१२।३१ िभ मा
ितनछु र बाँक रकम .५,५०,०००।– िमित २०६७
साल वैशाखिभ मा ितनछु” भ ने बेहोरा उ लेख
भएको साथै जाहेरवालाको छोरालाई िवदेश अमे रका
पठाउने र पठाउन नसके वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४
बमोिजम कारबाही चलाउने कुरासमेत उ लेख भएबाट
यी ितवादी र जाहेरवालािबचमा जाहेरवालाको
छोरालाई वैदेिशक रोजगार अमे रका पठाउने गरी रकम
लेनदेन भएको भ ने देिखने ।
ितवादीले वैदिे शक रोजगार यायािधकरणमा
बयान गदा उ कागजमा भएको सहीछाप आ नो हो

भनी वीकार गरेको तर सो कागजको बेहोरा आ नो
होइन, आफूले रकम िलएको नभई करकापमा कागज
गरेको हो भनी उ लेख गरेको देिखयो । ितवादीले
उ िलखत करकापमा गरेको भनी िजिकर िलए
तापिन िनजले सो िलखतको स ब धमा सािधकार
िनकायमा उजरु गरी उ कागजलाई अ यथा मािणत
गराउन सके को देिखँदैन । साथै िनजले उ िलखतको
स ब धमा करकापमा मु ा चलाई िलखत बदर गराउन
सके कोसमेत देिखँदैन । कागजमा भएको सहीछाप
वीकार गरेको अव थामा सोमा भएको बेहोरा अ यथा
हो भनी मािणत गन माणको भार माण ऐन,
२०३१ को दफा २७ ले ितवादीको नै हने भएकोमा
सोबमोिजम ितवादीले माण पु याउन सके को
देिखँदनै । जाहेरीसाथ पेस भएको िलखत कागजको
अि त व कानूनी पमा शू य नभएस म सो िलखतको
अि त वलाई कानूनी मा यता िदनपु न नै देिखने ।
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
१० मा “यस ऐनबमोिजम इजाजतप निलई कसैले
पिन वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन पाउने
छै न” भ ने यव था रहेको पाइ छ । ऐ. ऐनबमोिजम
यी ितवादीले वैदेिशक रोजगार स चालन गन
अनमु ित निलएको र जाहेरवालाका छोरालाई वैदिे शक
रोजगारमा पठाइिद छु भनी जाहेरवालाबाट रकम िलई
िवदेश पिन नपठाएको र रकमसमेत िफता नगरेको हँदा
िनजले कसरु गरेका होइनन् भनी भ न िम ने अव था
नदेिखने ।
ितवादीउपर परेको िकटानी जाहेरी, सो
जाहेरी पिु हने गरी भएको जाहेरवालाको बकप एवं
मौकामा बिु झएका हंस एडीको बकप , उि लिखत
कागजमा भएको सहीछाप आ नो हो भनी ितवादीले
गरेको बयान बेहोरा र सो कागजलाई अ यथा हो भनी
स ब िनकायमा ितवादीले उजरु समेत नगरी उ
िलखतको कानूनी हैिसयत शू य नभएको अव थामा
ितवादी िवमल काक लाई वैदिे शक रोजगार ऐन,
4

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - २
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम १ वष ६ मिहना कै द
र १ लाख ५० हजार ज रवाना हने र जाहेरवालाबाट
ितवादीले िलएको .१०,५०,०००।– र सोको
५०% ले हने रकम .५,२५,०००।– समेत गरी
ज मा .१५,७५,०००।– जाहेरवालाले ितवादीबाट
भरी पाउने गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित
२०६८।८।२० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः अनपु मा प त
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७५ साल जे २२ गते रोज ३ शभु म् ।

ितनपन
ु भ दा बढी रकम िकन भु ानी गरेको हो भ ने
कुनै यिु यु कारण देखाउन सके को नपाइने ।
ितवादी बकले भौचर िकत भनेप चात
पनु रावेदन अदालतबाट परी णको लािग भएको
आदेशानस
ु ार राि य िविध िव ान योगशालाबाट
परी ण भई आएको ितवेदनबाट सो भौचरको
िहसाब न बर लेिखएको महलमा Erased ग रएको,
खातावालाको नाम महलमा पिन Erased ग रएका
संकेतह रहेका ठेगाना महलमा लेिखएका
अ रह म ये “वाड” अ रह “वंज रया नं.४”
अ रह को तल
ु नामा िभ मसीले लेखेको,
खातावालाको नाममा ज मा हन आएको अंकह
१२,००,०००।- म ये अंक “१” को मसी पिछ ला
२,००,०००।- को तल
ु नामा िभ न रहेको अ रेपी
महलमा लेिखएको “वार लाख मा ” म ये अिघ लो
श द “वार” को मसी पिछ ला श दह “लाख मा ” को
तल
ु नामा िभ न रहेको, बयान महलमा रातो मसीबाट
लेिखएको “१२,००,०००/-” अंकह म ये अिघ लो
अंक “१” को मसी २,००,०००।- को तल
ु नामा िभ न
रहेको भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । ततु
िववादमा वादीले पेस गरेको उ भौचर स पूण पमा
िकत गरेको भ ने नभई .२,००,०००।- को भौचरलाई
१२ लाख बनाएको र सो बनाउँदा स याउनु पन अंक
अ रह स म िकत गरेको भ ने बकको भनाइ रहेको,
सो कुरा परी ण ितवेदनबाट पिु भइरहेको स दभमा
उ भौचर िकत ग रएको र सो िकत ग रएको भौचर
आ नो ितन बाँक रकम बकलाई ित रसके को भनी यी
वादीले पेस गरेको कुरा पिु भइरहेको हँदा यी वादीलाई
िकततफ कसरु कायम भई ज रवानाको सजाय भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको देिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं
माणह बाट बारा िज ला अदालतको फै सला उ टी
भई वादीले पेस गरेको राि य वािण य बक शाखा
कायालय कलैया बारामा दािखला गरेको भनेको िमित

इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी ह रकृ ण काक , ०६८-CI-१२९३, हरिहसाब
तमसक
ु कबिु लयत फ ा, िफता ज गा फुकुवासमेत,
रािधका तेलीन िव. राि य वािण य बक शाखा
कायालय, कलैयासमेत
पनु रावेदकले राि य वािण य बक कलैया
शाखाबाट िमित २०५८।६।२८ मा िलएको ऋण रकम
एवं सोको याजसमेत आफूले बकलाई ितरेको भ ने
बेहोरा देिखँदैन । सम पनु रावेदन िजिकर अ ययन
गदा पिन स े िकतस ब धी मा यता, परी णको
प ित आिद स ब धमा मा बेहोरा उ लेख भएको
पाइ छ । उ कजा भु ानी गरेको भनी पेस भएको
भौचर िमित २०६१।६।३ मा १२ लाख बझ
ु ाएको
भ ने देिखएको स दभमा २०५८ सालमा िलएको उ
.६,२२,९२०।- को याज िहसाब गदा पिन २०६१
मा १२ लाख हन नआउने देिखएको प र े यमा
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - २
२०६१।६।३ को .१२,००,०००।- को भौचर िकत
ठह याई उ िकत गरेकोमा मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको
७ नं. तथा द ड सजायको महलको १८ नं.बमोिजम
भिभखन साह तेलीलाई .२,०६,४२७।२५ ज रवाना
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६८।१।१२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल फा गणु ११ गते रोज ६ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१२९२, हरिहसाब
तमसक
ु कबिु लयत फ ा, िफता ज गा
फुकुवासमेत, रािधका तेलीन िव. राि य
वािण य बक शाखा कायालय, कलैयासमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी िव भर साद े , ०७२-WO-११६३,
उ ेषण, यशोधा गु ङ िव. अ यागमन िवभाग,
कािलका थानसमेत
िनवेदकले को रयन नाग रक याङ ोनसँग
िमित २०७२।११।२८ मा सामािजक पर पराअनस
ु ार
िववाह गरेको देिख छ । िनवेदकले िववाह दता ग रपाउँ
भनी काठमाड महानगरपािलकामा िनवेदन िदई
काठमाड महानगरपािलकाले िमित २०७२।१२।५
मा िववाह िमित मािणत गरेको भनी प िदएको
देिख छ । उ िववाह िमित मािणत प मा िनजका
बाबआ
ु मा अिभभावकले िनज िवदेशीसँग िववाह
गरी आ नो पितको देशमा जान म जरु रहेको भनी
थानीय िनकायको रोहवरमा म जरु ीनामा ग रिदएको
पिन देिखँदैन । अक तफ िववाह दता ऐन, २०२८
अनस
ु ार िववाह दता गनु पनमा यी िनवेदकले ज ममृ यु
र यि गत घटना दता ऐन, २०३३ अनस
ु ार थानीय
पि जकािधकारीसम यि गत घटनाको बेहोरा

मािणतस म गराएको देिखने ।
िनवेदकले पितसँग भेट गन जानको िनिम
िभषा आवेदन गरेकोमा को रयन राजदतु ावासले
िनजलाई सन् २०१६।५।२० मा ९० िदन िभ अथात्
सन् २०१६।८।२ िव.सं. २०७३।४।१८ स म वेश
ग रस ने गरी वेशा ा िभषा उपल ध गराएकोमा
अ यागमन िवभागको िमित २०७३।२।२४ र िमित
२०७३।३।६ मा थान अनमु ित निदने गरी भएको
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने
िनवेदन भएकोमा उ वेशा ा िभषाको याद िमित
२०७३।४।१८ मा नै समा त भइसके को देिखँदा
ततु िनवेदनको योजन रहन नस ने हँदा िनवेदन
दाबीबमोिजमको आदेश जारी हन स ने देिखएन ।
तसथ ततु रट िनवेदनको योजन समा भएकोले
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७०-CR-०३२९, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. सुवास तामाङ
ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ् ग वेश
गराएको त य िनिववाद पमा थािपत भएको
अव थामा ितवादीको उ काय जबरज ती
करणी हो वा जबरज ती करणीको उ ोग मा हो
भ ने स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. को प ीकरणको ख ड (ग)
मा योिनमा िलङ् ग के ही मा वेश भएको रहेछ भने
पिन यस न बरको योजनको लािग करणी गरेको
मािननेछ भनी प पमा यव था गरेको पाइ छ ।
यसै स ब धमा यसै अदालतबाट पिन अजनबहाद
रु
ु
पा डे िव. ी ५ को सरकार (ने.का.प.२०६५, अंक
१, िन.नं.७९२३) भएको जबरज ती करणी मु ामा
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योिनको बा भागिभ आंिशक िलङ् ग वेश गराउनु
मा पिन कानूनी योजनको िनि त जबरज ती
करणीको कसुर हन पया हने भनी या या भएको
देिख छ भने भीमबहादरु पो ेल िव. ी ५ को सरकार
(ने.का.प.२०६३, अंक ४, िन.नं.७६८२) भएको
जबरज ती करणी मु ामा मुलुक ऐन जबरज ती
करणीको १ नं. अनुसार जबरज ती करणीको वारदात
कायम हनका लािग योिनिभ िलङ् ग पूण वेश गरेको
हनुपन वा योिनिभ ै वीय खलन भएको हनुपन वा
पीिडतको योिनको क याजाली याितएको हनुपन
भ ने कुरा उ लेख नभएको अव थामा िलङ् ग र
योिनिबच सामा य घषण पया देिखने भनी या या
गरेको देिख छ । अतः ितवादीले १२ वषक नाबालक
पीिडतको योिनिभ िलङ् ग वेश गराएको अव थामा
सो कायलाई जबरज ती करणी गरेको नै मा नपु न ।
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा
ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ् ग वेश गराएको
कायलाई जबरज ती करणी ठहर गनपनमा
सो नगरी
ु
जबरज ती करणीको उ ोग ठह याएको सु मोरङ
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।१०।२ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई यी ितवादी
सवु ास तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको १ नं. र ३(१) नं. को कसरु अपराधमा सोही
महलको ३(१) नं. बमोिजम ८ वष कै द र ऐ. महलको
१० नं.बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई पि चस
हजार ( .२५,०००।-) ितपूितसमेत भराई िदनपु न ।
इजलास अिधकृत: स देश े
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७०-CR-०२९४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रामच भ

ितवादीले मतृ कको टाउकोमा बाँसको
लाठीले हार गरेको कारण मृतकको मृ यु भएको त यमा
कुनै िववाद देिखँदैन । िमिसल संल न मौकाको जाहेरी
दरखा त, लास जाँच मचु ु का, घटना थल मचु ु काह
तथा बिु झएका य दश ह को कागजबाट सो कुरा
पिु ह छ । सेती अ चल अ पतालले गरेको पो माटम
रपोटमा टाउकोमा चोट लागेर मतृ कको मृ यु भएको
भनी उ लेख गरेको देिख छ भने वयम् ितवादीले
अदालतमा गरेको बयानमा दाजु भाइको िववाद उ प न
भई हात हालाहाल हँदा मािहला दाजु पदमराज भ ले
छुट्याई लगेको तर मृतक फे री िपछा गरी मेरो शरीरमा
झिु डन आई मेरो बायाँ ित ामा दाँतले टोक अ डकोष
हातले ता न खोजेकोले निजकै दाउराको च ामा रहेको
बाँसको लाठी समाती िनजको टाउकोमा हा दा िनज
भइु मँ ा लडी मतृ कको मृ यु भएको भनी वीकार गरेको
देिख छ । यसरी ितवादीले हार गरेको लाठीको
कारणले टाउकोमा चोट लागी मृतकको मृ यु भएको
त य िनिववाद पमा थािपत हन आएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. अनस
ु ार
भिवत य ठहनको लािग आफूले गरेको कत यले मािनस
मला भ नेज तो नदेिखएको हनपु न ह छ तर ततु
मु ामा बाँसको लाठीले टाउकोमा हार गरेकोमा
यसरी हार गदा मािनस मलाज तो नदेिखएको
भनी मा न िम ने देिखँदनै । अतः ितवादीले बाँसको
लाठीले मतृ कको टाउकोमा हार गरी मतृ कको यान
गएको अव थालाई भिवत य ठह याएको सु कै लाली
िज ला अदालतको फै सला र सो फै सलालाई सदर
गन पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला िमलेको
नदेिखने ।
ितवादीको मतृ कको यान िलने पूवमनसाय
वा रसइवी रहेको देिखँदैन । मतृ क र ितवादी
सहोदर दाजभु ाइ नाताका भएका र वारदात घटेको
भोिलप ट पूजाको लािग पहाड जानपु न भएकोले
काठको ख बा अ रया पु याउने कुराको स ब धमा
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मतृ क र ितवादीको िबचमा िववाद उ प न भएको
देिख छ । मृतकले अ यिधक र सी सेवन गरी
ितवादीसँग िववाद गरेको तथा अका भाइ पदमराज
भ ले िनजह लाई छुट्याई घरतफ पठाएकोमा मतृ क
पनु ः ितवादीको घरमा आफै ँ आई ितवादीसँग
िववाद गरी ितवादीको शरीरमा झिु डन आई बायाँ
ित ामा दाँतले टोक अ डकोष हातले ता न खोजेको
कारण ितवादी आवेशमा आई बाँसको लाठीले
हार गरेकोमा सोको चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको
देिखने । ितवादीको मतृ कलाई यान िलने पूवमनसाय
र तयारी नरहेको, मृतक आफै ँ र सी सेवन गरी िववाद
गन ितवादी भएको ठाउँमा आएको, ितवादीले
मतृ कलाई लक
ु चोरीकन हानेको अव था नरहेको र
मृतकको यवहारको कारणले नै ितवादीलाई रस
उठी लाठाले हार गरी मारेको अव थाको िव मानता
देिखँदा ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम १३(३)
नं. को कसरु गरेको नभई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. िवपरीतको कसरु गरेको देिख छ । यस
अव थामा ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजमको कसरु मा सजाय हनपु न पनु रावेदन
िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा
ितवादीको मतृ कको यान िलने पूवमनसाय र तयारी
नरहेको, मतृ क आफै ँ र सी सेवन गरी झगडा गन
ितवादीको घरमा गएको कारणले त काल उठेको रस
था न नसक ितवादीले हार गरेको बाँसको लाठीको
हारबाट टाउकोमा चोट लागी मतृ कको मृ यु भएको
अव थासमेतलाई िवचार गदा ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. को कसरु मा
सजाय हनपु नमा सो नगरी यानस ब धी महलको ५
नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठह याएको सु कै लाली
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत िदपायलको िमित २०६९।३।४ को फै सला

िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई यी ितवादी रामच
भ लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
को कसरु मा १० वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ फा गणु १३ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-०५३१, उ ेषण
/ परमादेश, खडे राईसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकह हलेसी महादेव थान िवकास
सिमितमा नेपाल सरकार म ी तरको िमित
२०७२।११।४ को िनणयानस
ु ार अ य तथा सद य
पदमा चार वषको लािग मनोनयन तथा िनयु भएको
त यमा पिन िववाद देिखँदैन । िनवेदकह िनयु
भई िज मेवारी िलएप चात् हलेसी महादेव थान
िवकास सिमितमा काम गद आएको देिख छ । गठन
आदेशबमोिजम ४ वष पदाविध िकटान गरी िनणय
भई सोहीबमोिजम काम ग ररहेका िनवेदकह लाई
नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित २०७३।८।१६
को िनणयअनस
ु ार महादेव थान िवकास सिमितमा
हेरफे र हँदा िनवेदकह लाई उ सिमितबाट बखा त
गरेको देिख छ । हेरफे रको नाउँमा िनवेदकह लाई
उ िवकास सिमितबाट हटाउँदा िनजह लाई हटाउनु
पनाको कारणसमेत नसोधी ाकृ ितक यायको
िस ा तिवपरीत िनवेदकह लाई सनु वु ाइको मौका नै
निदई कायरत रहेको िवकास सिमितबाट हटाइएको
कानूनस मत देिखन नआउने ।
िनवेदकह लाई िनयिु
िदने कानूनी
यव था, िनणय तथा प ाचारमा िनवेदकह को
पदाविध ४ वषको हनेछ भनी िकटान ग रएको छ ।
कानून, िनणय र प ाचारमा नै ४ वषका लािग भनी
िनयिु तथा मनोनयन भएको अव थामा सो समयाविध
8
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समा त नहँदै हटाइएको कानून र यायको ि टले उिचत
देिखएन । “पदाविध िकटान गरी िदइएको मनोनयन र
िनयिु मा पदाविध नसिकँ दै पदबाट हटाउनु गैरकानूनी
ह छ । सोअनस
ु ार ऐन िनयममा भएका अव थाह मा
बाहेक िनयमले पदाविध िकिटएको यि लाई पदबाट
हटाई पद र गराउने कायलाई कानूनसङ् गत मा न
सिकने अव था नदेिखने भनी ने.का.प.२०५३ अंक
११ िन.नं.६२८१ मा निजर ितपादन भएको छ ।
यसरी िनवेदकह लाई हटाउने िनणय गैरकानूनी र
उ िस ा तको िवपरीत रहेको देिखने ।
अतः िनवेदकह लाई हलेसी महादेव थान
िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५३ बमोिजम ४
वषको लािग हलेसी महादेव थान िवकास सिमितमा
मनोनयन ग रएकोमा पदाविध समा त नहँदै हेरफे र
गरी उ सिमितबाट हटाउने गरी नेपाल सरकार
(म ी तरीय) िनणयबाट िमित २०७३।८।१६ मा
भएको िनणय गैरकानूनी हँदा उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रिदएको छ । अब, िनवेदकह लाई हलेसी
महादेव थान िवकास सिमितमा नेपाल सरकार
म ी तरको िमित २०७२।११।४ को पूविनणयानस
ु ार
अ य तथा सद य पदमा चार वषको लािग मनोनयन
तथा िनयु भएकोमा िनजह लाई पूरा अविध आ नो
पदमा रही कामकाज गन िदनु भनी िवप ीह का
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ आषाढ १७ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-०२६६, उ ेषण
/ परमादेश, जगदीशच अयाल िव. नेपाल कृिष
अनुस धान प रषद्, िसंहदरबार लाजासमेत
िनवेदक नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषद्
पदपूित सिमितको सद यमा २ वषका लािग

मनोनयन भएको त यमा िववाद देिखँदैन । नेपाल
कृ िष अनस
ु धान प रषद,् नेपाल कृ िष अनस
ु धान
प रषद् ऐन, २०४८ बमोिजम थािपत भई स बि धत
िविनयम र चिलत कानूनबमोिजम च ने एक
वशािसत सं था हो । िनवेदक नेपाल कृ िष अनस
ु धान
प रषदको
् पदपूित सिमितको सद य रहेकोमा नेपाल
कृिष अनस
ु धान प रषदले
् िविश ट वै ािनकसमेतको
िव ापन गरेको र सो िव ापनबमोिजमको काय
स प न गन पदपूित सिमितमा िविश ट वै ािनक
समावेश गनु पन देिख छ । उ अव थामा िनवेदकको
यो यता िविश ट वै ािनक नरहे नभएकाले पदपूित
सिमितको सद यबाट िनजलाई हटाइएको देिख छ ।
िनवेदकलाई उ पदपूित सिमितबाट हटाइए तापिन
िनज नेपाल कृ िष अनस
ु धान प रषदको
् प रषद्
सद यमा नेपाल सरकारको िमित २०७२।२।४
को िनणयअनस
ु ार मनोनयन भई कायरत रहेको
देिख छ । नेपाल कृ िष अनस
ु धान प रषदले
्
कानूनबमोिजम आ ना सद यह लाई सामा य हेरफे र
गनु याय र कानूनको मा य िस ा तिवपरीत मा न
निम ने । िनवेदक नेपाल कृ िष अनस
ु धान प रषदको
्
पदपूित सिमितको सद यमा िमित २०७२।२।३१
देिख िनयु ग रएकोमा िमित २०७४।२।३१ मा
िनजको कायकाल समा त भइसके कोसमेत देिखने ।
तसथ, िनवेदक जगदीशच अयाल नेपाल
कृिष अनस
ु धान प रषदको
् पदपूित सिमितको सद य
पदमा नेपाल सरकारको िमित २०७२।२।४ को
िनणयअनस
ु ार नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषदको
् िमित
२०७२।२।३१ मा बसेको ५१ औ ं प रषद् बैठकको
िनणयानस
ु ार िनयु भई आ नो २ वषको पदाविध
बाँक छँदै िवप ी डा. कृ ण साद पौडेललाई सो पदमा
िनयु ग रएको नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषदको
्
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन
दाबी रहेकोमा िमित २०७४।२।३१ मा िनवेदक
जगदीशच अयालको २ वषको पदाविध समा
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भइसके को देिखँदा योजन समा भएको ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ आषाढ १७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७४-WO-०३४३, उ ेषण
/ परमादेश, अजुन िगरीसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
रट िनवेदकले आ नो िनवेदन प मा
िव तु बाट
् च ने सवारी साधन र याँसबाट च ने सवारी
साधनलाई फरक फरक अविध लागू हने गरी राजप मा
सूचना काशन भएकोमा असमानता भयो भनी रट
िनवेदन िदएको देिख छ । यातायात स चालनबाट
वातावरणमा पन नकारा मक असरलाई यूनीकरण
गद जाने सरकारको नीितअनस
ु ार वातावरणमै ी
सवारी तथा यातायात नीित, २०७१ जारी भएको र
सो नीितको भावकारी काया वयनसमेतलाई यानमा
राखी नेपाल सरकारले िमित २०७१।११।१८ मा
भाडाका सावजिनक सवारी साधनह को आयु
अिधकतम २० वष कायम गन गरी राजप मा सूचना
काशन भएकोमा पनु ः िमित २०७४।५।२८ मा
वातावरणमै ी िव तु ीय तीन पाङ् े सवारी साधनह
(सफा टे पो) को हकमा ३० वष आयु कायम गन गरी
नेपाल राजप मा सूचना काशन भएको देिख छ ।
यस कार िव तु ीय तीन पाङ् े सवारी साधनह
(सफा टे पो) र अ य ( याँसबाट च ने) तीन पाङ् े
भाडाका सवारी साधनको आयक
ु ो स ब धमा फरक
फरक अविध लागू हने गरी नेपाल सरकारले नीितगत
यव था गरी राजप मा सूचना काशन गरेकोमा

सो सूचनाले गरेको यव था संिवधानमा उि लिखत
समानताको हकको िव मा रहेको भ ने रट िनवेदन
दाबी रहेकोमा यी दवु ै फरक फरक कृितका सवारी
साधनबाट एकै तरको दूषण िन काशन हने हो भनी
रट िनवेदकले कुनै पिन आिधका रक त य ततु गन
सके को नदेिखने ।
फरक फरक मा ामा दषू ण उ प न गन
फरक फरक कृ ितका भाडाका सवारी साधनलाई
िव थािपत गन स ब धमा फरक फरक मापद ड र
अविध लागू हने गरी िनणय गनु समानताको िस ा त
ितकूल हने भनी मा न िम ने नदेिखने ।
टे पो स चालनको लािग योग हने उजा
(Energy) फरक फरक रहेकोले फरक फरक उजा
(Energy) योग हने सवारी साधनबाट उ प न
हने दषू णको प र मा ासमेत फरक फरक नै रहने
ह छ, अथात् िव तु ीय मा यमबाट भ दा याँसको
मा यमबाट च ने यातायातका साधनबाट ग भीर
कृितको याँसको िसजना भई वातावरणलाई दूिषत
गरी जनसाधारणको वा यमा समेत बढी खतरा
पु याउने एवं सवारी साधनको योगको समयको
विृ सँगै यसबाट उ प न हने दषू णको मा ामा समेत
बढो री हने ि थितमा असमान असर िदने कृितका
सवारी साधनह िबच एउटै अविध वा मापद ड लागू
हनपु छ भ ने िनवेदकह को िनवेदन दाबी समानताको
िस ा तअनक
ु ू ल नहने हँदा राजप को उ सूचना
समानताको हक िव भएको भ न िम ने देिखन
नआउने ।
कानूनबमोिजमको ि यामाफत अनमु ित
िलई स चालन गरी आएको सावजिनक यातायातको
योगमा जनताको वा य र खतरालाई यानमा
राखी मापद ड तोके को अथ रोजगारमा िनय ण गरी
पेसा रोजगारको हक हनन गन खोजेको भनी अथ
गन िम दैन । नेपालको संिवधानको धारा १७(१)
च मा भएको यव था िनरपे
पमा लागू हने
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यव था नभएको र उ संिवधानको धारा १७(२)
को ितब धा मक ख ड (६) ले धारा १७(१) च
को यव थामा कानूनबमोिजम कुनै सत वा यो यता
तो न स ने देिखँदा य तो अव थामा पेसा यवसाय
गन हकको उ लङ् घन भयो भ ने रट िनवेदकको
िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । सवसाधारण
जनताको सावजिनक वा य र िहतमा पन स ने
ितकूल असरलाई यूनीकरण गन पेसा यावसायको
हकमा रोक लगाउने गरी कुनै सत तो न स ने यव था
सोही धाराको ितब धा मक वा यांशको ख ड (६) मा
उ लेख भएको देिखनक
ु ा साथै संिवधानको धारा ३०
ले व छ वातावरणको हकको यव था गरी येक
नाग रकलाई व छ र व थ वातावरणमा बाँ न पाउने
हकको सिु न तता गरेको अव थामा वातावरणलाई
व छ र व थ रा न आव यक कानूनस मत उपाय
अवल बन गनु तथा सोको लािग वातावरणमा ितकूल
असर पान वा जनसाधारणको वा य र जीवनमा नै
खतरा उ प न गराउन स ने कायमा रोक लगाउनल
ु ाई
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
स मानपूवक गणु तरीय जीवनयापन गरी
बाँ नका लािग अथ पाजन गन मा यम र तरीय
वातावरण दवु ैको उि कै मह वपूण थान रह छ ।
तरीय वातावरणको उपल धता नभएको अव थामा
यहाँ बसोवास गरी िनवेदकले िनजलाई ा भएको
पेसा तथा रोजगारीको हकको उपभोगसमेत भावकारी
पमा गन स ने अव था रहँदैन । राजप मा िमित
२०७१।११।१८ मा कािशत सूचनामा सावजिनक
सवारी साधनह को आयु अिधकतम् २० वष
तो ने भ ने उ लेख भएकोले २० वष परु ाना सवारी
साधन मा यव थापन गन खोजेकाले सरकारले
िनवेदकह को पेसा रोजगारमा रोक लगाउन खोजेको
नभई २० वष परु ाना सवारी साधनबाट सवसाधारण
नाग रकको सरु ा र िहतमा तथा वातावरणमा पन
स ने ितकूल असरलाई कम गन खोजेको देिख छ ।

तसथ सवसाधारण तथा या ीह को सरु ा, वा य
तथा वातावरणलाई यानमा राखेर गरेको उ िनणय
एवं राजप मा कािशत िमित २०७१।११।१८ को
सूचनालाई अ यथा भनी काया वयनमा रोक लगाउन
मनािसब देिखन नआउने ।
ततु रट िनवेदनको स दभमा िवचार गदा
यातायात े मा नाग रकह लाई सरल पहँच र सिु वधा
पु याउने र िवकास िनमाण गन दािय व रा यको भए
तापिन यातायातमा सवसाधारणलाई पहँच िदने
नाउँमा हने कुनै पनी कायले वातावरण, जन वा य
र िजवनको सरु ामा नै ितकूल असर पान स ने
अव थामा य ता कायलाई रोक नलगाउने हो भने
सरकारले नाग रक र कानून ितको आ नो दािय व
औिच यपूण र भावकारी पमा पूरा गन स दैन र
य तो अव था िदगो िवकासको िस ा तसमेतको
िवपरीत हन जाने ।
नेपालको संिवधानको धारा ५१ को ख ड
(छ) को (८) ले वातावरण दूषण गनले सोबापत
दािय व बेहोनु पन (Principle of Polluter Pay),
वातावरण संर णमा पूवसावधानी (Principle
of Precaution), तथा पयावरणीय िदगो
िवकासका िस ा त (Principle of Sustainable
Development) समेतलाई रा यका नीितगत
िस ा तका पमा अँगालेको देिख छ । यसैगरी सोही
धाराको ख ड (ज) को (१४) ले वातावरणअनक
ु ूल
िविधलाई ाथिमकता िदँदै सावजिनक यातायातलाई
ो साहन गरी यातायात े लाई सरु ि त र यवि थत
बनाउने रा यको दािय वलाई वीकारेको अव था
छ, संिवधानमा उि लिखत रा यका य ता नीितगत
यव थासमेतका आधारमा जनसाधारणको जीवन
र वा य नै जोिखममा पन स ने खतरालाई
यूिनकरण गन आव यक कानूनी उपाय अवल बन
गन तथा य ता सवारी साधनलाई िनयमन गनका
लािग मापद ड तो ने र आव यक परेमा रोक नै
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लगाउनेसमेतका अिधकार सरकारमा िनिहत रहेको
हँदनै भ न मनािसब देिखन नआउने ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा २३ मा कुनै सवारी चलाउन सिकने
वा नसिकने स ब धमा तथा सवारीबाट हन स ने
दूषणको स ब धमा सरकारले आव यक मापद ड
िनधारण गरी तो न स ने भ ने यव था उ लेख
भएको देिख छ भने वातावरण संर ण ऐन, २०५३
को दफा ७ मा दूषणको रोकथाम तथा िनय ण गन
स बि धत िनकायले आव यक सतह वा वातावरणमा
उ लेखनीय र ितकूल भाव पान वा पारेको देिखएमा
य तो ितकूल भाव पान काय गन नपाउने गरी
रोक लगाउन स ने भ ने यव था उ लेख भएको
देिख छ । यस कार सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ तथा वातावरण संर ण ऐन, २०५३
मा भएका उि लिखत यव थासमेतलाई िवचार गदा
२० वष परु ाना भएका सावजिनक सवारी साधन
यव थापन गन स ब धमा भौितक पूवाधार तथा
यातायात म ालयले िमित २०७१।११।१८ मा
नेपाल राजप मा कािशत गरेको सूचना तथा सो
सूचनाको आधारमा यातायात यव था कायालयले
िमित २०७४।७।३० मा कािशत गरेको सूचनालाई
गैरकानूनी सूचना मा न िम ने देिखन नआउने ।
सरकारको ाथिमक कत य आ ना
नाग रकको जीवनको हक र िहतको स ब न गनु नै
हो । यो दािय व पूरा गन रा यले नाग रकका लािग
व थ वातावरण उपल ध गराउनु पदछ, साथै आ नो
संवैधािनक र कानूनी यव थाको सीमा र प रिधिभ
रही आव यक िनणय गन,ु गराउनु एवं ग रएका
िनणयको काया वयन गन,ु गराउनस
ु मेत रा यको
दािय विभ ै पदछ । आ नो यो दािय व िनवाह गन
सरकार स म रहेको ह छ । यस स दभमा सावजिनक
वा य भनेको यि को मौिलक हकको िवषय हनक
ु ा
साथै सोको संर ण गनु रा यको दािय व हो भनी यस

अदालतबाट (ने.का.प. २०६६ अंक ९, िन.नं.८२१७)
िनवेदक होमलाल े िव. अ त रम यव थािपका
संसदसमे
् त भएको उ षणको िनवेदनमा िस ा त
ितपादन भएको छ । एउटा लोकताि क रा य
यव थामा सरकारको लािग आ ना नाग रकको
सरु ा र वा यको संव नभ दा मह वपूण कुरा
अक हन स दैन । यही अहम् प लाई यानमा राखेर
संिवधानले समेत स मानपूवक बाँ न पाउने हक तथा
व थ वातावरणमा बाँ न पाउने हकलाई मौिलक
हकको पमा मा यता िदएको छ । बाँ न पाउने
हक (Right to life) र स मानपूवक जीउन पाउने
हकअ तगत सामािजक, शारी रक र मानिसक पले
वा य रहन पाउने र व थ वातावरणमा काम गन
पाउने तथा दषू णरिहत वायमु ा ास फे न पाउने ज ता
अिधकार पन भनी अिधव ा काशमिण शमासमेत
िव नेपाल सरकार मि प रषद् सिचवालयसमेत
भएको परमदेशको रट िनवेदनमा या या भई
ने.का.प. २०६५, िन.नं. ७९५४ मा िस ा तसमेत
ितपािदत भइसके को छ । यस प र े यमा सावजिनक
सरोकारसँग स ब ध रा ने कुनै पिन िवषयमा
रा यले कुनै पिन िनणय गदा र काया वयन गदा
गराउँदा नाग रकको वा य र सरु ालाई आ नो
दािय व स झी िनणय गनु र काया वयन गनु गराउनु
पदछ । सरकारले वा सरकारको तफबाट ग रने य ता
िनणयह एवं ती िनणय काया वयनसँग स बि धत
कायह िन य नै नाग रकका वाभािवक इ छाका
िब ब ब दछन् र ितनले नाग रकको वैध अपे ालाई
नै संर ण गन गदछन् । यस िसलिसलामा वातावरण
संर णमा अदालतको पिन अिभभावक य भूिमका
हने भनी अिधव ा रामकुमार आचाय िव नेपाल
सरकार मि प रषद् सिचवालयसमेत भएको उ ेषण
परमादेशको रट िनवेदनमा या या भई ने.का.प.
२०७०, िन.नं. ८९४२ मा िस ा त ितपादनसमेत
भइसके को पृ भूिममा नाग रकको वा य र
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सरु ालाई संव न गन उ े यले सरकारका तफबाट
वातावरणीय व थता र संर णका लािग ग रने यस
कृितका िनणयलाई कम मह वपूण मा न र य ता
िनणय बदर गन िम ने नदेिखने ।
यस कार िविभ न करणह मा ग रएको
या या एवं िववेचनासमेतको आधारमा ततु रट
िनवेदनमा िमित २०७१।११।१८, िमित २०७४।५।२८
मा नेपाल राजप मा कािशत सूचना तथा ती
सूचनाका आधारमा यातायात यव था कायालयले
काशन गरेको २०७४।७।३० को सूचनासमेतका
काम कारबाही संिवधानले नाग रकका लािग याभूत
गरेका मौिलक हक काया वयनका लािग आव यक नै
भई गैरकानूनी भएको नदेिखनक
ु ा साथै ती सूचना र
काम कारबाहीबाट रट िनवेदकह को संवैधािनक
एवं कानूनी हकमा आघात परेको अव थासमेत
देिखन नआएबाट ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु पन अव थाको
िव मानता देिखन आएन । तसथ ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : उ व साद गजरु ल
े
इित संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-WO-०५०३,
उ ेषण / परमादेश, सुरे
े समेत िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CI-१०९४, उ ेषण, िदलबहादुर
े िव. िज ला हरी कायालय, धािदङसमेत
िनवेदक िदलबहादरु े लाई काठमाड
िज ला अदालतबाट िवदेशी मु ा अपचलन मु ामा
कसरु दार ठह याई िमित २०५८।९।२ मा फै सला
भएकोमा १४ वषपिछ मा
ततु िनवेदन परेको
देिखयो । सो मु ामा ितवादी रहेका यी िनवेदकको

वतन िज ला धािदङ धवु ाकोट गा.िव.स. वडा नं.
५ घर भई हाल काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
१४ कलंक ब ने भनी उ लेख भएको देिख छ ।
सोहीअनस
ु ार िनवेदकको नाममा िनज हाल बसोवास
ग ररहेको भिनएको काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १४ को वतनमा याद जारी
भई खोजतलास गदा घर डेरा फे ला नपरेको थानीय
२ यि रोहवरमा राखी िबजल
ु ीको पोलमा याद टाँस
भई तामेल भएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा समा ान
इतलायनामा तामेल गदा यसै महलको ११० नं.बमोिजम
रीत नपु याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसक
ितवादी िदन नपाई याद गु ेको भ ने उजरु ीसाथ
फै सला भएको छ मिहनािभ मा थाहा पाएको ३५
िदनिभ ितवादी लेखी िदन याए भने पिहले िमिसल
सामेल रहेको तामेली समा ान हेरी रीतपूवक तामेल
भएको देिखन आएन भने सोहीबमोिजमको पचा लेखी
ितवादी दता गरी ऐनबमोिजम बु नु पन माण बझ
ु ी
मु ा फै सला गनपछ
ु । रीत पगु ी तामेल भएको देिखएमा
सोही बेहोरा खोली उजरु ला न स दैन भनी दरिपठ
गरी िफता िदनपु छ भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । उ कानूनी यव थाले रीत नपगु ी तामेल
भएको यादको कारण ितवाद गन नपाउनेले
उजरु ी िदन पाउने देिख छ । िनवेदकले उ कानूनी
यव थाको अवल बनसमेत गरेको देिखँदैन । ितवादी
त काल फरार अव थामा रहेको देिखयो । सु
अदालतबाट िनवेदकको हकमा फै सला भएको लामो
समयप ात् फै सला काया वयनका ममा प ाउ
परेपिछ मा असाधारण अिधकार े अ तगतको
उपचारको माग गरेको पाइयो । असाधारण अिधकार
े आकिषत हनको लािग कानूनमा अ य वैकि पक
उपचारको यव था नभएको वा भए पिन भावकारी
हन नस ने अव था िव मान हनपु न िस ा त रहेको
छ । ततु मु ामा िनवेदकले अ य वैकि पक उपचार
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अवल बन गन नसके को यिु यु आधारसमेत
िदनसके को पाइएन । िनजको नाममा अदालतबाट
जारी भएको याद रीत नपगु ेको भ ने अव थासमेत
देिखएको छै न । यस अव थामा रट िनवेदन खारेज
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।४।२७ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महेश खानाल, कुवेर पा डे
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CI-०७५९, उ ेषण, नारायणद
जोशीसमेत िव. िज ला शासन कायालय, बैतडीसमेत
िनवेदकले िववािदत घर आ नो सा.िक.
नं. ४७१ हालको िक.नं. ४८८ को ज गामा नै
रहेको भनी त यपरक सबदु माणबाट पिु गन
सके को देिखँदैन । सु अदालतबाट भई आएको
थलगत न सा मचु ु कासमेतबाट उ घर िक.नं.
७१ को सावजिनक ज गामा रहेको देिखन आएकोले
िवप ीह ले िनवेदकको दाबीअनस
ु ार अनिधकृ त
पमा घर हटाएको भ न िम ने अव था देिखएन ।
अदालतबाट भएको न सा मचु ु काबाट िनवेदकको
घर सावजिनक ज गामा बनेको देिखएको र उ ज गा
आ नो हकको हो भ ने े ता माणबाट पिु हन
नसके को अव थामा प क घर िनमाण भएको भ ने
आधारमा मा िनवेदकको हक कायम हने भनी अथ
गन िम ने देिखएन । रट िनवेदनबाट िनवेदन दाबीको
ज गामा िनवेदकको हक ला ने हो होइन भ ने माण
बझ
ु ी िनणय ग रने िवषय होइन । रट आदेश जारी
हनको लािग िनिववाद माण देखाउन स नु पदछ ।
य तो िनिववाद माण िनवेदकबाट पेस हन नसके को
अव थामा िनवेदन दाबीबमोिजमको आदेश जारी
गनपन
ु अव था देिखन आएन । साथै यस अदालतबाट
िमित ०७४।९।९ मा यथ िझकाउने आदेश गदा

हण ग रएका आधारसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
अतः िमिसल संल न आधार, माण
एवं कानूनी यव थासमेतको आधारमा िनवेदन
मागबमोिजम उ ेषण परमादेशको आदेश जारी हने
अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको
सु पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित
२०७१।१२।११ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : ताराद बडु, महेश खानाल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-CI-००३४, सावजिनक बाटो
इनार िखचोला, कामे र पा डेयसमेत िव. रधुिवर
पा डेय
पवु जले खनाउनु भएको इनार र इनारले
चचको ज गा हा ो अंश भागिभ पन ज गा हो भनी
ितवादीह ले िजिकर िलएको देिखए तापिन
ितउ रमा उि लिखत िमित २०१६।१०।१७ को
पा रत अंशब डाको िलखतमा उ इनार उ लेख
भएको देिखन आएको छै न । सु िज ला अदालतबाट
भइआएको न सा मचु ु काबाट न.नं. ४ मा इनार
अवि थत रहेको देिख छ । यसैगरी िमिसल संल न
िमित २०२८।५।८ मा त कालीन मख
ु िज ला
अिधकारीको कायालय, महो री, जले रमा भएको
कागजबाट समेत उ
थानमा सािबकदेिख नै
सावजिनक इनार रहेको र सो इनारको चारैितर बाटो
रहेको भ ने त य थािपत हन आएको छ । उ इनार यी
ितवादी कामे र पा डेयसमेतको एकलौटी हकभोगको
हो भ न सिकने कागज माण ितवादीह बाट पेस
हन सके को छै न । यस ि थितमा उ इनार तथा सोले
चचको ज गालाई ितवादीह को एकलौटी हकभोगको
हो भ न सिकने अव था नदेिखने ।
तसथ, वादी दाबी नपु ने ठहराएको सु
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फै सला उ टी गरी न.नं. ४ को इनार रहेको ज गा, सो
इनारभ दा दि णमा इनार आकारकै गोलाइबाट ज मा
३ िफट ९ इ च ज गा सावजिनक हने र ितवादीको
हवेली मकानदेिख उ र र इनारदेिख दि णको पूरै
ज गा सावजिनक हनपु दछ भ ने पनु रावेदन िजिकर भने
पु न नस ने ठहराएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६९।३।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : महेश खानाल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल पौष १३ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६९-CI-१२१३, िलखत दता
बदर दता कायम, संजयकुमार साह िव. िनलमकुमारी
यादवसमेत
पनु रावेदन गन ितवादी संजयकुमार साहले
ितउ रमा र पनु रावेदन प मा समेत वादीह को
घरको मु य यि नारायण सादका िपता धिु नलाल
हन् । िनज धिु नलाल र नारायण सादको भाइ
सूयनारायणसमेत वादीह कै सगोलको अंिशयार
हन् भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन िनजह दवु ै
जनालाई सु अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १३९
नं.बमोिजम िझकाई बु दा िनजह ले आफूह
नारायण साद यादवसँग २०३५ सालअिघ नै छु ी
िभ न भएकोले िववािदत ज गामा आफूह को अंश
हक नला ने भनी बयान गरेको देिखयो । िववािदत
राजीनामाको िलखतमा िनजह सा ी बसेको अव था
पिन देिखँदैन । िनजह कै सहमितमा उ ज गा िब
ग रएको हो भ ने कुनै माणसमेत ितवादीले पेस
गन सके को देिखँदैन । यसरी धिु नलाल र सयु नारायण
वयं अदालतमा आई वादीह सँग सगोलमा नरहेको
भनी प सँग खल
ु ाइिदएको अव थामा िववािदत ज गा
ख रद गन ितवादी संजयकुमार साहको िजिकरको

आधारमा मा िनजह लाई समेत एकासगोलको भनी
मा न सिकने अव था देिखन आएन । यसरी िववािदत
ज गामा सरोकारै नरहेका यि को हकमा िलखत
सदर हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट दाबीको
िक.नं.४६ को १-१-७१/२ ज गाम ये ६ भागको ५ भाग
वादीह नारायण साद, िनलमकुमारी, दीपककुमार,
राजेशकुमार र रौक कुमारको भागजितको िलखत
र दता नरमगरम िमलाई बदर हने, सो बदर भएको
भागजित िनज वादीह का नाउँमा दतासमेत हने
ठह याएको हदस मको सु फै सला सदर हने र
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १९(१) नं.बमोिजम २१ वष
नपगु ेका नाबालक यथ म येका अंशक
ु ु मार यादव र
सनु ामीकुमारी यादवको हकमा समेत िलखत बदर हने
ठहरेको हदस म सु फै सला के ही उ टी गरी ६ भागको
१ भाग भपु े कुमारको िह सामा पन ज गाम ये ५ भाग
लगाई सोको १ भाग िमलादेवी यादवको भाग मा
दता बदर गरी दता कायम गन गरी पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०६९।४।१७ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल पौष १३ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-०९७२, िकत ठगी,
नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर दनुवार
ततु मु ाको त यगत अव था हेदा मेरी
भाइ बहु ारी अ जली े हाल अमे रकामा ब दै
आएक र िनजको नाममा रहेको का.म.न.पा. वडा
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नं.३५ कोटे वरको १४ आना ज गा ितवादीह
िव णमु ाया े , इ माया े र िभमबहादरु
दनवु ारसमेत िमली िनज इ माया े लाई अ जली
बनाई सोहीअनस
ु ारको िकत नाग रकता तयार गरी
उ मेरी भाइ बहु ारीको ज गा हाल सािबकसमेत
गराई लोकनाथ अिधकारी प लाई िब गनको लािग
भनी १५ लाख बैनासमेत िलइसके को भ ने खु न
आएको िनजह लाई आव यक कारबाही ग रपाउँ
भ ने िव वनाथ े को जाहेरी रहेको देिख छ । िनज
ितवादीह ले िकत ठगी गरेको हँदा मबाट ठगी
गरेको रकम िफता िदलाई कानूनबमोिजम कारबाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको लोकनाथ अिधकारीको
जाहेरी र िनज िव णमु ाया े ले मबाट ३ लाख रकम
िलएक मा सो रकम तोिकएको अविधमा िफता नगरी
ठगी गरी िहँडेक ले िनजलाई आव यक कारबाही गरी
सो ठगी गरेको रकम िफता िदलाई पाउँ भ ने अजय
शाहीसमेतको अलग अलग जाहेरी दरखा तको
आधारमा ततु मु ा उठान भएको देिख छ ।
यी ितवादी िभमबहादरु दनवु ारले अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतमा बयान गदा आरोिपत
कसरु इ कार गरेको देिख छ । ितवादीह अ जली
भ ने इ माया े ठ र िव णमु ाया े ठले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा िववािदत ज गाको कारोबार
गदाका बखत ितवादी िभमबहादरु दनवु ार सँगै िथए
भनी पोल गरेको भए पिन िनज ितवादीह ले िववािदत
ज गा ख रद िब गन न कली ज गाधनी खडा ग रएको
कुरा यी ितवादी िभमबहादरु लाई जानकारी रहेको
र सो जानकारी हँदाहँदै पिन नामसारी गन गराउने
कायमा यी ितवादीको संल नता िथयो भ ने त य
उ लेख गन सके को वा वादी नेपाल सरकारले पिु ट
गन सके को पाइँदनै । सह ितवादीह को पोल त यमा
आधा रत हनु पन र य ता भनाइलाई शंकारिहत एवं
अ य वत माणबाट पिु ट गराउनु पन दािय व
अिभयोजन प को हनेमा कुनै ि िवधा हन स दैन ।

पर तु ततु मु ामा यी ितवादीउपरको अिभयोग
दाबीलाई य माणबाट पिु ट गराउन नसके को
अव थामा के वल सहअिभयु को पोलकै आधारमा
कसरु दार ठहर गन यायसङ् गत नहने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
वादी नेपाल सरकारले अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी
भीमबहादरु दनवु ारको न कली ज गाधनी खडा गरी
ज गा िब गन कायमा यी ितवादीको संल नता रहेको
त य शंकारिहत तवरबाट पिु गन सके को िमिसल
माणबाट देिखँदनै । िचनजानको मािनसले ज गा िब
गन कायमा सहयोग मागेकोमा ितवादी िव णमु ायाले
ज गा बैनाब ा गन काय हँदा यी ितवादी िभमबहादरु
पिन िथए भनी उ लेख गरेको मा कारणबाट यी
ितवादी न कली ज गाधनी खडा गन र ज गा िब
गन गराउने कायमा य संल न रहेको भनी अथ
गन िम ने देिखन आएन । िकत नाग रकता बनाउँदा
अ य ितवादीह सँग िभमबहादरु दनवु ार स पकमा
रही कसरु ज य कायमा संल न रहेको वा ज गाको
हाल सािबक गदा ितवादी िभमबहादरु संल न रहेको,
स पकमा रहेको, कुनै कारले षड् य मा पसेको कुरा
व तिु न पमा मािणत भएको नपाइने ।
व ततु : ततु मु ाको स दभमा हेदा
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गन कायमा यी यथ
ितवादी िभमबहादरु दनवु ारको य संल नता रहेको
देिखँदनै । यी ितवादी अ य पमा समेत कसरु
गनमा संल न रहेको भ ने पिु ट नभएको अव थामा
यी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर
गरेको सु िज ला अदालतको फै सला सदर गन
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला अ यथा देिखन
आएन । य तो अव थामा यी ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको सु काठमाड
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िु टपूण हँदा उ
फै सला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितवादी
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िभमबहादरु दनवु ारलाई समेत सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर तथा
िव ान् उप यायािधव ाको बहस बदुँ ासँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी
िभमबहादरु दनवु ारको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहर गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।८।८ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कुमार मा के
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७५-WO-०२१५, उ ेषण,
मदनकुमार राईसमेत िव. िश क सेवा आयोग,
सानोिठमीसमेत
िश ा ऐन (आठ संशोधन), २०२८ को
दफा ११ (च) को कानूनी यव थाबमोिजम र हन
आएको कुल दरब दीमा ऐनले तोके को अविधिभ
अ थायी पमा कायरत िश कह बाट ित पधा
गराई थायी िश क पदपूित गनपन
ु देिख छ ।
िश क सेवा आयोगले कािशत गरेको िव ापनमा
थायी दरब दीमा कायरत अ थायी िश कह म ये
िनजह ले चाहेमा िव ापनमा समावेश भई जाँच िदने वा
वेि छक अवकाश िलन स ने देिख छ । उ िव ापन
नं. ३०३/०७३ का लागी िमित २०७३।१२।१८
मा मा यिमक िव ालयको थायी िश क पदमा
दरखा त आ ान गरी िमित २०७५।३।२९ मा
परी ा स प न गरेको देिख छ । दरखा त आ ान
भई दरखा त फाराम बझ
ु ाइसके पिछ िनवेदकह ले
सो परी ा िमितअगावै िमित २०७४।३।२८ मा िन न
मा यिमक िव ालयको िश क पदमा थायी िनयिु

िलएको देिख छ । िव ापन िमितभ दा क रब चार
मिहनापिछ िनजह ले िव ापन भएको भ ने आधारमा
िनवेदकह को मा यिमक िश क पदमा िदएको परी ा
र ग रएको देिखन आउने ।
िनवेदकह ले पेस गरेको दरखा त वीकृ त
गरी वेशप समेत जारी भएपिछ उ िव ािपत पदको
िनवेदकह ले परी ासमेत िदइसके को देिख छ ।
यसरी दरखा त वीकार गरी वेशप पाइसके पिछ
उ परी ा उ ीण गरी सरकारी सेवामा वेश गछु
भ ने वैधािनक अपे ा (Legitimate Expectation)
िनवेदकह मा जागृत भएको ह छ । उ अपे ाअनु प
म सीप लगाई िलिखत परी ा िदइसके को अव थामा
सो िव ापनभ दा त लो तहको िव ापनमा िलएको
परी मा उ ीण भएको भ ने आधारमा िनवेदकह को
स पूण परी ा नै र गन गरी िश क सेवा आयोगको
िनणय उ वैधािनक अपे ाको िस ा तसमेतको
ितकूल रहेको देिखन आउने ।
िविधको शासन (Rule of Law) मा कुनै
पिन काय संिवधान तथा कानूनले िनदशन गरेअनु प
वा कानूनबमोिजम मा ह छ । कुनै पिन सावजिनक
पद धारण गरेको यि वा िनकायले संिवधान, ऐन,
िनयमले तोके बमोिजमको कत य र िज मेवारी िनवाह
गनपन
ु ह छ । कानूनले दान गरेको सिु वधा उपभोग
गनबाट वि चत भएको ख डमा सोको कानूनी
उपचारको खोजी गनु वाभािवक ह छ । यी िनवेदकह
िविधस मत पमा िश क सेवा आयोगले स चालन
गरेको परी ामा सहभागी भई परी ा िदएकोमा परी ा
र ग रएको कायलाई िविधस मत काय मा न निम ने ।
िश क सेवा आयोग सानोिठमी भ परु बाट
िमित २०७३।१२।१९ मा कािशत िव ापनमा पनु ः
दरखा त आ ानस ब धी सूचनामा मा यिमक तहको
लािग िव ापन नं.३०३ मा संवत् २०६१।४।२२
गतेदेिख २०७२।६।२ स म र भई पदपूित हन
नसके को पदमा य तो दरब दी वा सो दरब दीको
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िलयन / अ थायी / करार / स ा िश कको पदमा
िनयिु भई सोही अविधस म अिवि छ न पमा
अ थायी कायरत रहेको हनपु न भनी उ मेदवारको
वा छनीय यो यता िनधारण गरेकोमा िनवेदकह को
सो यो यता पगु ेको भ ने िनवेदन िजिकर रहेको छ ।
उ अविधिभ यी िनवेदकह ले कुनै पदमा थायी
िनयिु िलएको भ ने देिखएन । िवप ी िश क सेवा
आयोगले िनवेदकह को िलिखत परी ा र गन गरेको
िमित २०७५।४।१६ मा भएको िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर हने ।
अब, िलिखत परी ाको नितजा कािशत
भएका उ मेदवारह को अ तवाता र िनवेदकह को
उ रपिु तका परी णप चात् ा हने नितजाबमोिजम
अ तवातामा सािमल हने परी ाथ ह समेतको
अ तवाताको काय एकै पटक गनु उपयु देिखएकोले
सोअनस
ु ार गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा यो
परमादेश जारी जारी हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०२७६,
िक ाकाट एक कृत तथा े फल संशोधन िट पणी र
आदेश बदरसमेत, सुधाकुमारी अ वाल िव. इनरिजत
बैठा
सु िज ला अदालतमा वादीको िफराद
परेपिछ कानूनबमोिजम यी पनु रावेदक ितवादी
सधु ाकुमारी अ वालसमेतका नाउँमा ३० िदने
इतलायनामा याद जारी भई रीतपूवक तामेल भएको
र कानूनबमोिजमको यादिभ यी पनु रावेिदका
सधु ाकुमारी अ वालसमेतले ितवाद नगरी सु
यादै गज
ु ारी बसेको भ ने िमिसलबाट देिख छ ।
सु िज ला अदालतबाट वादी दाबी नपु ने ठहर गरी

भएको फै सलाउपर वादीको पनु रावेदन परी सनु वु ाइ
गदा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट सु फै सला
उ टी हने ठहर भएकोमा कानूनत: सु याद गज
ु ारी
बसेका पनु रावेदक ितवादीलाई सािबक मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.२०८ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम
पनु रावेदनको याद िदनु नपनमा पनु रावेदनको याद
िदई सोही आधारमा पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सलाउपर यी पनु रावेदक ितवादीले यस अदालतमा
ततु पनु रावेदन दायर गरेको देिख छ । पनु रावेदनको
याद कानून ारा मा िसिजत हने िवषय हो । ततु
मु ामा यी पनु रावेदक ितवादीसमेतका नाउँमा सु
िज ला अदालतबाट रीतपूवक याद जारी गरी तामेल
भएकोमा पनु रावेदक ितवादीले यादिभ ितवाद
नगरी बसेको िमिसलबाट देिख छ । कानूनत: सु
िज ला अदालतबाट जारी भएको यादिभ ितवाद
नगरी यी ितवादी पनु रावेदकले सु याद नै गज
ु ारी
बसेको अव थामा पनु रावेदन तहको अदालतबाट
भल
ु वश पनु रावेदनको याद जारी गरेकै भए पिन
कानूनी ावधानको ितकूल जारी भएको पनु रावेदनको
यादले पनु रावेदन गन स ने हकलाई िसिजत गन
स दैन । पनु रावेदक ितवादीले पनु रावेदन नै गन
नपाउने अव थामा पनु रावेदन गरेको देिखँदा ततु
पनु रावेदनको औिच यिभ वेश गरी इ साफ गनपन
ु
अव था रहेन । ततु पनु रावेदन प खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा के
क यटु र : ेम थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल साउन २९ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७०-CR-०४०२, ०७०-CR०५६८ र ०७४-RC-००१०, कत य यान, वीरे
जैसवाल (कलवार) िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
िव. बिलकरण राजभरसमेत र नेपाल सरकार िव.
ीनेवास पाल
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ितवादी ीनेवास पालले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानमा वीरे जैसवाल
(कलवार) को इँ ाभ ामा वीरे जैसवाल (कलवार),
मु सी भ ने नरेश ह रजन र आफूसमेत भई इँ ाभ ा के
कसरी स चालन गन भ ने सरस लाह हँदाका बखतमा
भारतबाट उ इँ ाभ ामा आएका बिलकरण राजभरले
इँ ाभ ामा मानव बली िदएमा इँ ाभ ा रा ोसँग
स चालन ह छ भनी स लाह िदएको भनी उ लेख
गरेको देिख छ । मतृ क वष ८ क अवोध बािलकाको
घाँटीमा समेत कािटएको भ ने लास कृित मचु ु का
एवं लास जाँच ितवेदनबाट देिखएको छ । मृतक
बािलकालाई कत य गनु पन अ य कुनै कारण अव था
रहेको भ ने देिखन आएको छै न । ितवादीह का िबच
इँ ाभ ा रा ोसँग स चालन गन मानव बली िदनपु न
भ ने स लाह भएको र सोही स लाह मतु ािवक मतृ क
बािलकालाई बली िदएको त य ितवादी ीनेवास
पालसमेतले अनस
ु नधानको ममा गरेको बयान एवं
प रि थितज य माणबाट समिथत भएको देिखने ।
वीरे जैसवाल (कलवार) समेतका सबैजना
ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गदा बािलकालाई बली िदइएको इँ ाभ ा वीरे
जैसवाल (कलवार) ले नै स चालन गरेको हो भनी
खल
ु ाई िदएको देिख छ । ितवादी वीरे जैसवाल
(कलवार) ले अदालतमा बयान गदा अनस
ु धान
अिधकारीसम आफूले गरेको बयानलाई वीकार गरी
आफै ँ ले इँ ाभ ा स चालन गन िनमाण भइरहेको हो
भ ने बेहोरास म इ कार गरेकोमा इँ ाभ ा दतास म
अक यि को नाममा भएको देिखए पिन ियनै वीरे
जैसवाल (कलवार) बाट स चालन भएको भ ने कुरा
वारदात भएको राित नै गाउँलेह इँ ाभ ािभ वेश
गन खो दा आ नो स पि को सरु ाथ ियनै िवरे
जैसवाल (कलवार) ले कसैलाई पिन इँ ाभ ािभ
वेश गन निदएको भ ने भनाइबाट समेत पिु भएको
छ । अनस
ु धानमा य गरेको सबै कुरा िनज वीरे

जैसवालले (कलवार) भनेअनस
ु ार नै लेिखएको त य
वीकार ग ररहेको अव थामा के वल आफूले इँ ाभ ा
स चालन गन िनमाण गरेको होइन भ ने एउटा
बेहोरालाई मा सम बयानबाट अलग गरी हेन िम ने
देिखन नआउने ।
ितवादी वीरे जैसवाल (कलवार) ले
अदालतमा गरेको बयानमा आफू उ इँ ाभ ाको
मेनेजरको पमा काम गरेको र वारदातका िदन के ही
समय इँ ाभ ामा रहे भएको कुरा वीकार गरेको
देिख छ । अनस
ु धानमा बिु झएका क हैया ह रजनले
अदालतमा बकप गदा आ नी नाितनी मिनषा
ह रजनलाई ियनै ितवादी वीरे जैसवाल (कलवार)
समेतले िलएर गएको हनाले िनजले नै मारे होलान् भनी
उ लेख गरेको देिखने ।
मतृ क बािलकालाई आ नो अिवभावकबाट
छुटाएर लैजानमा ितवादी वीरे जैसवाल (कलवार)
को मख
ु भूिमका रहेको देिख छ । ितवादी सोखा
भ ने ी नेवास पालसँग इँ ाभ ामा मानव बली िदने
िवषयमा यी ितवादी वीरे जैसवालसमेतका िबच
सरस लाह भएको भ ने देिखएको छ । इँ ाभ ा
स चालन गन मु य भूिमकामा रहेका यी पनु रावेदक
ितवादी वीरे जैसवालको िनदशन िवना इँ ाभ ामा
काम गन सोखा भ ने ीनेवास पालले अ य कमचारीको
सहयोगमा मा बािलकालाई बली िदएको भ ने कुरा
िव ासलायक देिखन नआउने ।
ितवादी ीनेवास पालले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानमा वीरे जैसवाल
(कलवार) को इँ ाभ ामा वीरे जैसवाल, मु सी भ ने
नरेश ह रजन र आफूसमेत भई इँ ाभ ा के कसरी
स चालन गन भ ने सरस लाह हँदाका समयमा
भारतबाट उ इँ ाभ ामा आएका बिलकरण राजभरले
भ ामा मानव बली िदएमा इँ ाभ ा रा ोसँग स चालन
हन स छ भनी बिलकरण राजभरले स लाह िदएको
र बिलकरण राजभरले बािलका मिनषालाई िनजको
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हजरु बबु ा ब ने छा ामा िलएर जाँदै गदा ब चीलाई
खोसेर याई इँ ाभ ामा नै लक
ु ाई राखी राित ३
बजेपिछ आफै ँ ले बािलका मिनषालाई िपठ् युँ र घाँटीमा
छुरी हार गरेको कुरा वीकार गरेका देिख छ ।
िनजको उ वीकारोि लाई लासमा देिखएको घाउ
चोटको अव था र शव परी ण ितवेदनमा अ यिधक
र ावका कारण बािलकाको मृ यु भएको हो भ ने
बेहोरासमेतबाट पिु हन आउने ।
घटना थल कृित मचु ु कामा इँ ाभ ाको
चु होमा ठाउँ ठाउँमा रगतका थोपा चहु ेको बेहोरा
उ लेख छ । माटोसिहतको रगत परी ण ग रएको
अव थामा मानव रगत हो वा होइन भ ने कुरा यिकन
हन नसके को भ ने ितवेदनकै आधारमा मा उ
थानमा वारदात भएकै िथएन भनी यिकन गन अव था
नदेिखने ।
ततु मु ाको घटना मबाट बािलकालाई
बली िदनु पदछ भनी मत स लाह गरी मु य षड् य
गन र सो कुराको स पूण चाँजो पाँजो िमलाउने काम
ियनै ितवादी वीरे जैसवाल (कलवार) बाट भएको
देिखँदा कसरु मा संल न रहेका यि ह लाई कसरु
गनमा िनजले िनवाह गरेको भूिमकाको आधारमा
कसरु को मा ाअनस
ु ारको सजाय गनु फौजदारी
यायको सामा य िस ा तबमोिजम यी ितवादी
िवरे जैसवालको कसरु को मा ाअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १६ नं. मा “ यान मान
काममा वा यान मन स ने कुनै कुरामा मु य भई
षड् य गन वा य तो काम गन लगाउनेलाई यान
मरेको रहेछ भने १० वषदेिख प वषस म कै दको
सजाय गनुपछ” भ ने कानूनी यव था भएबाट िनज
ितवादी िवरे जैसवाल (कलवार) लाई १० वष
कै दको सजाय हने ठहराएको िमलेकै देिखने ।
ितवादीह नरेश भ ने पूणबासी ह रजन
र बिलकरण राजभरको हकमा परेको वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा,

सु जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीह को नाम
उ लेख नभएको ितवादी सोखा भ ने ीनेवास
पालले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा इँ ाभ ा
स चालनका स ब धमा भएको छलफलमा आफूसिहत
वीरे जैसवाल (कलवार) र नरेश भ ने पूणबासी
ह रजन मा भएको अव थामा आफूले ितवादी
वीरे जैसवाल (कलवार) लाई रा ोसँग इँ ाभ ा
चलाउनको लािग मानव बलीको ताव राखेको र
सोही समयमा भारतबाट आएका बिलकरण राजभर
आइपगु ेका िथए भनी लेखाएको बेहोराबाट इँ ाभ ामा
मानव बली िदने िवषयको छलफल हँदा यी बिलकरण
राजभर पूण पमा संल न भएको भ ने नदेिखने ।
बिलकरण राजभरले बािलका मिनषालाई
आफूले िनज बािलकाका हजरु बबु ा भएको ठाउँस म
पु याउन ला दा सोखा भ ने ीनेवास पाल, िवरे
जैसवाल र नरेश भ ने पूणबासी ह रजनले खोसेर
लगेका हन् भ ने कुरा अनस
ु धान अिधकारी र
अदालतसम गरेको बयानबाट देिखयो । बािलकालाई
यी ितवादी बिलकरण राजभरले आफूसँगबाट खोसेर
लिगसके को अव थामा चपु चाप रहनु र ीनेवास
पालको डर धाकपिछ आफू लक
ु े को हो भ ने िनज
बिलकरण राजभरको भनाइ देिखँदा कसरु मा िनजको
संल नता ितवादी नरेश भ ने पूणवासी ह रजन
सरह नभई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१७ (३) नं. मा उ लेख ग रएको “ यान मानमा
अ िकिसमको मतलबीस म रहेको” भ ने कानूनी
यव थानस
ु ार सोही महलको १७(३) नं.बमोिजम ३
वष कै दको सजाय गरेको िमलेकै देिखने ।
ितवादी नरेश भ ने पूणबासी ह रजनका
हकमा बािलकालाई खोसेर लैजाँदा सँगै रहेको कुरामा
सािबत रहेको देिख छ । ितवादीलाई ितवादी
ीनेवास पालले अनस
ु धान अिधकारीसम पोल
गरेको देिख छ । ीनेवास पालसमेतले ब चा खोसेको
आफूले पिन देखेको भनी िनज पूणबासी ह रजनले
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अनस
ु धान अिधकारीसम वीकार गरेको र इँ ाभ ामा
मानव बली िदने िवषयमा भएको छलफलमा सु देिख
सामेल रहेको देिखन आएबाट िनजको हकमा सु
अदालतको सजायलाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखँदा अभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी वीरे
जैसवाल (कलवार) र अिभयोग दाबीभ दा घटी सजाय
गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला िु टपूण
रहेकोले अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै यी ितवादीह
वीरे कलवार (जैसवाल), बिलकरण राजभर र नरेश
भ ने पूणबासी ह रजनलाई सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादी सोखा भ ने ीनेवास पालको हकमा
साधकको रोहमा िवचार गदा यी ितवादी ीनेवास
पालसमेतको िमलेमतोमा बािलकालाई इँ ाभ ाको
चु होमा बली िदएको भनी िकटानीसाथ जाहेरी
िदएको । मतृ क मिनषा ह रजनको लास इँ ाभ ा
निजकै को कुलोमा भेिटएको छ । मतृ कको घाँटी तथा
िपठ् यमुँ ा कािटएको घाउ भएको हनाले बढी रगत
िन के को हँदा मृ यु भएको हो भ ने कुरा शव परी ण
ितवेदनबाट समेत देिखने ।
ितवादी ीनेवास पालले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानमा वीरे जैसवाल
(कलवार) को इँ ाभ ामा वीरे जैसवाल (कलवार),
मु सी भ ने नरेश ह रजन र आफूसमेत भई इँ ाभ ा
के कसरी स चालन गन भ ने सरस लाह हँदाका
समयमा भारतबाट उ इँ ाभ ामा आएका बिलकरण
राजभरले भ ामा मानव बली िदएमा इँ ाभ ा रा ोसँग
स चालन हन स छ भनी बिलकरण राजभरले
स लाह िदएको र बिलकरण राजभरले बािलका
मिनषालाई िनजको हजरु बबु ा ब ने छा ामा िलएर
जाँदै गदा ब चीलाई खोसेर याई इँ ाभ ामा नै लक
ु ाई
राखी राित ३ बजेपिछ आफै ँ ले बािलका मिनषालाई

िपठ् युँ र घाँटीमा छुरी हार गरेको कुरा वीकार गरेका,
िनजको उ वीकारोि लाई शव परी ण ितवेदनमा
अ यिधक र ावका कारण बािलकाको मृ यु भएको
हो भ ने बेहोरासमेतबाट पिु हनाका साथै यी ितवादी
ीनेवास पाल ितवादी वीरे जैसवाल (कलवार)
को इँ ाभ ामा काम गन र झाँ को कामसमेत गन
भ ने कुरा िनज र अ य ितवादीको बयानसमेतबाट
देिखँदा ८ विषया अवोध बािलका मिनषा ह रजनलाई
बली चढाएर ह या गन कायमा यी ितवादी ीनेवास
पालको य संल नता देिखँदा िनजलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय हने ठह याएको सु प देही
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको फै सला िमलेकै देिखन आएकोले
िनजको हकमा पेस हन आएको साधक सदर हने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी सोखा भ ने ीनेवास पाललाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय र ितवादी नरेश
भ ने पूणबासी ह रजनलाई सोही महलको १७
(२) नं.बमोिजम ५ वष कै दको सजाय हने ठहर गरी
सु
प देही िज ला अदालतको फै सला सदर
हने ठह याई, ितवादी वीरे जैसवाल (कलवार) र
बिलकरण राजभरको हकमा सु िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी गरी ितवादी वीरे जैसवाल
(कलवार) लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१६ नं.बमोिजम १० वष र ितवादी बिलकरण
राजभरलाई ऐ. को १७(३) नं.बमोिजम ३ वष कै दको
सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
िमित २०६९।१०।१५ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी वीरे
जैसवाल (कलवार) को र वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
सव वसिहत ज मकै द गन सजायका
स ब धमा िवचार गदा ितवादी सोखा भ ने ीनेवास
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - २
पाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. मा उ लेख भएअनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर भए तापिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसरु बापत
सव वको सजाय हने रहेछ भने यो संिहता ार भ
भएपिछ य तो कसुरमा सजाय गदा सव व हने गरी
सजाय ग रने छै न ।” भ ने यव था भएको देिखँदा
सव व ग ररहन परेन । ज मकै द मा हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CR-०३८८, कत य यान, नरिसंह राई
िव. नेपाल सरकार
मतृ क शु मा राईलाई कुटिपट गरी िनजको
सलको डोरी बनाई कोठामा भएको टेबलमा चढी
झु ड् याई छाडेको हो भनी घटनालाई िसलिसलाब
पमा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको ितवादी
मनबहादरु भ ने नरिसंहबहादरु राई बयान लासको
अव था एवं लास जाँच ितवेदनबाट समिथत भएको
देिख छ । यी ितवादीले अदालतमा इ कारी बयान
गरे पिन हरीमा भएको बयान आ नो वे छापूवक
भएको बयान होइन भ ने िजिकर िलई बयान गदमा
िनजको य तो इ कारी बयान मा का आधारमा
िनद ष मा न िम दैन । आफूलाई डर, ास देखाई
वा ध क िदई बयान गराएको कारणले हरीमा
कसरु वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलनेले
सो कुराको व तिु न पमा मािणतसमेत गराउनु
स नपु छ । तर ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य
पा रएको, ध क िदएको वा अ य के क तो कारणले
आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुरा भ न
नसके को ि थितमा िनजले अनस
ु धानको ममा य
गरेको भनाइलाई वे छाको होइन भ न निम ने भई
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अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको वीकारोि लाई
िनजका िव
माणमा िलन िम ने देिखने ।
ितवादीले पनु रावेदन िजिकरमा मतृ कले
आ मह या गरेकोमा आफूलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय गरेको िमलेन भ ने स ब धमा हेदा, घटना थल
कृित मचु ु कामा मतृ कको दवु ै खु ाको प जाले भइु ँ
छोएको भ ने देिख छ । शव परी ण ितवेदनमा no
fracture neck, no fracture hyoid bone भनी
उ लेख गरी मतृ कको घाँटीको hyoid हाड नभाँिचएको
भनी उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी उ ितवेदनमा
मृ यक
ु ो कारणमा hanging भ ने उ लेख नभई
ास ास अव भई मृ यु भएको भ ने देिखएको
छ । ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गदा कसरु मा सािबत रही बयान गरेको र िनजका छोरा
जगिदश राईले बकप गदा बाबल
ु े आमालाई कुटिपट
गरेको देखेको हँ कुटिपट गरेको कुरा कसैलाई नभ नु
भनी भ नु भएको हो । आमालाई बबु ाले मानभएको
हो
ु
भनी बकप गरेको देिख छ । य तो अव थामा यी
ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरी िनजकै सलको
पासो बनाई घाँटीमा कसी घरको िनदालमा झु ड् याई
मारेको पिु ट हन आयो । आ नै संर क वमा रहेक
ीमतीले यसरी आ मह या गनपन
ु कारण के ही पिन
खल
ु ाउन सके को नदेिखने ।
मतृ कको शव परी ण
ितवेदनमा
आ मह याको कृितको बारेमा के ही उ लेख गरेको
देिखँदनै । य तो आ थामा आ मह या हो भनी िलएको
िजिकर पिु गन सके को देिखएन ।
अतः करणमा िववेिचत आधार माणबाट
यी ितवादी मनबहादरु भ ने नरिसंहबहादरु राईले
मतृ क शु मा राईलाई कुटिपट गरी िनजकै सलको
पासो बनाई घाँटीमा कसी घरको िनदालमा झु ड् याई
मारेको त य थापित भएको हँदा िनज ितवादी
मनबहादरु भ ने नरिसंहबहादरु राईलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं. को
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िवपरीतको कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी इलाम
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।९।२८ मा भएको
फै सला सदर गन पनु रावेदन अदालत इलामको िमित
२०७१।३।१७ को फै सला सदर हने ।
ितवादी मनबहादरु भ ने नरिसंहबहादरु
राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
नं.को देहाय १ अनस
ु ार कसरु दार ठह याई िनजलाई
सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला िमलेको
देिखएपिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापतमा सव को
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन र भ भएपिछ य तो
कसुरमा सजाय िनधारण गदा सव हने गरी सजाय
ग रने छै न” भनी यव था गरेको देिख छ, यसैगरी
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका स ब धमा
कसुर गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी
सजाय हने गरी िनधारण गनु पदछ” भ ने यव था
रहेको देिख छ । य तै के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन
एक करण समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को
दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ तगत कुनै
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसरु का
मु ामा सजाय गनुपदा सोही कानूनबमोिजम गनुपन
छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मल
ु ुक
अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ भने
मल
ु क
ु ो अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय हनेछ” भ ने यव था रहेको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं.
को देहाय (१) मा रहेको उपयु यव थाको स दभमा
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत इलामबाट यी
ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको िमलेको

देिखन आए पिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन एक करण समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा उपयु
यव था रहेको स दभमा ततु मु ामा पनु रावेदक
ितवादी मनबहादरु भ ने नरिसंह बहादरु राईलाई
सव को सजाय नहने भई ितवादी मनबहादरु भ ने
नरिसंहबहादरु राईलाई ज मकै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-१७१० र ०७५-CR०६२०, लागु औषध खैरो हेरोइन र चरेस, सफल
वाली िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. सफल
वालीसमेत
लागु औषध िनय ऐन, २०३३ को दफा
१४(१)(छ)(१) मा “प चीस ामस मको कारोबार
गनलाई पाँच वषदेिख दश वषस म कै द र पाँच हजार
पैयाँदिे ख प चीस हजार पैयाँस म ज रवाना
हने” भ ने यव था रहेको र ऐजन ऐनको दफा १६
मा “यस ऐनअ तगत एकपटक सजाय पाइसके को
यि ले पुनः यसै ऐनअ तगत अपराध गरेमा
िनजलाई य तो पिछ लो येक पटकको िनिम
तोिकएको सजायमा थप पाँच वषस म कै द र एक
लाख पैयाँस म ज रवाना हनेछ” भ ने कानूनी
यव था रहेको छ । ितवादी सफल वालीलाई यसै
लगाउको ०७३-CS-००७२ को खैरो हेरोइन मु ामा
उ च अदालत पाटनबाट कसरु दार ठहर भइसके को
देिखँदा ततु मु ामा िनज ितवादी दो ो पटक लागु
औषधमा कसरु दार थािपत भएको देिखने ।
यसरी ितवादीम येका सफल वाली
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अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको देिखए
पिन िनजले अनस
ु धानको ममा आफूले लागु
औषध चरेस सेवन गन गरेको र खैरो हेरोइन सेवन
नगरेको, बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन ि तम
चौधरीबाट र लागु औषध चरेस आफूले सेवन गनका
लािग सगनु िघिमरेबाट िलएको र सानक
ु ा छा भ ने
यि लाई खैरो हेरोइन िदन पिखरहेको अव थामा
प ाउ परेको भनी दाबीको कसरु वीकार गरी
बयान गरेको देिखएको छ । िनजको सो वीकारोि
िनजको साथबाट १९ ाम खैरो हेरोइन र ५ ाम
चरेस बरामद भएको बरामदी मचु ु काबाट देिखएको र
सो बरामदी व तु लागु औषध हेरोइन र चरेस भएको
भ ने राि य िविधिव ान योगशालाको परी ण
ितवेदनबाट मािणत भएको र हरी ितवेदकह
राजेश महजनसमेतका यि ह ले ितवादी सफल
वालीबाट उि लिखत मा ामा खैरो हेरोइन र चरेस
बरामद भएको भनी िनजह ले गरेको बकप समेतबाट
पिु भइरहेको देिखएबाट यी ितवादीलाई कसरु दार
ठहर गरेको उ च अदालत पाटनको फै सलालाई
अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
ितवादी िवशाल जोशीका हकमा िवचार
गदा, िनजले अदालतको बयानमा आफूले लागु औषध
सेवन गन नगरेको र बरामदी मचु ु कामा उि लिखत
लागु औषध आफूबाट बरामद नभएको भनी आरोिपत
कसरु मा इ कार रहे पिन अनस
ु धानको ममा बयान
गदा ितवादी सफल वाली र आफू सानक
ु ा छालाई
लागु औषध िदन पिखरहेको अव थामा हरीले प ाउ
गरेको र मेरो साथबाट १.८ ाम र सफल वालीको
साथबाट १९ ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको भ दै
आ नो साथबाट बरामद भएको खैरो हेरोइन ि तम
चौधरीबाट आफै ँ ले सेवन गनको लािग ख रद गरेको हँ
भनी सेवनलाई वीकार गरी बयान गरेको देिखने ।
ितवादी िवशाल जोशीको साथबाट
लाि कमा पोका पारेको तीन पोका र कागजमा पोका

पारेको दईु पोका गरी ज मा ५ पोकामा १.८ ाम खैरो
हेरोइन बरामद भएको बरामदी मचु ु काबाट देिखएको
छ । सो बरामद भएको व तु लागु औषध हेरोइन र
चरेस भएको भ ने राि य िविधिव ान योगशालाको
परी ण ितवेदनबाट देिख छ । हरी ितवेदक राजेश
महजन, अमतृ ा राईसमेतका यि ह ले ितवादी
िवशाल जोशीबाट खैरो हेरोइन १.८ ाम बरामद भएको
हो भनी िनजह ले बकप गरेकाले यी ितवादीले
कसरु अपराध गरेको त यलाई थप पिु गरेको देिखने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा आरोिपत
कसरु मा इ कार रहे पिन अनस
ु धानको ममा
भएको बयानमा सह ितवादी सफल वाली र
आफू सानक
ु ा छालाई लागु औषध िदन पिखरहेको
अव थामा हरीले प ाउ गरेको, मेरो साथबाट १.८
ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको र सो खैरो हेरोइन
ि तम चौधरीबाट आफै ँ ले सेवन गनको लािग ख रद
गरेको भनी कसरु लाई वीकार गरेको, उि लिखत
प रमाणको खैरो हेरोइन बरामद भएको त य बरामदी
मचु ु काबाट देिखन आएको, सो बरामद भएको व तु
लागु औषध हेरोइन भएको भ ने राि य िविध िव ान
योगशालाको परी ण ितवेदनबाट मािणत भएको
पाइएको र हरी ितवेदक राजेश महजनसमेतले यी
ितवादीबाट खैरो हेरोइन १.८ ाम बरामद भएको भनी
बकप गरेकोसमेत देिखएबाट यी ितवादी कसरु दार
देिखएकाले िनजका हकमा उ च अदालत पाटनबाट
भएको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अब, ितवादीह सफल वालीबाट नगद
.२,०००।- (दईु हजार पैयाँ) तथा िवशाल जोशीबाट
.४,०००।- (चार हजार पैयाँ) बरामद भएको नगद
रकम र बरामद भएका िचजव तक
ु ो ाि तको ोत
यी ितवादीह ले प पमा खल
ु ाउन नसके का
र अवैध लागु औषधको कारोबारबाट आजन गरेको
भ ने पिु भएको अव थामा लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १८(क) बमोिजम बरामद भएको
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रकम तथा मालसामानह जफत गनपन
ु भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर रहेतफ िवचार
गदा ितवादीह ले लागु औषध िब ग रसके को
अव था िमिसल संल न त यगत माणह बाट देिखन
नआएकाले िनजह बाट बरामद भएको उि लिखत
रकम अवैध लागु औषधको कारोबारबाटै आजन गरेको
हो भ ने पिु भएको नदेिखएकाले सो रकमसमेत
जफत हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणह
तथा कानूनी यव थासमेतबाट ितवादी सफल
वालीलाई लागु औषध कारोबारमा सु काठमाड
िज ला अदालतले ५।०।० (पाँच वष) कै द र .
५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठहर
गरेको फै सलालाई उ च अदालत पाटनले सदर गरेको
र पटके तफ कायम नगरेउपर उ च अदालत पाटनले
ितवादीलाई थप ०।१।० (एक मिहना) कै द र .
२,०००।- (दईु हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठह याएको
र अका ितवादी िवशाल जोशीलाई लागु औषध
कारोबारमा सु काठमाड िज ला अदालतले ५।०।०
(पाँच वष) कै द र .५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ)
ज रवाना हने ठहर गरेको फै सला सदर गरेको उ च
अदालत पाटनको िमित २०७४।०७।२८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभु म् ।

म ालय, िसंहदरबारसमेत
कारागारको सरु ा यव था, कै दी रा न
स ने मता, भौितक अव था, वा य उपचार र
कै दी ब दीको चापसमेतलाई म यनजर गरी अक
उपयु कारगारमा थाना तरण गन सिकने नै
ह छ । मु ामा पपु को िसलिसलामा थनु ामा रहेका
िनवेदक सिमरमान िसंह ब यातलाई कारागार स वा
गदा मु ा हेन स बि धत िज ला अदालतबाट अनमु ित
िलएकोसमेत देिखयो । यसरी कानूनको रीत र ि या
पूरा गरी कारागार थाना तरण ग रएको कायलाई
कानून ितकूल भनी ठा न िम ने नदेिखने ।
अत: िनवेदक सिमरमान िसंह ब यातलाई
यान मु ामा सािधकार अदालतबाट पपु का
िसलिसलामा थनु ामा रा ने गरी भएको आदेशअनस
ु ार
थनु ामा रािखएको, िनजलाई कारागार थाना तरण
गदासमेत स बि धत अदालतबाट अनमु ित िलएको
देिखएको, कुनै कानून ितकूल हने गरी थनु ामा रा ने
काय भएको नदेिखएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने ।
इजलास अिधकृ तः जगदीश साद भ
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल असोज २२ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०६८-CR-०११०,
जालसाजी, अिससराय यादव िव. राके शकुमार यादव
सु िज ला अदालतले गाउँ िवकास सिमित
खैखनीको िमित २०६१/५/७ को प र ितवादी वधु न
इजलास नं. ५
सहनीको सा ीले गरेको बकप समेतलाई आधार िलई
यो घर ज गा . वधु न सहनीकै हक भोगको हो भ ने
१
कुरालाई आधार िलएको पाइयो । यस अदालतबाट
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
यथ िझकाउँदा आधार िलँदा ितवादी वधु न सहनी
ी ई र साद खितवडा, ०७५-WH-००४९, वा वादी राम अिसस कसको हक भोग हो यिकन हन
ब दी य ीकरण, सुिवरमान िसंह ब यात िव. गहृ पन भ ने स ब धमा यस अदालतबाट खैखनी गा.िव.स.
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मा बु दा सो गा.िव.स. बाट िमित २०६६/७/२७ को
प तथा यस अदालतको िमित २०७३/६/४ को
आदेशानस
ु ार अ.बं. १७१ बमोिजमको नापन सा
मचु ु काको ितवेदनबाट समेत वधु न सहनीकै भोग
रहेको देिखएको भनी प लेखी आएको पाइ छ ।
साथै यसमा सु महो री िज ला अदालतले खैखनी
गा.िव.स.लाई लेखेको प बाट चारिक ला र न साका
चौिक लासमेत िम छ । यसैगरी दो ोपटक िसफा रस
िलँदा पिन सोही चौिक लाको ज गाको िसफा रस
भइ भएको अव था पाइ छ । के वल ल बाइ चौडाइमा
मा नाप फरक परेको र सोही ठाउँमा ितवादी वधु न
सहनीको अक घर रहे भएकोसमेत देिखँदनै । दईु ितर
ितवादी राम तापको घर र बाटो रहेको पाइ छ ।
न सा सजिमन र िमित २०६६/७/२७ को गा.िव.स.को
प मा समेत सो िववािदत घर ज गा एउटै हो भनेको
पाइ छ । यसरी िववािदत घर ज गा गाउँ लकिभ को
ज गा भएको गा.िव.स.मा रहेको रेकडलाई नै आधार
मा नु पन ।
गाउँ िवकास सिमितको अिभलेख रेकडबाट
ितवादी वधु न सहनीकै भोग मािणत भएको हँदा
एकाको भोगलाई झु ा बेहोराबाट अथात् वधु न
सहनीको हकभोगको घर ज गालाई ितवादी राम
अिसस राय यादवको हो भ ने पारी र.नं. २६२५ िमित
२०६१/६/२४ को हालैदेिखको बकसप िलखत
जालसाजबाट भए गरेको हँदा उ िलखत िनि य
हने गरी सो कायमा संल न मूल यि ितवादी
राम अिसस राय नै देिखन आएको िमिसल संल न
कागजातबाट देिखरहेको हँदा सु महो री िज ला
अदालतबाट यी ितवादीको हकमा मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको ३ नं. को कसरु कायम गरी ऐ. ऐनको दफा
१० नं. बमोिजम जालसाजीतफ सजाय गन गरेको सु
इ साफ सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६६/१०/२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा

सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िड लीराम साई
क यटु र गन: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६९-CI-०९०३, मालपोत
िनणय बदर हक कायमसमेत, लालु थापा िव.
कृ णबहादुर थापासमेत
बझाङ चैनपरु वडा नं.९ को िक.नं. १६९ र
१७० को ज गा लालु थापाले पेस गरेका माणह का
आधारमा िनजको नाउँमा अ थायी दता गन गरी
मालपोत कायालय बझाङले गरेको िनणयउपर यस
मु ाका यथ वादी कृ णबहादरु थापासमेतको
मालपोत कायालय बझाङको िनणय बदर गरी उ
िक ाका ज गामा हक कायमसमेत ग रपाउँ भनी परेको
िफरादमा बु नपु न सबै माण बझ
ु ी िमिसल संल न
स पूण कागज माणह को यथोिचत िव ेषण गरी
िफरादमा दाबी िलइएका स पूण िवषयह को िनराकरण
गरी फै सला गनपनमा
वादी दाबी नपु ने भनी फै सला
ु
भएको र हक कायमतफ के ही बोिलएको देिखएन ।
अदालतले फै सला गदा आफूसम परेको िववादमा
मख
ु निमलेका कुराह देिखएमा जनु जनु िवषयमा मख
ु
निमली इ साफ ठह याउनु पन हो सो कुराको माण
बझ
ु ी िनणय गनपन
ु ह छ । सािबकको याय शासन
ऐन, २०४८ तथा हाल याय शासन ऐन, २०७३
को दफा १४ को उपदफा (घ) मा मातहतका अदालत,
िनकाय वा अिधकारीले मु ामा िनणय गनपन
म ये
ु
के हीमा िनणय गरी र के हीमा िनणय नगरी फै सला गरेको
रहेछ भने मनािसब समय तोक बाँक को समेत
िनणय गरी मु ा िकनारा गनु भनी िमिसल स बि धत
अदालत, िनकाय वा अिधकारीसम पठाउने भ ने
यव था रहेको देिखने ।
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तसथ ततु मु ामा वादीले िफरादमा
िक.नं. १६९ र १७० का ज गाको अ थायी दता
लालु थापाको नाममा हने गरी मालपोत कायालय
बझाङले िमित २०६४।६।२३ मा गरेको िनणय बदर
गरी हक कायमसमेत ग रपाउँ भनी दाबी िलएकोमा
बझाङ िज ला अदालतबाट िनणय बदरको वादी दाबी
नपु ने भनी हक कायमतफ के ही नबोली भएको िमित
२०६६।१०।५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर गरी
जे जो माण बझ
ु नपु न हो बझ
ु ी वादीले दाबी िलएका
स पूण िवषयमा फै सला गनु भनी पनु ः इ साफको लािग
सु िज ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत िदपायलको िमित २०६९।२।२९ को फै सला
मािथ उि लिखत कानूनी यव थाको आधारमा िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगिदश साद भ
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल ावण २८ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०६९-CI-०९०४, मालपोत िनणय बदर हक
कायमसमेत, लालु थापा िव. कलकबहादुर
थापासमेत
§ ०६९-CI-०९०५, मालपोत िनणय बदर
हक कायमसमेत, लालु थापा िव. गगनबहादुर
थापासमेत
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०४५८, जबरज ती
करणी, महेश कुम िव. नेपाल सरकार
ितवादीम येका महेश कुम ले मौकामा
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा िनज नाम
प रवितत २०६९(१४) एसले मलाई फोन गरी
ितमी िवना बाँ न सि दन मलाई िववाह गरी लैजाउ
भनेपिछ जाहेरीमा उि लिखत िमितमा मैले िनजलाई

मोटरसाइकलमा राखी लगेको हँ । िनजलाई मैले
िबगत ६ मिहनादेिख समय समयमा करणी गन
गदथे ँ । जबरज ती करणी गन योजना बनाएको
होइन, रामबहादरु कुम मेरो साथमा गएको होइनन्
भनी पीिडतलाई जबरज ती करणी गन गरेको नभई
करणी गरेको हँ भनी करणीमा सािबती रही बयान
गरेको देिख छ । िनज ितवादीले अदालतसम
बयान गदा पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
होइन । पीिडतले घु न जान मन लागेको छ भनेको हँदा
घमु ाउन लगेको हो भनी जबरज ती करणीको कसरु मा
इ कारी बयान गरेको भए तापिन पीिडतलाई घमु ाउन
लगेको त यमा सािबत रही बयान गरेको देिख छ ।
यसैगरी अका ितवादी रामबहादरु कुम ले मौकामा
र अदालतमा बयान गदा म वारदात िमितभ दा २/३
मिहना अगािडदेिख नै रोजगारको लािग भारतमा गई
प जाबमा काम गरी बसेको िथएँ । मैले जाहेरवालाको
छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको छै न । िनजलाई मेरो
साला महेश कुम ले साथमा िलएर गई मेरो कोठामा २
िदन राखेका हन् भनी कसरु मा इ कारी बयान गरेको
पाइ छ । यस कार यी दवु ैजना ितवादीह को
बयानसमेतबाट ितवादीम येका महेश कुम ले
पीिडतलाई भारत लगी रामबहादरु कुम को कोठामा
राखेको कुरामा कुनै िववाद देिखएको नपाइने ।
पीिडत प रवितत नाम २०६९(१४) एसले
मौकामा गरेको घटना िववरण कागज हेदा मैले घर
निजकै को बेथरीको नहरमा िमित २०६९।१२।५ गते
िदशा गन लागेको अव थामा दवु ैजना मोटरसाइकलमा
आई दवु ैजनाले जबरज ती करणी गरी मोटरसाइकलमा
राखी भारत लगेको हो । भारतमा समेत दवु ैले पालैपालो
जबरज ती करणी गरेका हन् भनी लेखाएको पाइ छ ।
यसैगरी जाहेरवाला प रवितत नाम िव ले अदालतमा
बकप गदा मेरो छोरीलाई ितवादीह ले १८ िदनस म
सँगै राखी ब द कोठामा थनु ी जबरज ती करणी गरेका
हन् भनी आ नो मौकाको जाहेरी बेहोरा समिथत हने
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गरी बकप गरेको देिख छ । य तै पीिडत प रवितत
नाम २०६९(१४) एसले नहरमा गई िदसा ग ररहेको
अव थामा महेश कुम र रामबहादरु कुम ले पछािडबाट
आई पिहला महेश कुम ले र पिछ रामबहादरु कुम ले
पालैपालो जबरज ती करणी गरेका हन् भनी अदालतमा
समेत आ नो मौकाको कागज बेहोरा समिथत हने गरी
बकप गरेको पाइ छ । ितवादीह ले जबरज ती
करणी गरेको होइन भनी बयानमा लेखाएको भए तापिन
ितवादीम येका महेश कुम ले पीिडतलाई करणी
गरेकोमा सािबतै रही बयान गरेको र अका ितवादी
रामबहादरु कुम ले आ नो भारत प जाबको कोठामा
पीिडतलाई २ िदन राखेको कुरामा सािबत रही बयान
गरेबाट यी ितवादीह दवु ैजनाले पीिडतलाई भारत
प जाबमा लगी जबरज ती करणी गरेको भ ने नै
देिखँदा जबरज ती करणी गरेको होइन भनी िनज
ितवादीह ले िलएको इ कारी बयान िव ास द
देिखन आएन । साथै मौकामा (Vulva normal
bleeding is present no signs of injury Hymen
is ruptured) भनी भएको पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनबाट समेत उ कुराको पिु हन आएको
छ । जाहेरवाला, पीिडत र यी ितवादीह का िबच कुनै
कारको रसइवी रहेको भनी ितवादीह को िजिकर
पिन छै न । यी ितवादीह ले कसरु नगरेको अव थामा
िनजह उपर िकटानी जाहेरी गनपन
ु कुनै अ य कारण
िमिसल माणबाट देिखँदैन । ततु मु ामा पीिडतको
उमेर १२ वष रहेको भ ने वादी प को भनाइमा
ितवादीह ले सु अदालतमा कुनै ितवाद गरेको
अव था छै न । मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको १ नं.को कानूनी यव थाअनस
ु ार कसैले १६
वषभ दा कम उमेरक बािलकालाई िनजको म जरु ीबाटै
करणी गरेको भए पिन जबरज ती करणीको कसरु
कायम हने देिख छ । यस प र े यमा ितवादीम येका
महेश कुम ले म जरु ीले नै करणी गरेको हो भनी िलएको
िजिकरका आधारमा समेत िनजको सहमितको करणी

पिन जबरज ती करणीकै अपराध मािनने ।
जबरज ती करणीको कसरु एका तमा,
रातको समयमा वा कोही कसैले नदे ने थानमा
मौका छोपी गपु चपु पमा ग रने कृितको अपराध
भएबाट करणी गरेको दे ने कोही नभएकोले सफाइ
पाउनपु न भनी ितवादीह बाट िलइएको िजिकरसमेत
यायोिचत मा न नसिकने ।
यसरी मािथ िव ेषण ग रएबमोिजमको
आधार कारणह समेतबाट ितवादीह ले पीिडत वष
१२ क नाबािलकालाई जबरज ती करणी गरेको पिु
हन आएकाले सु अदालतबाट िनज ितवादीह लाई
जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम
जनही कै द वष ८ र नाबािलकालाई सामूिहक पले
करणी गरेतफ थप कै द वष ५ समेत ज मा १३ वष
कै द हने र पीिडतलाई ितपूितबापत ितवादीह बाट
जनही .५०,०००।- समेत िदलाई भराई िदने गरी
भएको सु फै सला सदर गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला अ यथा नदेिखँदा अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ ने ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर तथा िनजतफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ सु प देही िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।५।१० मा भएको फै सला सदर हने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७२।५।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल ावण २७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०९१८, उ ेषण /
ितषेध, िव णु साद िधताल िव. हरी धान कायालय,
के ीय अनुस धान युरो, महाराजग जसमेत
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रट िनवेदकलाई बिकङ कसरु मु ामा के ीय
अनस
ु धान यरु ोले प ाउ गरी िमित २०७४।१२।२
देिख िहरासतमा राखी १५ थान बिकङ कसरु मु ामा
अनस
ु धान तथा अिभयोजन गरी उ च अदालत
पाटनसम पेस गरेको र उ अदालतको वािण य
इजलासबाट आदेश भई धरौटी मागेउपर धरौटी रकम
दािखल गरी मु ा पपु गन आदेश भएकोमा िनज रट
िनवेदक सािबक एपे स डेभलपमे ट बक िल.सख
ु त
शाखामा कायरत रहँदा गैरकानूनी त रकाबाट
कजा वाह गरेउपर िज ला हरी कायालय सख
ु त
िज लामा अनस
ु धान भइरहेको र बिकङ कसरु
मु ामा यहाँ काउ गरेका अिभयु ह ले पोल
उजरु गरेका आधारमा यस मु ाबाट छुटी जाने भएमा
सख
ु त िज लामा रहेका मु ाह मा अनस
ु धानका
लािग पठाइिदने भनी के ीय अनस
ु धान यरु ो
काठमाड बाट िमित २०७५।२।१७ मा िवशेष सरकारी
विकल कायालय काठमाड माफत प ाचार गरेउपर
रट िनवेदकलाई पनु ः प ाउ गनलगायतका कायह
नगनु नगराउनु भ नेसमेत माग दाबी िलई ततु रट
िनवेदन पन आएको देिख छ । रट िनवेदक िव णु साद
िधताल नेपाल े िडट ए ड कमश बक िल.सँग मजर
भएको सािबक एपे स डेभलपमे ट बक एन.िस.
िस.बकसँग मजरको MOU भई मजरको अि तम
िनणय नहँदास मको क रब १ वषस मको अविधमा
कजा वाह भएको देखाई गैरकानूनी त रकाले रकम
िहनािमना गरेको भनी नेपाल रा बक सपु रवे ण
िवभागको िनदशकको ितवेदनसमेतबाट वादी नेपाल
सरकार ितवादी यी रट िनवेदकसमेत भएको बिकङ
कसरु मु ा के ीय अनस
ु धान यरु ो काठमाड बाट
अनस
ु धान काय स प न भई िवशेष सरकारी विकल
कायालय काठमाड माफत िनवेदकसमेतको संल नता
रहेको १५ थान मु ा उ च अदालत पाटन, वािण य
इजलासमा मु ा दायर भई िवचाराधीन अव थामा
रहेको िमिसल संल न कागज माणह बाट देिखने ।

यसैगरी सािबक एपे स डेभलपमे ट बक
िल. सख
ु तको कजा वाह शाखामा कायरत रहँदा कजा
वाह गन िसलिसलामा गैरकानूनी त रकाबाट कजा
वाह गरेको देखाई रकम दु पयोग गरी बकलाई हािन
नो सानी पु याएको भनी नेपाल रा बक सपु रवे ण
िवभागबाट जाहेरी परी सख
ु त शाखाअ तगतको
मु ाको अनस
ु धान िज ला हरी कायालय सख
ु तबाट
भइरहेको र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २९(३) नं. मा भएको
कानूनी यव थाबमोिजम फौजदारी मु ामा अपराध
भएको इलाका वा ितवादी रहे बसेको इलाकाको
अड् डाम ये जहाँ िफरादप िदइ छ सोही अड् डाबाट
मु ा हेन पदछ भ ने कानूनी यव था भएबमोिजम
वारदात भएको सख
ु त िज लामा जाहेरी परी के ही
ितवादीह सख
ु तमा प ाउ परी अनस
ु धान
भइरहेको हँदा उ मु ामा यी ितवादी िव णु साद
िधतालसमेतको संल नता रहेको भनी सो मु ाको
अनस
ु धान तहिककातबाट खु न आएकाले गन िज ला
हरी कायालय सख
ु तबाट यी ितवादीलाई उपि थत
गराउन के ीय अनस
ु धान यरु ो महाराजग जबाट
च.नं. २८०९ िमित २०७५।२।१४ मा प ाचार भएको
देिख छ । साथै यी ितवादीउपरको बिकङ कसरु मु ा
उ च अदालत पाटनमा पेस भइसके को हँदा के ीय
अनस
ु धान यरु ोले सख
ु तमा जाहेरी गरी अनस
ु धान
भइरहेको मु ामा उपि थत गराउन िवशेष सरकारी
विकल कायालय काठमाड मा िमित २०७५।२।१७ मा
प ाचार गरी िमित २०७५।२।३० मा बयानका लािग
उपि थत गराउन उ च अदालत पाटनमा अनमु ितका
लािग प ाचार ग रएको देिखयो । यसरी कानूनबमोिजम
भइरहेको काम कारबाहीबाट िनवेदकको मौिलक हकमा
कुनै पिन िकिसमले ितकूल असर परेको अव था
देिखएन । िज ला हरी कायालय सख
ु तमा जाहेरी
परी उ मु ामा प ाउ परेका अ य ितवादीह ले
यी िनवेदकउपर पोल गरी बयान ग रिदएको स दभमा
सो मु ाको अनस
ु धानको लािग ितवादीह को बयान
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आव यक रहेको र उ पोल उजरु ीको स दभमा आ नो
भनाइ रा ने तथा ितवाद गन िनवेदकको कानूनी
दािय व रहेको र सोही आधारमा यी िनवेदकउपर
अिभयोजन गन, नगन िनणय हने हँदा कानूनबमोिजम
भए ग रएको अनस
ु धान कायबाट िनवेदकको हक
अिधकारमा असर पन अव थासमेत नदेिखने ।
िज ला हरी कायालय, सख
ु तमा परेको
जाहेरी दरखा त एवं अ य ितवादीह को बयानमा
खल
ु ेका िनवेदकलाई उ कायालयले यहाँ िहरासतमा
रहेको आधारमा उपि थत गराउन प ाचार गरेको हँदा
सो अनमु ितको लािग अदालतमा प ाचार ग रएको हो ।
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १९ मा
“मु ा अनुस धानको लािग थुनामा रा न अनुमित
मागेमा अदालतले स बि धत िमिसल संल न
कागजातह हेरी तहिककात स तोषजनक पमा
भए वा नभएको िवचार गरी एक पटकमा सात िदनमा
नबढ् ने गरी बढीमा ६० (साठी) िदनस म थुनामा
रा ने अनुमित िदन स नेछ” भ ने कानूनी यव था
रहेकाले उ मु ामा ितवादी रहेका यि लाई
अदालतको अनमु ितले नै थुनामा रािखने हँदा याद
थप हँदाका अव थामा थनु ामै राखी अनस
ु धान
गनपन
ु अव थाको मु ा हो वा हैन ? िनजको हकमा
अनस
ु धानबाट खु न आएअनस
ु ार थुनामै रा नपु न
हो वा धरौट जमानत िलनपु न हो वा तारेखमा राखेर
पिन बाँक अनस
ु धान गन िम ने हो वा हैन सबै कुरा
याद थप हँदाका अव थामा अदालतले प रि थित,
अव था र कानूनी आधारसमेतलाई हेरी उिचत िनणय
िलन स ने नै हँदा स बि धत अदालतबाट िवचार
ग रने िनयिमत अदालती काम कारबाहीको िवषयलाई
िलएर रट िनवेदकले िनवेदनको िवषयव तु बनाई
िनवेदन दायर गरेको अव था र यस िवषयमा कुनै
Jurisdiction Error र Error of Law को अव था
िव मानता नहँदा नेपाल सरकार गहृ म ालय हरी
धान कायालय के ीय अनस
ु धान यरु ोको च.नं.

२८०९ िमित २०७५।२।१४ को प ारा ग रएको
अनस
ु धान तहिककातको कायले िनवेदकको कुनै
पिन कानूनी एवं संवैधािनकहक अिधकार हनन् भएको
नदेिखँदा ततु रट िनवेदनको िवषयव तक
ु ो औिच य
नदेिखँदा ततु रट जारी हने अव था नदेिखई रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : िड लीराम साई
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल भा ५ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०७७८, उ ेषण /
परमादेश, सितशकुमार यौपाने िव. धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
जलिव तु ् उ पादन गन िसलिसलामा इङ् गवा
खोलाको पानी उपयोग गरी उ नदीबाट ९.७ मेघावाट
मताको जलिव तु ् आयोजनाको िनमाणको ममा
िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप दरखा त पेस
गरी ारि भक वातावरणीय परी ण अ ययन ितवेदन
वीकृ त भई ि ड कने सन एि मे ट स झौता तथा
िव तु ् ख रद िब स झौतासमेत स प न भएपिछ
िनवेदकले िव तु ् उ पादन अनमु ितप ा गरेको
देिख छ । क पनीका सं थापक सेयरधनीह ले गरेको
लगानीले मा प रयोजनाको िनमाणको लािग पज
ुँ ी पया
नहने अव था भएकोले नयाँ साझेदार सेयरधनीह
वेश गराई सेयर लगानीको सिु नि तता गरी उजा
म ालयलाई िनवेदकले क पनीको ढाँचास ब धी
जानकारी गराएको देिख छ । ा सिमसन टावरह को
िनमाण तथा स चालनको एकािधकार ािधकरणलाई
मा रहे भएको अव थासमेतले काय स चालन गन
िढलाइ भएको देिख छ । आयोजनाको िनमाण काय सु
गन िढलाई भएको अव थामा अिवल ब काय स प न
गन िनदशन िदई कामकारबाही अगािड बढाउनु पनमा
ए कासी अनमु ितप र गन भनी जानकारी गराउने
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काय कानून एवम् यायसङ् गत भए गरेको नदेिखने ।
कुनै यि तथा क पनीह लाई कुनै
कामकारबाही गनका लािग अनमु ितप समेत
िदइसके पिछ सोअनस
ु ारको कामकारबाही गनका लािग
उपयु वातावरणसमेत हनु अिनवाय ह छ । िनवेदकले
स झौताअनस
ु ारको कामकारबाही नगरी बसेको
अव थामा सोको उपचार पिन सोही स झौतामा उ लेख
भएको स झौता एवम् सतका आधारमा हनपु दछ । के
कारणले स झौताअनस
ु ारको काम कारबाही भएको छै न
भ ने स ब धमा समेत कुनै अ ययन अनस
ु धानसमेत
नगरी स झौताअनस
ु ारको समय मा हेरी ि यागत
कुराह पूरा नभएको भ ने आधारले मा र गन
पेस भएको देिख छ । तर िनवेदकको मा कारणबाट
काय हन नसके को हो वा उिचत वातावरण प रि थित
समायोजन हन नसके को वा िनवेदकको बदिनयत
वा लापरवाहीको कारणबाट काय हन नसके को भ ने
व तिु न ठ आधार के ही देिखँदैन । िव तु ् उ पादन
नगरी पया त पज
ुँ ीको आव यकता पन जाने भई पज
ुँ ी
यव थापनको लािग पया त पज
ुँ ीको अभावमा योजना
िनमाण हन नस ने अव था िसजना भएको कारण
नयाँ साझेदार सेयरधनीह वेश गराई लगानीको
सिु नि चतता गरी िवप ी िवभागलाई क पनीको
ढाँचामा बनेको स ब धमा जानकारी गराएको अव था
देिख छ । य तो प रि थितमा िनमाण गनतफ
सचेत रहँदारहँदै उिचत यास भइरहेको अव थामा
कारबाही अगाडी बढाई अनमु ितप खारेज गद जाने
हो भने िनवेदक क पनीलाई अपूरणीय ित हन जाने
स भावना रह छ । ऊजा म ालयको सिचव तरीय
िमित २०७१।९।३० को प काया वयन भएको
अव थामा िनवेदकलाई अपरु णीय ित हन जाने
अव थासमेत देिखएकोले उ िमित २०७१।०९।३०
को प लगायतका िनणयह उ ेषणको आदेशले बदर
हने । अत: िनवेदक क पनीलाई िदएको िव तु ् उ पादन
अनमु ित प बमोिजम िनयिमत पमा कामकारबाही

गन िदनू स चालन स ब धमा या त र उिचत यास
गरे नगरेतफ अनगु मनसमेत गरी ितवेदनसमेत िलई
काय अगािड नबढाएको अव थामा िवभागले आ नो
अिधकार योग गन पाउने नै हँदा अनगु मनबाट काय
गतीसमेतलाई िवचार गरेर मा उिचत िनणय िलनु
भनी िनदशना मक आदेश हने ।
इजलास अिधकृतः िड लीराम साई ं
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ असोज २१ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०४६७, सरकारी
छाप द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. कृ णबहादुर
चौधरीसमेत
ितवादी कसरु मा इ कार रहेको देिखए तापिन
ितवादी कृ णबहादरु चौधरीले िशवनारायण था को
राहदानीमा िनजको फोटो उ काई आ नो फोटो टाँस
गरी िशवनारायण था को स ा कृ णबहादरु चौधरीको
द तखत देखाउन खोिजएको देिखँदा उ राहदानीमा
फोटो र द तखत िकत गरेको देिखन आउँछ । के कुन
ितवादीले उ िकत काय गरेको हो भ ने स ब धमा
हेदा वादी प ले यो ितवादीले िकत गरेको हो भनी
गडाउ गन सके को देिखँदैन । यसैगरी राहदानीबाहकले
समेत अ य ितवादीह ले िकत काय गरेका हन् भनी
पोल गनस म पिन सके को देिखँदैन । ितवादीम येका
कृ णबहादरु चौधरीले आफूले पासपोट बनाई
िललालाई िदएको, पासपोटमा नाउँ नहेरक
े ो भने तापिन
आ नो पासपोट के क तो छ यो स बि धत यि ले
थाहा पाउनु नै पन ह छ । अ को नाउँको राहदानीमा
आ नो फोटो टाँिसएको आफै ँ बाट बरामद भएको
देिखँदा िनज ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
९ नं. िवपरीतको कसरु गरेको देिखने ।
सरकारी अड् डाको छाप वा सरकारी काममा
सरकारी कमचारीको छाप द तखत वा सो छाप
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द तखत भएको सरकारी कागज िकत गनलाई यसै
महलको अ न बरले हने सजायमा एक वष कै द
सजाय हने भ ने िकत कागजको १२ नं. मा प
कानूनी यव था रहेको अव थामा िकत कागजको
९ नं.बमोिजम ितवादी कृ णबहादरु चौधरीलाई .
५०।– मा ज रवाना गन हदस म उ फै सला माण
मू याङ् कनको रोहमा िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारण र
माणह बाट पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला के ही उ टी भई ितवादी कृ णबहादरु
चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको ९ नं.बमोिजम
सजाय भएको र ऐ.को १२ नं.बमोिजम सजाय नगरेको
हदस म के ही उ टी भई ऐ.महलको १२ नं. अनस
ु ार
एक वष थप कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : मिनराम वाली
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १७ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७४-WH-००२८,
ब दी य ीकरण, ित ा फुयाल (थापा) िव.
काठमाड िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
ितवादीउपर
बिु झएका
माणबाट
अिभयोग दाबी पु न स ने हो, होइन र पु न स ने
भए कुन कानूनअनस
ु ार दाबी पु ने हो, नपु ने भए कुन
कानूनअनस
ु ार नपु ने वा दाबी खारेज हने हो वा ठहर
हने हो भ ने यावत् कुराको िनधारण गरी िनणय गन
े ािधकार सु अदालतको भएकोले सु अदालतमा
िवचाराधीन मु ाको िवषयव तल
ु ाई भाव पन गरी रट
े बाट ह त ेप गरी हेरी िवचार गन िम ने नदेिखने ।
रट े बाट माणको िव ेषण र िववेचना
गरी िनणय गन िम दैन । सरसत हेदा नै कानूनको
प उ लङ् घन भएको छ छै न, अिधकार े ा मक
िु ट देिख छ िक देिखँदैन, कायिविधगत कुरामा ग भीर

िु ट रहेको छ, छै न ज ता कुराह लाई रट े बाट
हेनपन
ु ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महजन
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
९
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७४-WH-००३४,
ब दी य ीकरण, स तोष का ले िव. काठमाड
िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
म िनवेदकउपर संगिठत अपराध िनवारण
ऐन, २०७० बमोिजम मु ा दायर हन स ने अव था
छै न भ ने िजिकरका स ब धमा ततु मु ा उ ऐनले
िनधारण गरेको प रभाषािभ पछ, पदन र मु ामा सो
ऐनको योग हन स छ वा स दैन भनी ऐनले गरेको
यव था अ तराि य सि ध स झौता, अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतलाई अ ययन र मनन गरी
या या र िव ेषणपूवक िनणय ग रने नै हँदा उ
िवषयमा ततु िनवेदनबाट वेश गन िम ने देिखन
नआउने ।
ितवादीउपर
बिु झएका
माणबाट
अिभयोग दाबी पु न स ने हो, होइन र पु न स ने
भए कुन कानूनअनस
ु ार दाबी पु ने हो, नपु ने भए कुन
कानूनअनस
ु ार नपु ने वा दाबी खारेज हने हो वा ठहर
हने हो भ ने यावत् कुराको िनधारण गरी िनणय गन
े ािधकार सु अदालतको भएकोले सु अदालतमा
िवचाराधीन मु ाको िवषयव तल
ु ाई भाव पन गरी रट
े बाट ह त ेप गरी हेरी िवचार गन िम ने नदेिखने ।
एकै मु ामा एकै कृ ितका ितवादीह को
िबचमा िवभेदज य आधारमा गैरकानूनी थनु ामा
रािखएको कायले संवैधािनक हकको हनन भएको भ ने
िजिकरका स ब धमा मािथ नै उ लेख भइसके को पिन
छ । रट े बाट माणको िव ेषण र िववेचना गरी
िनणय गन िम दैन । सरसत हेदा नै कानूनको प
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उ लङ् घन भएको छ छै न, अिधकार े ा मक िु ट
देिख छ िक देिखँदैन, कायिविधगत कुरामा ग भीर
िु ट रहेको छ, छै न ज ता कुराह लाई रट े बाट
हेनपन
ु ह छ । भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)
(च), संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा
९(क)(ग) को सजाय ग रपाउँ भ ने मागदाबी िलई
अिभयोगप दायर भएको र य तो अिभयोग लागेको
मु ाको सु कारबाही र िकनारा गन अिधकार िज ला
अदालतलाई कानूनले दान गरेकै देिख छ । माग
भएको सजायलाई हेदा याय शासन ऐन, २०७३
को दफा १५(२) ले उपचारको माग श त गरेकोमा
यसतफ कारबाही अगािड बढेको भ ने पिन नदेिखने ।
संगिठत अपराधको मु ाको अिभयु ले
माण लोप वा न गन स ने वा य तो अिभयु फरार
हन स ने मनािसब कारण भएमा चिलत कानूनमा
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन अदालतले
य तो अिभयु लाई मु ाको पपु को लािग थुनामा
रा न स ने िवशेष कानूनी यव था गरेको पाइयो ।
थुनछे कको आदेश गदा िमिसल संल न त काल ा
माणबाट अिभयु ले माण लोप वा न गन स ने
वा य तो अिभयु फरार हन स ने मनािसब कारण
रहेको देिखएमा अिभयु लाई थनु ामा रा न स ने
विववेक य अिधकार कानूनले दान गरेको अव था
रहेको हँदा िनवेदकलाई अिभयोग लगाइएको कसरु
िनवेदकले माग गरेज तो जमानतयो य रहेको भ ने
देिखएन । यसैले िनवेदकको दाबीसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, कानूनको य िु ट र उ लङ् घन
भएको नदेिखएको, अिधकार े ा मक िु ट भएको
नदेिखएको, उपचारको यव था हँदाहँदै यसको
योग िनवेदकबाट नभएको र त लो अदालतलाई
ा याियक वत तामा भाव पन गरी माणको
िववेचना र िव ेषण गरी िनणय गदा मनािसब नहने
भई कानूनको मा य िस ा तअनु पको नहने हँदा

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
अव थाको िव मानता नदेिखने ।
अत: उ लेख भई िववेचना भएको कानूनी
यव थाह र आधार तथा कारणसमेतबाट िनवेदकले
माग गरेबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु पन
अव थाको िव मानता नदेिखँदा िनवेदकको ततु
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: तारादेवी महजन
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७४-WO-०८२१,
उ ेषण, रमेशकुमार साहसमेत िव. जनकपुर
उपमहानगरपािलकाको कायालय, धनुषासमेत
सावजिनक िहतका लािग राि य
स पि उपर रा यको पिहलो हक अ तरिनिहत रह छ
भ ने िविधशा ीय मा यता रहेको पाइ छ र यसरी
स पि ा त गदा यि को स पि बहृ त् राि य
िहतका लािग रा यले िनय ण, िनयमन र अंकुश
लगाउन स ने देिख छ तर वे छाचारी पमा कुनै
मआ
ु जा निदई कसैको स पि अिध हण अपहरण
गन रा यलाई छुट िदएको नपाइने ।
सडक िव तार गन योजनका लािग
चिलत कानूनको अधीनमा रही रा यले यि को
स पि अिध हण गन स ने तर अिध हण गदा
मआ
ु जा िदनपु न देिख छ । िनवेदन मागबमोिजम
आ नो ज गा सडक िव तारमा पन भए ज गा ाि त
ऐन, २०३४ बमोिजम मआ
ु जा िवतरण गरी ज गा
ा त गरेपिछ मा ै सडक िव तार गनु गराउनु भनी
परमादेश माग ग रएकामा िनवेदनमा उि लिखत
सडक िव तारमा परेका ज गा िनवेदकह को हक
भोग वािम वमा रहे भएको देिखने । थानीय सरकार
स चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५(१) र ४५(५)
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को ावधानबमोिजम एक पटक राइट अफ वे तो दा
ितपूित िदनु नपन भएपिन एक पटक तोिकएको
राइट अफ वेलाई प रवतन ग रएकोमा य तो ज गा
संरचना हटाउँदा भ काउँदा ितपूित िदनपु न नै देिखन
आउँछ । यिद न सा पास नगरी भवन िनमाण गरेको
अव था भए थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४
को दफा ३९ बमोिजम जाँचबझ
ु र कारबाही गन स ने
नै देिख छ । तर यी िनवेदकह ले नगरपािलकाबाट
न सा पास गरी घर िनमाण गरी ब दै आएको कुरालाई
िवप ीले अ यथा भ न सके को देिखँदैन । िवकास
िनमाणका काय सावजिनक िहतको लािग हो भ ने
कुरामा दईु मत हन सिकँ दैन तर िवकास िनमाणका काय
भ ने आडमा कसैको बास उठाउनु अित संवेदनशील
िवषय हन जा छ । िवकासका नाममा उिचत मआ
ु जा
दान नगरी य ता काय गन कसैलाई छुट हन
नस ने । नाग रकको िनजी स पि िनजह को
वे छाले बाहेक सरकारले ा त गदा ज गा ाि त
ऐनले तोके को ि या पूरा गरी मआ
ु जा र ितपूित
दान गनपन
ु भ ने कानूनको अिनवाय सत हने । कुनै
िनकायले सडक िनमाण वा िव तारका लािग ज गा
ा त गदा वा अिध हण गदा वा अ य कुनै कारको
अिधकार िसजना गदा ितपूितबेगर स पि स ब धी
हकमा अित मण गन निम ने ।
तसथ यि को स पि
ितपूित वा
मआ
ु जा निदई सोझै अिध हण गरी सडक िव तार गन
कायलाई कानूनस मत मा न सिकएन । सावजिनक
िहतकै लािग भएपिन यि को िनजी स पि रा य वा
कुनै िनकायबाट ा त गदा कानूनबमोिजमको ितपूित
िदएर मा ाि त गन सिकने देिख छ । तर ततु
मु ामा ितपूित वा मआ
ु जा िदनु नपन भनी िवप ीको
िलिखतजवाफ रहेको देिखँदा िमित २०७५।३।११
को नगरसभाको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर
ग रिदएको छ । अब रट िनवेदकह को ज गामा पन

गरी सडक िव तार गनपन
ु भएमा संिवधान चिलत
कानूनबमोिजमका ि या पूरा गरी ितपूित िदने
ि या अपनाई ितपूित िदएर मा सडक िव तार गनु
भनी परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः वु कुमार ढकाल
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल काितक २८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार
े , ०६९-CR-०५०८, यान मान उ ोग, लालबाबु
महतो चौहानसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादी लालबाबु महतो चौहानले
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा िमित
२०६२/१२/२५ गते राित म, िजउत महरा, मोहन
राउत अिहर र अक १ जना मािनससमेत भई
जाहेरवालीको लो ने साद महरा चमारलाई िनजको
गोठघरमा सतु ी िनदाएको अव थामा गई कुटिपट गद
गोठबािहर िनकाली मैले धा रलो हितयार खक
ु ु री हार
गरेको हो, िजउत महराले कटुवा ब दक
ु बाट गोली हानी
घाइते बनाएको, िनज साद महराले गहु ार गहु ार भ दै
कराएको हँदा गाउँ िछमेक ितरका मा छे ह पिन उठी
घटना थलतफ आउन थालेको हँदा िजउत महराले
अब यो यित भएपिछ मछ, गाउँको मा छे पिन आउन
था यो, हामी भाग भनेकोले सो ठाउँबाट हामीह
भागी गएका ह र उ घटना घटाउने मु य यि तथा
योजनाकार िजउत महरा हो भ नेसमेत बेहोरा उ लेख
गरेको पाइयो । िनजले अदालतमा उपि थत भई गरेको
बयानमा वारदातको िदन आफू िसतामढीमा मेला
हेन गएकोमा सो कसरु आफूबाट नभएको भनी Alibi
िजिकर िलई कसरु मा इ कार रहेको देिखए तापिन उ
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इ कारी बयानलाई समथन हने कुनै ठोस सबतु माण
िनज ितवादीले पेस गन सके को नदेिखने ।
पीिडत
साद
महरा
चमारले
ितवादीह म येका मोहनले लाठीले िपटी बायाँ
हातमा चोट खत लगाएको, लाल बाबु महतो चौहानले
घडुँ ामिु न धा रलो हितयारले हार गरेको र िजउत महरा
चमारले ब दक
ु बाट गोली हार गरी घाइते बनाएको
हन् भनी कागज गरेको देिखयो । यसरी लालबाबु महतो
चौहानले मौकामा गरेको कागज, पीिडतको घटना
िववरण कागज र अदालतसम को बकप लगायत
िमिसल संल न अ य कागजातबाट पीिडतउपरको
वारदातमा िनज ितवादीह लालबाबु महतो चौहान,
िजउत महरा चमार, मोहन राउत अिहरको संल नता
रहेको पिु हन आएको देिखने ।
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीह
लालबाबु महतो चौहान र मोहन राउत अिहरले
यान मान मनसायले पीिडतलाई धा रलो हितयार,
लाठी योग गरी यान मानस मको काय गरेको,
पीिडतको छोरा र िछमेक को ह त ेपबाट िनजको
यान मन नपाएको त य पीिडत, जाहेरवाली र
बिु झएका मािनसह ले अनस
ु धान अिधकारी एवं
अदालतसमेतमा गरेको कागज तथा बकप , पीिडतको
घा जाँच के श फारामसमेतबाट पिु भएको देिखँदा
ितवादीह को सो काय यानस ब धी महलको १५
नं.बमोिजमको कसरु देिखन आउने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीह ले आरो रत कसरु बाट सफाइ पाउने
ठह याएको सु पसा िज ला अदालतको िमित
२०६७।५।२० को फै सला उ टी गरी ितवादीह
मोहन राउत अिहर र लालबाबु महतो चौहानले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १५ नं. को कसरु
गरेकोमा ऐ. को १५ नं. बमोिजम िनजह लाई जनही
५ (पाँच) वष कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७३।२।२ मा भएको फै सला

िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः सभु ा िज.सी.
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जे २३ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी काशकुमार
ढुंगाना, ०६८-CR-०४४६, जबरज ती करणी,
नेपाल सरकार िव. िकसान गुरौ चौधरी
जबरज ती करणी वारदातको मख
ु सा ी
पीिडता नै हने भए तापिन पीिडताको मौकाको जाहेरी
बेहोरा र अदालतसम को बकप मा एक पता
नदेिखँदा जबरज ती करणीको काय स प न भएको
भनी मा न सिकएन । मौकामा भएको पीिडता तथा
ितवादीको योिन तथा िलङ् ग परी णबाट समेत
करणीको काय स प न भएको भनी पिु हन सके को
देिखएन । ितवादी मौकामा र अदालतसम समेत
कसरु गरेउपर इ कार रहेको तथा िनजको इ कारी
बयानलाई ख डन गन गरी अिभयोजन प बाट माण
पेस गन सके कोसमेत देिखएन । पीिडताको शारी रक
परी ण ितवेदनबाट समेत वारदात िमितमा करणी
भएको हो भनी िकटान गन सके को नदेिखएकोसमेतका
आधार कारणबाट ितवादीले पीिडतालाई जबरज ती
करणी गरेको भिन वादी नेपाल सरकारले िलएको
अिभयोग दाबी पिु हन सके को नदेिखने ।
पीिडता र ितवादी िकसान गरु ौ वारदात
भएको िमित तथा समयमा सँगसाथ रहेको, सँगै होटलमा
िचया खाजा खाएको, सँगै घु ने ममा पीिडता बेहोस
हन पगु ेकोलगायतका त यलाई ितवादीले मौकामा
अनस
ु धानको ममा तथा अदालतसम को बयानमा
समेत वीकार गरेको देिख छ । सम िमिसलको
अ ययन तथा
तुत घटना मका आधारमा
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको नदेिखए
पिन जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको भनी
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु ले जबरज ती करणीको
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उ ोगको कसरु ठहर गरी गरेको फै सलालाई अ यथा
भ न सिकने अव था देिखएन । यस ि कोणबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत शाखा अिधकृतले
गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ु
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार
र कारणह बाट समेत सु बागलङ
ु िज ला
अदालतले अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िमित
२०६७।२।२६ मा गरेको फै सलालाई के ही उ टी
गरी पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु ले ितवादी िकसान
गरु ौ चौधरीलाई जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु
गरेको ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३ नं. को देहाय ३ र ५ नं. बमोिजम ३ वष कै द
सजाय हने गरी िमित २०६८।१।६ मा गरेको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : उषा े ठ
क यटु र : हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभु म् ।

गन िम ने देिखँदैन । यसैगरी हातहितयार खरखजाना
ऐनिवपरीत काय गरेको ठहरेमा हातहितयार पिन
जफत गन स ने गरी याय स पादन गन िनकाय वा
अिधकारीलाई विववेक य अिधकार दान गरेको
पाइ छ । सोहीअनु प िज ला शासन कायालयले
जफत हने ठहर गरेकोमा पनु रावेदन अदालतले जफत
नहने ठहर गरेउपर पनु रावेदन परेतफ िवचार गदा
ितवादीले उ हितयार इजाजतप ा त गरेर नै
राखेको देिखएको र उ सूचनाअनस
ु ार िनवाचनलाई
भयरिहत र शाि तपूण पमा स प न गनका लािग
भनी उ लेख भएकोमा उ हितयार िनवाचनलाई
अशा त बनाउन वा भयपूण बनाउनका लािग तथा
िनवाचनमा भाव पानका लािग योग गन खोजेको वा
सो उ े यको लािग राखेको भ ने अिभयोगप समेत
नरहेको ि थितमा बा या मक यव था ज तो गरी
जफत गनपन
ु भनी अथ गरी जफत गनु यायको
रोहमा िम ने नदेिखने । तसथ, सु िज ला शासन
कायालय धनषु ाको िमित २०७०/८/१३ को फै सला
निमलेको देिखँदा सो फै सला उ टी भई िनज ितवादी
काश िम लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ८ िवपरीतको कसरु मा ऐ.ऐनको दफा २०(२)
बमोिजम .६०,०००।- मा ज रवाना हने र ऐ.ऐनको
दफा १६ बमोिजम बरामदी हातहितयार र खरखजाना
भने जफत नहने ठह याई त कालीन पनु रावदेन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०७१/३/४ मा भएको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः िववेिचत त य आधार एवं कारणबाट
ितवादी काश िम लाई संिवधान सभाको
िनवाचनको अविधमा नेपाल सरकार गृह म ालयको
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझ
ु ाएको देिखएकोमा
ितवादी काश िम लाई हातहितयार खरखजाना
ऐन, २०१९ (दो ो संशोधन, २०६४) को दफा ५क
(१)(२), दफा ५, दफा ८, दफा ९, दफा २०(२)
(ग)(घ)(ङ) र दफा २०(३) को (ग)(घ) अनस
ु ारको

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७१-CR-०६०६, हातहितयार
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. काश िम
ितवादी काश िम लाई संिवधानसभाको
िनवाचनको अविधमा नेपाल सरकार गहृ म ालयको
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझ
ु ाएकोमा हातहितयार
खरखजाना ऐन, २०१९ (दो ो संशोधन २०६४) को
दफा ८ िवपरीतको कसरु मा ऐ. ऐनको दफा २०(२) ले
.६०,०००।- मा सजाय हने देिख छ । उ सूचनामा
खरखजाना पिन बझ
ु ाउनु भ ने उ लेख नभएको त य
िनिववाद छ । यस अव थामा जनु बझ
ु ाउनु भ ने सूचना
नै छै न सो नबझ
ु ाएको र आफूले राखेको भनी सजाय
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कसरु मा सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम
६०,०००।– (साठी हजार पैयाँ) र दफा २०(३)
बमोिजम .२०,०००।– (बीस हजार पैयाँ) समेत
गरी ८०,०००।– (असी हजार पैयाँ) ज रवाना हने
र बरामदी हातहितयार खरखजाना सोही ऐनको दफा
१६ बमोिजम जफत हने ठह याई सु िज ला शासन
कायालय धनषु ाको िमित २०७०/०८/१३ को फै सला
निमलेको देिखँदा सो फै सला उ टी भई िनज ितवादी
काश िम लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ८ िवपरीतको कसरु मा ऐ.ऐनको दफा २०(२)
बमोिजम .६०,०००।– (साठी हजार पैयाँ) मा
ज रवाना हने र सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम
बरामदी हातहितयार र खरखजाना भने जफत नहने
ठह याई त कालीन पनु रावदेन अदालत जनकपरु बाट
िमित २०७१/३/४ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-०७३६, भ सार रकम,
लाव यकुमार ढकाल िव. मुकु दकुमार े
सनु वु ाइको मौका निदएको भ ने िवप ी
ि यट वाथ ा.िल.को िजिकर स ब धमा उ ा.
िल.को अि तयार ा यि माधव यौपानेले प
बझ
ु ी बयान र तित बा बयानमा सहभागी भई सोिधएको
सवालह म ये के ही सवालह को जवाफ िदन बाँक
भएकोले बाँक सवालह को िववरण उ लेख गरी
जवाफ िदएको िमित २०६५।४।१७ को ि यट वाथ
ा.िल.को प िमिसल सामेल रहेकोसमेत देिखएबाट
सनु वु ाइको मौका िदएको देिखने ।
िवप ी ि यट वाथ ा.िल. र िनजको कानून
यवसायीको तफबाट पैठारीकताको हकमा आिथक

ऐन, २०६४ को दफा २ को अनस
ु ूची १ को दफा
७ को उपदफा १६ बमोिजम ६० िदन नघाई गरेको
जाँचपासपिछको परी ण (Post Clearance Audit)
कानूनबमोिजमको नदेिखने भ ने पेस भएको निजर
र िलएको िजिकर स ब धमा पैठारी ग रएका सामान
(Consignment) को भ सार ऐन, २०६४ को दफा
३४ बमोिजम जाँचपासपिछको परी णको लािग ेिषत
गरेको च.नं.६५२ िमित २०६५।३।१९ को प िमित
२०६५।३।२४ मा अिधकारनामा ा गरेका उ ा.
िल.का माधव यौपानेले बझ
ु ेको, बयान तथा तित बा
बयानसमेत गरी त काल खल
ु ाउन नसके का सवालको
पिछबाट प माफत जवाफ िदएको देिखएकोले र
भ सार िवभागको उ प आदेश बदर गराई मा न कुनै
कानूनी उपचारको बाटो अवल बन गरेको नदेिखँदा
भ सार ऐनबमोिजम भएको िनजको बयान तथा प को
जवाफलाई अ यथा भिनरहन पन देिखन नआउने ।
ि यट वाथ ा.िल.बाट पेस भएको लागत
िबल र िब िवजकबाट अंक गिणतीय त याङ् कका
आधारमा देखाइएको यून िवजक करणको िहसाबलाई
९ िदनपिछ उ ा.िल.को िमित २०६५।४।१७ को
प को जवाफबाट पिन यून िवजक करण भएको
होइन भनी त याङ् कको आधारमा ट पान सके को
देिखएन । भ सार महसल
ु , ढुवानी आिदसमेत समावेश
गनु परेकोले इ वाइसको मू यमा ७५% थप गरेको
भिनएको तर के कुन शीषकमा के कित रकम हो ? सोको
उ प बेहोरा र िबल भरपाईबाट पु ट् याइँ गन सके को
देिखँदनै । ड् यामरेज र अ य खच भिनएकोमा खचको
अंक र सोको पु ट् याई पिन पेस गन सके को देिखँदैन ।
लोकल सामान चाइनाको थानीय बजारबाट आयात
गरेको ा डेड सामानसँग िम न गए हा ो दोष छै नसमेत
भनी प को जवाफ िदएको पाइ छ । ले रङ िबलबापत
भारतीय पैयाँको नेपाली .२,२९,४९६।५५
मा फरक हन आउने .१,१७,८७६।– मा यिद
ड् यामरेज चाजसमेत संल न भएको भए सो घटाई
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बाँक हन आउने रकमको भ सार महसल
ु भल
ु वश
नितरेको हँदा दािखला गन छु भ नेसमेतका बयान
बेहोरा रहेको देिखएबाट भ सार िवभागबाट असल
ु गनु
पन ठहरेको भ सार महसल
ु को छुट रकम र ज रवाना
.७,८९,७२६।५० असल
ु हनपु न होइन भनी मा न
िम ने देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत बयान तथा जवाफ प को
बेहोराबाट सनु वु ाइको मौका िदएको देिखएको, उ लेख
ग रएबमोिजम मालव तु (Consignment) को
लागत मू य र िब िवजकमा रहेको मू यको फरक
अ वाभािवक देिखएको अव था रही यून िवजक करण
भएको देिखएको, यथ ि यट वाथ ा.िल.बाट यून
िवजक करण नभएको भ ने त यगत माण पेस गन
सके को नदेिखएको र उ ा.िल.का अिधकार ा
यि को बयानबाटै बाँक महसल
ु दािखला गन छु
भनी उ लेख गरेको देिखएकोले भ सार िवभागको
िमित २०६५।५।६ को िनणयबमोिजमको छुट रकम
र ज रवानामा असल
ु हनपु न नै देिखएको हँदा राज व
यायािधकरणको िमित २०६६।१०।०७ को फै सला
उ टी भई भ सार िवभाग ि परु े र काठमाड को िमित
२०६५।०५।०६ को िनणय सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०६९-CI-०८६८ र ०६९CI-०८८०, हक कायम, अशोककाजी ब ाचायसमेत
िव. जुजुभाइ े र भुवन िहरा शा य िव. तरणीदेवी
भवानी संर ण सिमित
२०२१ सालमा नापीका बखत “का.इ.

मखन ब ने नारायणदास े ठलाई २।६ ितरी खाएको
छु” भनी िववरण लेखाउने मोहीले यसको क रब १
वषपिछ २०२२ सालमा अनस
ु ूचीको फाराम भदा के
कुन उ े य र योजनको लािग “यो ज गा च मान िसंह
शा यसमेत २ जनाको हो” भनी लेखाएका हन सो कुरा
कतैबाट प ट हन सके को छै न । नापीका बखत िक.नं.
१४२ को पूरै ज गा नारायण दासको हो भनी बेहोरा
जनाई नापी गराउने मोही काजी महजन पिछ आएर
प ट आधार र माण िवना नै यो ज गाम ये यित मा
यसको र बाँक यित अक को भनी लेखाएको िववरण वा
बयान कागजको आधार िलई कानूनबमोिजम नापीका
बखत तयार भएको अिभलेख र यसमा अिभलेखीकृत
िववरणलाई अ यथा भ न िम नेसमेत नदेिखने ।
सािबक लगत ५२५ गठु ीबाट समेत
नारायणदास े ठ मखन ग ली भनी जिनएको छ ।
िफ डबक
ु मा पिन मखन ब ने नारायण भ ने जिनएको
छ । त काल २ नं. अनस
ु ूची उपल ध हन सके को
छै न । िफ डबक
ु सािबक दतासमेतबाट ५२५ सँग
िक.नं. १४२ को ज गा िभडेको देिखयो । मौजा वय भु
रहेको र िववािदत ज गा सीतापाइलामा रहेको पिन
िमलेकै छ । नापीका बखत यो ज गा नारायणदासको हो
भनी मोहीले लेखाएको िववरण साँचो हो भ ने आ नो
दाबीको समथनको लािग वादीले नारायणदासका
नाउँको सािबक १८५१ सालको सनदबमोिजमको
सािबक मौजा वय भु हा.नं. ५२५ नं. को लगत
देखाउनभु एको छ । नारायणदासका नाउँको उ
लगत िभड् ने भनी मालपोत कायालयले उ लेख गरेको
पाइ छ । यस ि थितमा वादीले आधार िलनभु एको
सािबक लगतअनस
ु ारको ज गा िववािदत िक.नं. १४२
को ज गा होइन रहेछ, उ लगतसँग यो ज गा िभड् ने
रहेनछ भनी भ नु पन कुनै कारण र आधार िमिसल
संल न माणबाट नदेिखने । ितवादीले उ लेख
गनभएको
लगतअनस
ु
ु ारको ज गा यही िववािदत ज गा
रहेछ भनी भ न सिकने िनि चत आधार ितवादीले
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पेस गन स नभु एको छै न । िववािदत ज गा वादीले
उ लेख गनभएअन
स
ु
ु ार सािबक १८५१ सालको
सनदबमोिजमको सािबक मौजा वय भु हा.नं. ५२५
नं. को लगतिभ कै ज गा रहेछ भ ने देिखन आयो ।
िववािदत िक.नं. १४२ को २-११-० ज गा वादीले
दाबी गरेअनस
ु ार वादी तानादेवी (तारणीदेवी भवानी)
गठु ीका गिु ठयार नारायणदासका नाउँमा नापी दता
भएको सािबक मौजा वय भु हा.नं. ५२५ नं. को
लगतिभ को ज गा िमिसल संल न माणबाट देिखएको
अव थामा पनु रावेदक / ितवादीको नाउँमा िववािदत
ज गा दता हनपु छ भ ने िव ान् कानून यवसायीको
बहससँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट वादी
दाबीको िक.नं.१४२ को ज गामा वादी दाबी पु न
नस ने ठह याएको हदस म सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६६/९/८ को फै सला के ही उ टी
भई वादी दाबीको उ िक.नं.१४२ को ज गासमेत
वादी तानादेवी (तारणीदेवी भवानी) संर ण सिमितको
नाउँमा हक कायम हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६९/७/२० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- िव ाराज पौडेल
क यटु र :- िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CI-०८८१, हक
कायम, भुवन िहरा शा य िव. तरणीदेवी
भवानी संर ण सिमित भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WH-००७३,
ब दी य ीकरण, ममता बाँ कोटा भ राई िव. उ च
अदालत पाटनसमेत

िनवेिदका िमराकुमारी े लाई ०७१-CR०५१५, ०७१-CR-०५१६ र ०७१-CR-०५१७
का लागु औषध (डाइजेपाम) का येक मु ामा २ वष
६ मिहना कै द र .१,००,०००।- ज रवाना हने ठहरी
फै सला भएको देिख छ । ियनै ०७१-CR-०५१५ र
०७१-CR-०५१७ को लागु औषध (डाइजेपाम) का
दईु मु ामा सह ितवादी पासा भ ने राके श े को
हकमा ०७३-WH-००६१ को ब दी य ीकरणको
रट िनवेदन दायर भएकोमा यस अदालतबाट िमित
२०७४।१।२५ मा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
४१ नं.बमोिजम कुनै एक मु ामा मा कै द ठेिकनु पन
भनी याियक िनणय भएको देिख छ । सोही याियक
िनणयबमोिजम नै काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०७४।२।१७ मा िनवेिदका िमराकुमारी े
र राके श े को हकमा िनवेदनमा उि लिखत मु ामा
समान त य रहेको देिखँदा सव च अदालतको िमित
२०७४।१।२५ को आदेशबमोिजम िमराकुमारी े को
हकमा समेत कै द हद गन सिकने भ ने आदेश भएको
देिखने ।
उि लिखत त यह बाट यस अदालतबाट
सह ितवादी पासा भ ने राके श े को हकमा
ब दी य ीकरणको रट िनवेदनमा एक कलमको
कै द मा ठे नु पन भनी आदेश भएको देिखन
आयो । उ आदेशबमोिजम िनवेिदका िमराकुमारी
े को हकमा समेत काठमाड िज ला अदालतको
फै सला काया वयन अिधकारीबाट िमित २०७४।२।१८
मा एक कलमको कै द २ वष ६ मिहना मा कै द हद
ठे िकई थनु ाबाट मु भैसके को भ ने देिखन आएकोले
गैरकानूनी थुनाको नको औिच य समा त भइसके को
देिखन आउने ।
अतः रट िनवेिदका िमराकुमारी े काठमाड
िज ला अदालतको आदेशबमोिजम थुनामु भएको
देिखन आएकोले ततु ब दी य ीकरण िनवेदनको
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औिच य समा त भइसके को हँदा खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : िवमला पौडेल, कािलबहादरु सा यु
िल बू
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०१६०, लागु
औषध (खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार िव. धनबहादुर
पुन
ितवादी आफू कुनै िगरोहमा संल न नरहेको
र अनस
ु धान तथा अदालतमा समेत सेवनकता हँ भनी
सािबती भई बयान गरेको अव था छ । ितवादीको
बयानलाई समथन हनेगरी िनजका सा ीले बकप
गरेको पाइ छ । ितवादीले उ लागु औषध िब
िवतरणको लािग याएको हो भ ने अिभयोग दाबी पिु ट
हने व तिु न माणह िमिसल संल न देिखएको छै न ।
अनमु ानको आधारमा िब िवतरणको कसरु मा सजाय
गन यायोिचतसमेत नहने ।

इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-RB-००५२,
गैरकानूनी ज रवाना लगाएको, शंकर अयाल िव.

िदवाकर वज खड् का र िदवाकर वज खड् का िव.
क पनी रिज ारको कायालय, ि पुरे र
पनु रावेदक क पनीले क पनी ऐन, २०६३
को दफा ७८ बमोिजमको िववरण पेस ग रसके पिछ
दफा ५१ को यो िववरण पगु ेन वा आएन भनी
पनु रावेदक क पनीलाई कायालयले प ाचार गरेको वा
जानकारी िदएकोसमेत िमिसल संल न कागजातबाट
देिखएको छै न । पि लक िलिमटेड क पनी भएकोले
दफा ५१ बमोिजमको िववरण बझ
ु ाउनु पन होइन दफा
७८ नं.बमोिजमको िववरण समयमै बझ
ु ाइसके को छु
भ ने नै पनु रावेदक क पनीको मु य िजिकर रहेको
छ र दफा ७८ बमोिजमको िववरण पेस गरेपिछ
दफा ५१ बमोिजमको यो नपगु िववरण बझ
ु ाउनु पन
हो सो नबझ
ु ाएकोले बझ
ु ाउन याउनु भनी िनवेदक
क पनीलाई कायालयले कुनै जानकारी िदएको समेत
देिखएन र क पनीलाई जानकारी तथा सूचना नै
निदई ज रवाना गरेको देिखयो । दफा ७८ बमोिजमको
िववरण बझ
ु ाइसके को अव थामा सनु वु ाइको मौका नै
निदई क पनीलाई ज रवाना गन गरी भएको क पनी
रिज ारको कायालयको िमित २०६८/१०/१२ को
िनणय िमलेको देिखन नआउने ।
पनु रावेदक क पनीले ऐनको दफा ७८
बमोिजमको िववरण बझ
ु ाइसके को र दफा ५१(५)
ले दफा ५१ को िववरण बझ
ु ाउन नपन गरी उ मिु
िदएको तथा दफा ७८ बमोिजमको िववरण र दफा
५१ बमोिजम बझ
ु ाउनु पन िववरण समान कृ ितको
भई सोबमोिजमको िववरण बझ
ु ाइसके को देिखँदा
क पनीलाई ऐनको दफा ८१ को उपदफा २ बमोिजम
ज रवाना ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणह बाट
िनवेदक क पनी पि लक िलिमटेड क पनी भएको
र य तो क पनीले िनयम ७८ बमोिजमको िववरण
बझ
ु ाएको अव थामा दफा ५१ को िववरण बझ
ु ाउनु नपन
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गरी ऐ. दफा ५१(५) मा उ मिु िदएको अव थामा
पनु रावेदक क पनीलाई दफा ५१ बमोिजमको िववरण
समयमै नबु झाएको भनी .८० हजार ज रवाना गन
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी ह छ । नाम
प रवतन गदा ला ने थप राज व मा .५,०००।स म द तरु क पनीलाई ला ने ।
इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल काितक ३० गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६६-CI-१०४४, फै सला
बदर, ओमकला रजालसमेत िव. िस ाथनगर
नगरपािलकासमेत
िववािदत ज गा पनु रावेदकको भोगमा रहेको
माण िवप ी नगरपािलकाले िनज पनु रावेदकको
नाउँमा िदई दतासमेत भइसके को अव थामा अब
सो ज गा िवटौरी लगतको होइन भनी ितवादी
िवप ी नगरपािलकाले भ न िववि धतको िस ा तले
पिन िम ने देिखँदैन । माणमा रहेको िनषेधा ा
मु ामा भएको न सा मचु ु कामा यी वादीम येका
गोिव द रजाल रोहवरमा बसेको भ ने आधारमा मा
माणह बाट आ नो हकभोग र वािम वमा रहेको
ज गामा असर पछ भ नु यायको रोहमा उिचतसमेत
नदेिखने ।
काश िच कारले ितवादी नारायण
रजाललाई िमित २०५२/२/९ मा पा रत गरी
िदएको राजीनामा िलखतमा उ र सडक उ लेख
भई वादी दाबीको लगत नं. १२२ को े.फ.००-२.८५ धरु ज गासमेत समावेश भएको देिखन
आयो । सो राजीनामा िलखत बदर ग रपाउन
िस ाथनगर नगरपािलकाले दायर गरेको २०५२
सालको दे.दा.नं. १६८९ को िलखत बदर मु ामा

दाबीको लगत नं.१२२ को े.फ.०-०-२.८५ धरु
ज गासमेत समावेश हने गरी दाबीबमोिजम िलखत
बदर भई तहतह फै सला भएको देिखयो । उ िमित
२०५२/२/९ को राजीनामाको िलखतमा उ र िक ला
यी वादीह लाई देखाउनु पनमा नदेखाई सडक
देखाई वादीह को सो ज गासमेत उ चौिक लािभ
पारी िक ला कायम भएको देिखन आएबाट सो
फै सलाह बाट पनु रावेदक वादीह को हकमा असर
पन गएको देिखन आउने ।
उपयु आधार कारण र माणह बाट वादी
दाबी पु ने गरी सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठह याई पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट भएको िमित २०६६/३/२३
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई सो हदस म
दाबीबमोिजम फै सला बदर र उ र िक ला बदर हने
ठह याएको सु प देही िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल काितक १३ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६९-CI-०००७, िलखत
बदर, राजे साद प त िव. अमृतराज प त
अंशहकबाट ा घर ज गा िब गन
नपाउने भनी ब डाप को कै िफयत महलमा उ लेख
भए तापिन सो सत ी धनको २ नं. िवपरीत रहेको
देिखँदा सो सतलाई कानूनअनक
ु ू लको सत भनी मा न
िम ने देिखएन । उधकुमारीको अंश हकबापत पाएको
कानूनबमोिजम आफूखस
ु गन पाउने ज गा शेषपिछ
भाग ला छ भनी अिहले नै बोिलिदँदा िनजको अंश
हक िनयि त र ब देज हन गई िनजको स पि भोग
गन, बेचिबखन गन अ य कारोबार गनलगायतका
स पि स ब धी अिधकारमा असर पन जाने
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देिखयो । अंश हकबाट ा िनिववाद आफूखस
ु गन
पाउने स पि मा असर पन गरी अदालतले िनणय गन
िम ने नदेिखने ।
अत: पनु रावेदक उधकुमारीको आ नो हक
भएको आफूखस
ु गन पाउने पालन पोषण गरेको र
पिछस म हेरचाह गन गरी छोरालाई हालैदेिखको बकस
ग रिदन पाउने नै देिखन आयो । साथै िनजको नाउँमा
बाँक रहेको िक.नं. २१०७ को ज गामा िनजको शेषपिछ
उपयु ज गा कानूनबमोिजम हकवालाह ले ा गन
अव था रहे भएकै समेत देिखन आयो । उधकुमारीको
नाउँमा बाँक रहन आएको िक.नं.२१०७ को घर
ज गामा छोराह को अिहले नै भाग िह सा ला ने गरी
भिव य भावी फै सला गनसमेत िम ने नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार कारण र
माणह बाट उधकुमारी प तले आ नो अंशबापत
पाएको आफूखस
ु गन पाउने स पि को हकलाई
असर पन गरी अिहले नै ब देज र िनय ण ला ने गरी
स पि मा कसैको हक थापन गन िम ने देिखएन ।
व ततु ः आमा उधकुमारी प तको नाममा बाँक रहने पूरै
ज गामा उधकुमारीको शेषपिछ राजे प तको समेत
हक थापन हने गरी सु तनहँ िज ला अदालतको
फै सला सो हदस म निमलेकोले के ही उ टी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०६८/१०/१८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: के दारनाथ पौडेल
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CI-००४९, िखचोला मेटाई घर
खाली, रामच राउत अहर िव. लगन महरा चमार
िववािदत घरह ितवादीकै बाबु बाजेसमेतले
५,६ वष / २०२२ वष अिघ बनाई बसोवास गरी आएको
भनी सजिमन मचु ु काका यि ह ले लेखाइिदएको

पाइ छ । िववािदत फुसको घरसमेत भएको ज गा
वादीको दतामा रहेको भ ने देिखन आएकोमा सो
ज गा अंशब डा गदा आ नो अंश भागमा परेको भ ने
िफरादमा उ लेख छ । पैतृक स पि भएको र वादीको
बाबबु ाजेकै पालाको स पि देिखँदा सगोलमा रहेको
स पि मा यी वादीले अंशब डा पासपिछ िववािदत
फुसको घर बनाएको भ ने कुरा पिहले मािणत गन
स नपु दछ । िववािदत घर वादीले िनमाण गरेको भ ने
त य पिु ट हन सके को छै न । फुसको घर ितवादीले
धेरै पिहला िनजह कै बाबबु ाजेको पालादेिख बनाई
ब दै आएको भनी सजिमन मचु ु का भएको ि थितमा
सो घर ितवादीले क जा िखचोला गरेको भ ने दाबी
पिु हन आएको पाइएन । ितवादीले सो घर बनाएको
हँदा िनजह को भोगमा रहेको भ ने न सा मचु ु काबाट
समेत देिखँदा पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः आ नो ज गामा कसैको घर िनमाण
गरेमा मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउने महलको ११ नं. को
हद यादिभ िफराद गनपन
ु ह छ । व ततु : िववािदत
घर वादीले नै बनाएको भ ने ट माण नभएको
हँदा भोगसमेतको आधार तथा सजिमन मचु ु काबाट
सो घर ितवादीले नै धेरअ
ै िघ बनाएको देिखँदा र सो
घरमा भोगािधकार तथा हद यादको आधारमा वादी
दाबी खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः चेतराज प त
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०६७-CI-००५०, िखचोला मेटाई घर
खाली, रामच राउत अहर िव. िपता बर
सहनीसमेत
§ ०६७-CI-००५१, िखचोला मेटाई घर
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खाली, रामच राउत अहर िव. रामदेव
राउत अिहरसमेत
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६६-CI-०६२५, िट पणी आदेश बदर
दता बदर ज गा दता कायम, िनलक ठ सुवेदी िव.
भूिमसुधार तथा यव थापन िवभाग, बबरमहलसमेत
सु िमिसल संल न ज गाधनी माण पज
ु ा
हेदा, ग डक अ चल तनहँ िज ला सािबक उदेनढुंगा
५/६ को िक.नं. ८३ भानभु
सवु ेदीको नाममा,
िक.नं. ८७ िनलक ठ सवु ेदीको नाममा, िक.नं. ८८
सूयमणी सवु ेदीको नाममा र िक.नं. ८९ िगरीराज
सवु ेदीको नाममा दता रहेको देिख छ । सािबक दता
ितरो भरो देखाई नापी भएको ज गाको िनवेदकह को
नाउँमा ज गाधनी माण पज
ु ासमेत ा भएको े ता
माणबाट देिख छ । यस अव थामा िववािदत ज गा
वन े िभ पन नपन सो माणह समेतलाई ि गत
गनपन
ु ि थित रहेको छ । नाग रकको नाउँमा दता
रहेको स पि को हकमा सरकारी िनकायबाट िनणय
भएको हँदा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ आकिषत
हने नै देिख छ । य तो अव थामा सोही ऐनको दफा
१८ बमोिजम नाग रकले उ च अदालतमा नालेस
उजरु गन पाउने अव था िव मान रहेको देिखने ।
अत: वादी दाबी खारेज गन गरेको पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०६६।३।१० को फै सला
कानूनसङ् गत नदेिखँदा सो फै सला बदर ग रिदएको
छ । अब जे जो बु नु पन हो बझ
ु ी माणको मू याङ् कन
गरी कानूनबमोिजम फै सला गनु भनी उपि थत प लाई
तारेख तोक िमिसल उ च अदालत पोखरामा पठाई
िदने ।
इजलास अिधकृत : कृित थापा
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल ावण २१ गते रोज २ शभु म् ।

§ यसै लगाउको ०६६-CI-०६२६, िनणय
बदर हक कायम दता सदर राखी चलन
चलाई पाउँ, िनलक ठ सुवेदी िव. वन
िवभाग, काठमाड समेत
९
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CI-१३५१, उ ेषण, िनसार
खाँसमेत िव. बाँके िज ला अदालतसमेत
पनु रावेदक / िनवेदकह म येका न कै या
खाँको नाउँमा रहेको ब डा गनपन
ु स पि को फाँटवारी
सु िज ला अदालतमा माइल खाँले पेस गरेको र उ
फाँटवारीमा िच नबझ
ु े ३५ िदनिभ उजरु गन आउनु
भनी यी पनु रावेदक / िनवेदकम येका न कै या खाँको
नाउँमा अंशब डाको महलको २२ नं.बमोिजमको याद
िमित २०७१।१०।१२ मा िनजको घरदैलामा टाँस
भएको समेत माणमा रहेको अंश मु ाको िमिसलबाट
देिखन आएको छ । िवप ी इ माइल खाँले पेस गरेको
तायदाती फाँटवारीमा िच नबझ
ु ेमा उजरु गन आउनु
भनी िदएको जानकारी अंशमु ाको फै सला नहँदै
कारबाहीको ममा िनजको घर ारमा टाँस भएबाट
समेत अंश मु ा परेको जानकारी िनवेदकलाई थाहा
जानकारी भएन वा िथएन भ न िम नेसमेत देिखएन ।
साथै सु िज ला अदालतले िमिसल संल न माणको
मू याङ् कन र िव ेषण गरी पनु रावेदक / िनवेदकसमेतले
अंश पाउने गरी फै सला भएको देिखएबाट िनजह को
अंशहकसमेत हनन भएको नदेिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार कारण र
माणबाट िनवेदकह लाई अंश मु ा परेको भ ने थाहा
जानकारी रहेभएकै देिखएको र िनजह को एकाघरको
छोराले िनजह को नामको याद रीतपूवक नै बझ
ु ी
िलएको देिखँदा िमित ०७१।३।१९ को तामेली याद
र िमित २०७२।२।२५ मा भएको फै सला रीतपूवक
नै भएको देिखँदा िनवेदन दाबी खारेज हने ठह याई
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पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित २०७३।५।८
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : के दारनाथ पौडेल
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल पौष १४ गते रोज ६ शभु म् ।
१०
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CI-०७६६, बाटो कायम,
िदपकुमार दुगड िव. नारायणीदेवी दुगड
यथ नारायणीदेवी दगु डले िमित
२०४८।६।७ को पा रत ब डाप ले पनु रावेदक
ितवादी िदपकुमार दगु डको भागमा परेको ज गाबाट
७ िफट बाटो ा गरेकोमा िववाद देिखँदैन । सो बाटो
कायम गन मालपोत कायालय, िवराटनगरमा िनवेदन
िदएकोमा िस ाथ बक िलिमटेड, िवराटनगरको िमित
२०६२।३।८ को प बाट उ ज गा रो का रहेकोले
बाटो कायम गन िमलेन । रो का फुकुवा भई आएपिछ
पा रत िलखतअनस
ु ार कानूनबमोिजम हने नै भनी
िनवेदन तामेलीमा राखेको देिख छ । २०४८ सालको
ब डाप मा उि लिखत बाटो िनकासको ज गासमेत
२०६२ सालमा बकमा िधतो रा ने काय भएको
देिखयो । वादी ितवादीिबच भएको ब डाप मा
उि लिखत िनकास बाटोज तो िवषय समयमै उिचत
िनकास िदनपु न ह छ । ज गा रो का फुकुवा भई आएपिछ
कारबाही गन भनी लामो समयस म अिनि ततामा
रा नु उपयु हँदैन । बाटो िनकासज तो िवषयको
कारबाही तामेलीमा रािखरहनु मनािसब नदेिखँदा
िवप ीले िदएको िनवेदनको स ब धमा कानूनबमोिजम
िनकासा िदनपु न नै हने ।
अत: मालपोत कायालयले िमित
२०६५।८।६ मा वादी नारायणीदेवी दगु डले िदएको
िनवेदन तामेलीमा रा ने गरी गरेको िनणय बदर गरी
अब जे जो बु नपु न हो बझ
ु ी िनणय गनु भनी प लाई
ता रख तोक िमिसल मालपोत कायालय, िवराटनगरमा

पठाइिदने गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०६६।१२।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः चेतराज प त
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शभु म् ।
११
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७०-CR-००९७, करकाप, कृ णकुमार सुनार
(िव कमा) िव. अि वकादेवी आले मगरसमेत
िववािदत िलखत मालपोत कायालय
नवलपरासीबाट आ नो वे छािवपरीत करकापबाट
पा रत भएको भ नेसमेत पनु रावेदक वादीको भनाइ
रहेको छ । िज ला शासन कायालय नवलपरासीको
च.नं.१९९ िमित २०५९।४।१७ को प अनस
ु ार के ही
कुरा बु न परेकोले २०५९।५।३ मा वादीह लाई
यस कायालयमा उपि थत गराउन प ाचार भएको
र इलाका हरी कायालय गडाकोटले च.नं. ७५ को
प साथ िमित २०५९।५।७ मा िनजह लाई िज ला
शासन कायालय नवलपरासीमा उपि थत गराएको
भ नेस म सो प का ितिलिपह बाट देिखन आएको
छ । तर उ कायालयमा िववािदत िलखत तयार गरी
पा रत गराउने स ब धमा कुनै छलफल भएको भ ने
खु न आएको छै न । िज ला शासन कायालय र
मालपोत कायालयको कत य तथा काम कारबाही
छु ाछु ै कृ ितको ह छ । वादीले कुन कुन यि वा
पदािधकारीले िलखत ग रिदन दबाब िदएको हो भ ने
प सँग खल
ु ाउन र पिु गन सके को छै न । साथै
पनु रावेदकलाई उ िलखत तयार गन लगाउने तथा
पा रत गन स ब धमा िज ला शासन कायालयका
कमचारी वा हरी कमचारीह वा ितवादीसमेतका
यि ह ले कुनै दबाब िदएको भ ने िमिसल संल न
कागजातबाट पिु हन सके को पिन छै न । तसथ,
िववािदत िलखतका दाता गौमती सनु ारले छोरा
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कृ णकुमारलाई सा ी रोहवरमा समेत राखी मालपोत
कायालय नवलपरासीबाट पा रत ग रिदएको उ
राजीनामा िलखत िनजह को इ छािवपरीत पा रत
भएको भ ने देिखन नआउने ।
कसैको इ छा िव के ही हन, गन वा गराउन
बा य तु याउने ि या भ ने देिख छ1 । त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २४ नं. हेदा, “...कागज गराउँदा
कसैलाई पिन जोरजल
ु मु करकाप गरी कागज
गराउनु हदँ ैन । गरे बदर ह छ । लेिखएबमोिजम
बाहेक आ ना खुसीराजीले जानी बुझी सहीछाप
हालेपिछ सो कागज सदर ह छ ।” भ ने कानूनी
यव था उ लेख भएको पाइ छ । यसै गरी सोही
ऐनको अ.बं.३८ नं. मा “जोर जुलुम करकाप गरी
कागज गरे गराएमा आफूलाई फुसत भएका िमितले
पतीस िदनिभ नािलस निदए ला न स ै न” भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ । उि लिखत कानूनी
यव थासमेतबाट कसैको इ छािवपरीत जोरजल
ु मु वा
बलपूवक कुनै कागज गराएमा य तो काय करकाप हने
देिखयो । यसरी करकापबाट कागज गराएमा य तो
करकापको प रब धबाट फुसत पाएको िमितले पतीस
िदनिभ नालेस गरे य तो िलखत सदर कायम रहन
नस ने अथात् बदर हने तर कसैले खस
ु ीराजीले
सहीछाप गरेपिछ य तो िलखत सदर कायमै रहने
भ नेसमेत देिखन आउने ।
व ततु : ततु मु ामा िववािदत राजीनामा
िलखतको कृ ित तथा िलखत सा ीह को
भनाइसमेतका िमिसल संल न माणबाट वादीलाई
करकापपूवक िलखत गराएको भ ने देिखन नआएकाले
उ िलखत मालपोत कायालय नवलपरासीबाट
वादीको वे छाले िविधवत् पमा पा रत भएको
भ ने देिखन आएको छ । मालपोत ज तो सावजिनक
कायालयमा पनु रावेदक वादीसमेतको सहमित र म जरु ी
िवना आ नो नाउँको ज गा राजीनामा पा रत गन तथा
1

नेपाली बृहत श दकोष, नेपाल

ा ित ान (दश सं करण, २०७५)

सो िलखतमा सा ीको पमा सहीछाप गराउन स ने
अव था सामा यत: रहँदैन । िलखत पा रत ग रिदन
वादी म जरु नभए िलखत पा रत हने समयमा कायालय
मख
ु सँग आ नो असहमित रा न स ने अव था
रह छ । के -क तो प रब ध वा कारणबाट िलखत पा रत
हँदाको समयमा कायालय मख
ु सँग वादीले आ नो
असहमित रा न नसके को हो ? सो कुरा वादीले दाबी
िलन र खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । तसथ, मालपोत
कायालयबाट वादीको इ छािवपरीत जोरजल
ु मु वा
बलपूवक धाक ध क िदई जबरज ती राजीनामा
पा रत गराउनु पन कुनै कारणसमेत देिखन नआएको
र मालपोत कायालय ज तो सािधकार िनकायबाट
िविधवत् पमा पा रत भएको राजीनामा िलखत
उि लिखत कानूनी यव थािवपरीत करकापबाट
भएको हो भ ने पिु हन सके को नदेिखएकाले िववािदत
िलखत सदर कायम रहने हँदा वादी दाबी पु न नस ने
गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला
अ यथा देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरी सु नवलपरासी
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी
त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०६७।१२।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल साउन २८ गते रोज ३ शभु म् ।
१२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६८-CR-१२०१, करकाप,
मथुरा महतो चाई िव. रमावती देवी चौहानसमेत
पनु रावेदक वादीको िफराद िजिकर हेदा
िनजको नाममा रहेको स पि दवु ैवटी छोरीलाई िदने
भनी ितवादी रमावती देवीसँग भनेको भ ने खल
ु ेबाट
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पनु रावेदक वादीका नाउँको स पि पनु रावेदक
वादीका जेठी छोरी ठिगया देवी र का छी छोरी ितवादी
रमावती देवी दवु ैलाई िदने पनु रावेदकको मनसाय
रहेको नै पाइयो । पनु रावेदक वादीले िनजक जेठी छोरी
ठिगयादेवीका नाममा २०६३।७।२९ मा समेत िविभ न
िक ा ज गाह हालैको बकसप पास गरी िदएको
देिखने । ततु िववािदत िलखत िमित २०६३।९।२६
मा भएको भ ने देिखएको र सोप ात् पित मथरु ा महतो
चाई िदने र ठिगया देवी िलने गरी िमित २०६८।१२।८
मा समेत िविभ न िक ाका चार क ा ज गा रिज ेसन
पास गरी िदएको िमिसल संल न िलखतबाट देिखने ।
यसरी पनु रावेदक वादी मथुरा महतो चाईका
दईु छोरीमा रहेको र जेठी छोरी ठिगयादेवीलाई
समेत पटकपटक िविभ न िक ा ज गाह िलखत
पास ग रिदएको र का छी छोरी ितवादीम येक
रमावती देवीलाई िमित २०६३।९।२६ र.नं.१४१५
बाट िविभ न िक ा ज गाह हालैदेिखको बकसप
पास ग रिदएको पाइयो । दाता मथुरा महतो चाईको
िमित २०६९।१।२३ मा मृ यु भइसके को भ ने
देिख छ । ततु मु ामा िमिसल सामेल पेस भएका
ियनै पनु रावेदक वादी िदने र ठिगयादेवी िलने गरी भएका
िलखतह मा समेत पनु रावेदक वादीको लेखा मक
सहीछाप नपरी रेखा मक सहीछाप मा भएको देिखँदा
के वल िलखतमा पनु रावेदक वादीको ह ता र सहीछाप
नभएको भ ने आधारमा उ िलखतलाई करकापको
िलखत भ न िम ने देिखएन । यसरी वादी मथरु ा महतो
चाईले आ ना नाममा दता रहेका ज गाह आ ना
दईु वटै छोरीका नाममा पटकपटक गरी हालैदिे खएको
बकसको िलखत ग रिदएको देिखँदा पनु रावेदक वादी
िपता मथरु ा महतो चाईले ितवादीम येक का छी छोरी
रमावती देवीलाई ग रिदएको हालैदेिखको बकसप को
िलखतलाई करकापबाट भएको भनी मा न यायको
रोहबाट पिन िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणसमेतबाट

वादीको दाबी पु न नस ने ठहर गरी भएको पसा िज ला
अदालतको िमित २०६५।३।१६ को फै सलालाई
सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६६।१०।१८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल भा २३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CR-१२०१,
करकाप, मथुरा महतो चाई िव. रमावती देवी
चौहानसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
१३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-०७०७,
ाचार
रसवत, च पाणी सुवेदी िव. नेपाल सरकार
भूिमसधु ार कायालय बाँकेमा कायरत
कमचारीह ख रदार च पाणी सवु ेदी र शंकर साद
आचायबाट िनजह को काय क मा वेश गरी
दराजमािथ रहेको फाइलबाट अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट उपल ध गराएका नं.का
१०,०००।- (दश हजार) पैयाँ नोटह र िनजह को
शरीर खानतलासी गदा िनजह को साथबाट िज सी
सामानह फे ला परेको हँदा उ नोटह तथा िज सी
बरामद ग रएको भनी बरामदी मचु ु का उ लेख गरेको
देिखने ।
ितवादीले मौकामा अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयानमा मलाई िदएको
१०,०००।- (दश हजार) पैयाँ कोठा नं. ६ बाट
बरामद भएको हो । सो रकम मैले आफै ँ ले बझ
ु ी ख रदार
शंकर साद आचायलाई िदएको हँ । उहाँ बािहर
िन के पिछ उ रकम क यटु र क को दराजमािथको
फाइलिभ बाट बरामद भएको हो । उ बरामद
रकम मलाई पि डत था ले वाट \ िदएको हो भनी
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लेखाएको र सो बयान िलिप मेरो हो भनी अदालतमा
भएको बयानमा उ लेख गरेको पाइने ।
उजरु कता पि डत था ले यी ितवादी
च पाणी सवु ेदीलाई मोही लगत क ा गरी वािम व
कायम गन .१०,०००।- घस
ु माग गरेकोमा िनजसँग
उ रकम नभएकोले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको े ीय कायालय सख
ु तको स पक, कायालय
कोहलपरु बाँकेमा िनवेदन िदई भरपाई गरी रकम बझ
ु ी
िलई उ रकम ितवादी च पािण सवु ेदीलाई िदएको
भनी िदई िनज उजरु कताले अदालतसम बकप
गरेका देिख छ । उहाँह दवु ैजना मोही नामसारी गन
मु ा फाँटमा काम गनु ह यो भ ने कुरा जाहेरवालाबाट
थाहा पाएको हो । जाहेरवालाले उ घस
ु रसवतको
रकम कोठा नं. ७ फाँटमा च पािण सवु ेदीको हातमा
िदएको र सो रकम शंकर साद आचायलाई िदएपिछ
उहाँ उ कोठाबाट िन क कोठा नं.६ मा गई
ब नभु एको िथयो र सोही कोठाबाट उ रकम बरामद
गरेका िथयो भनी वादी नेपाल सरकारका सा ी शिशधर
अिधकारीले अदालतसम बकप गरेको देिखयो ।
वेश मचु ु का खानतलासी तथा बरामदी मचु ु काको
बेहोरा सही साँचो हो सोमा भएको द तखतसमेत
मसमेतको हो भनी अदालतमा उपि थत भई बरामदी
मचु ु काका मािनस ाने िसंहसमेतले बकप गरेका
देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी च पािण सवु ेदीलाई
जाहेरवालाले घस
ु बापतको रकम िदएको त यलाई
बरामदी मचु ु कासमेतले पिु ग ररहेको देिखएको
छ । उजरु कता पि डत था ले यी ितवादी
च पाणी सवु ेदीलाई फसाउनु पन पूव रसइवीसमेत
रहेको अव थामा देिखँदैन । उजरु कता पि डत
था को मोहीस ब धी िवषयमा ितवादी कायरत
रहेको कायालयमा काम भएकै देिख छ । सोही
मोहीस ब धी काम ग रिदने भनी रकम मागेको र
बरामद भएको रकम ितवादी च पाणी सवु ेदीलाई

िदएको हँ भनी अदालतमा आई बकप समेत गरेको
देिख छ । ितवादी कायरत कायालयबाट नै रकम
बरामद भएको र सो रकम अि तयारबाट उजरु कताले
लगी िनज ितवादीलाई िदएको भ ने देिखन आएको
हँदा ितवादीले गैरकानूनी पमा रसवत िलई
भ ाचार गरेको पिु हन आएको देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
पनु रावेदक ितवादी च पािण सवु ेदीले अिभयोग
दाबीअनु प ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
३(१) को कसरु गरेको देिखँदा िनज ितवादीलाई ऐ.
ऐनको दफा ३(१) बमोिजम १०,०००।- (दश हजार)
ज रवाना र ऐ. ऐनको दफा ३(१)(क) बमोिजम िदन
७(सात) कै दसमेत हने ठह याएको िवशेष अदालत
काठमाड को िमित २०७३।३।३० गतेको फै सला
िमलैकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त, टेकराज जोशी
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभु म् ।
१४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-०३५३ र ०७३CR-३६२, ाचार, लालबाबु साह कानु िव. नेपाल
सरकार र नेपाल सरकार िव.चा सी राउत अिहर
बरामदी मचु ु काका मािनसह कोमल साह,
जगिदश साद रजाल, च बहादरु खड् का र रिव
अिधकारीसमेतले ितवादीबाट रकम बरामद भएको हो
भनी अदालतमा आई बकप गरेको देिख छ । ितवादी
लालबाबु साह कानूले मैले कुलमा से टी ट् याङ् क,
माटो पनु , कुलमा रंग रोगन गन, बे च कुस ममत
गन, पखाल लगाउने, टुटेका याल ढोकाह ममत
गनसमेतका काय िनज धाना यापकको आदेशमा
ितवादी चा सी राउत अिहरमाफत गराएकोमा सोही
रकम माग गरेको हो, मैले िप.िस.एफ. लगायतको
रकम माग गरी िलई ाचार गरेको छै न भनी िजिकर
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िलएकोमा सो स ब धमा व तिु न
माण पेस
गनसमेत सके को अव था देिखएन । यसमा िव ालय
यव थापन सिमितका अ य लालबाबु साह कानल
ु े
सो िव ालयको .अ. के शव साद यादवसँग रकम
मा ने निदए जािगरबाट िन काशन गछ उजरु कतालाई
भनेको हँदा माग गरेको रकम अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट .२५,०००।- बझ
ु ेर िलई
वीरग ज पसामा ितवादी लालबाबु साह कानल
ु ाई
िदएको देिख छ । सो कुलमा रंगरोगन लगाएको रकम
िलएको भने तापिन िव ालय यव थापनका अ य ले
िव ालयमा रंगरोगन लगाउनको लािग कुनै ठे का
स झौता आिद छै न । यिद कुलमा से टी ट् याङ् क,
माटो पनु , कुलमा रंग रोगन गन, बे च कुस ममत
गन, पखाल लगाउने, टुटेका याल ढोकाह ममत
गनसमेतका कायको रकम हो भने सो त यलाई पिु
हने कागज माण िमिसल संल न देिखन आएको
छै न । िनज ितवादीबाट रकम बरामद भएको अव था
छ । िव ालयका धान अ यापकले यी पनु रावेदक
ितवादी लालबाबु साह कानल
ु ाई फसाउनपु न
पूव रससमेत रहेको अव था पिन देिखँदैन । अतः
पनु रावेदक ितवादी लालबाबु साह कानल
ु े गैरकानूनी
पमा रकम िलई ाचार गरेको पिु भएको देिखने ।
अका ितवादी चा सी राउत अिहरबाट रकम
बरामद भएको छै न । िनज ितवादी लालबाबु साह
कानस
ु गँ साथी गएको आधारले मा कसरु दार ठहर
गन िमलेन । िनजबाट रकम बरामद भएको अव था
नेिदखएको र िनजले कसरु अ वीकार गरी बयान
गरेको समेत अव थामा अनमु ानको भरमा यी ितवादी
चा सी राउतको समेत उ कसरु मा संल नता रहेछ
भनी मा न सिकएन । िवशेष अदालतबाट सफाइ पाउने
ठहर गरी भएको फै सला िु टपूण हँदा सो फै सला बदर
गरी आरोपप मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
पनु रावेदक ितवादीम येका लालबाबु साह कानल
ु े
आरोिपत कसरु गरेको पिु हन आएकोले िनजलाई
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजम
.२५,०००।- ज रवाना हने र सोही दफा ३(१)(क)
बमोिजम १५ िदन कै दसमेत हने र ितवादीम येका
चा सी राउत अिहरले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठह याएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
२०७३।३।२ को फै सला िमलैकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज प त, टेकराज जोशी
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभु म् ।
१५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६९-CI-०५०१, ज गा िखचोला
चलन, शेख जुवैर िव. मंगल साह कानु
मेरो हकभोगको िक.नं. १२३ को ज.िव. ०-५० को ज गा ितवादीले िखचोला गरेकाले ितवादीको
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउँ भनी वादीले
दाबी गरेकोमा वादीको िक.नं. मा नापीमा ज.िव. ०-२० मा भएको ायल चेकबाट बढी भएको ज.िव.
०-३-२ मेरो भोगमा छ न सा सधु ार ग रपाउँ भनी
िदएको िनवेदनलाई असर पान गरी दूिषत मनसायले
दाबी गरेका हन् भनी ितवादीको ितउ र भएकोमा
पनु रावेदकले न सा सधु ार ग रपाउँ भनी मालपोत
कायालय, बारामा िमित २०६५।४।२१ मा िनवेदन
िदएको देिख छ । सो नापी भएको िमित २०२२।३।१४
र काम स प न भएको िमित २०२२।३।१२ भनी
न सा ि टमा जिनएको देिखने ।
सो नापी हँदा िफ डबक
ु उतारमा िक.नं.१२३
िगरधारी सा भनी जिनई कै िफयत बेहोरामा यो ज गा
मेरो न बरी हो भनी या चे लगाएको देिख छ । य तै
िक.नं.१२४ को ज गा शेख बा धवारीको नाम उ लेख
भई कै िफयत बेहोरामा धिु नया सेिखनको न बरी
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भई अंश भागमा परी जोतभोग गरी आएको छु भ ने
जिनएको छ । व ततु : २०२२ सालमा तयार भएको
नापीको ेसको न सा सधु ार ग रपाउँ भनी २०६५
सालमा पनु रावेदकले िनवेदन िदएको आधारबाट
ततु मु ा सो टुङ्गो नलागेस म िन पण गन निम ने
भ ने पनु रावेदकतफका कानून यवसायीको बहस
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । सो िनवेदनमा टुङ्गो
लागेका बखत कानूनबमोिजम हने नै छ । अब त काल
कायम रहेको े ता हेदा वादीको नाउँमा िक.नं. १२३
मा नरबढी भई रीतपूवक मालपोत कायालयबाट िनणय
गराई दता भएको ०-५-२ को े फल ज गा वादीको
हक दताको देिखयो । सो दताको ज गा पनु रावेदकले
भोग ग ररहेको भ ने िमित २०६६।६।१ मा भई
आएको न सा मचु ु काको न सा कै िफयतमा न.नं.
३ को िक.नं. १२३ ज गा बाँझो भएपिन ितवादीले
रोक गरी िनजकै भोगमा रहेको भनी उ लेख भएको
देिखँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट बारा िज ला
अदालतले दाबीबमोिजम िखचोला ठह याई गरेको
फै सला सदर गन गरी भएको फै सलालाई अ यथा गरी
रहनु पन नदेिखने ।
तसथ, एकाको नाउँको हक दताको िववािदत
न.नं. ३ को ज गा ितवादीले भोग गरी िखचोला गरेको
देिखँदा वादी दाबीबमोिजम िखचोला ठहर गरेको बारा
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७।११।२० को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : टेकराज जोशी
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ २३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CI-०५००, िट पणी
आदेश बदर, नेजामुन शेिखन िव. मंगल साह
कानुसमेत रहेको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।

इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-१२९६, हालैको
बकसप दता बदर हक कायम दता, रामपुकार
रौिनयार िव. िकरणकुमारी रौिनयारसमेत
ततु मु ामा िवप ी आमा सर वती देवीले
मेरो अंशहक ला ने सगोलको स पि िज ला पसा,
नगरानी गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. १०१४ ज.िव.
०-०-५ र सो ज गामा बनेको घरसमेत िवप ीह
िकरणकुमारी र िव णक
ु ु मार रौिनयारलाई िमित
२०६७।५।१७ मा र.नं. १४३३(क) बाट हालैको
बकसप को िलखत ग रिदएकोले सो घरज गाम ये
४ ख डको १ ख ड िलखत बदर गरी मेरो नाममा
दतासमेत ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी रहेको
देिख छ । वादीले दाबी िलएको घरज गा वादी
दाबीबमोिजम िनज वादी तथा ितवादीह समेतका
नाममा अंश भाग ला ने हो । दाबीबमोिजम िनजले
आ नो अंश भाग िलएमा आपि छै न भ ने कुरा
ितवादी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतको ितउ र
िजिकर रहेको िमिसल संल न कागज माणह बाट
देिखने ।
पनु रावेदक वादीले दाबी िलएको ततु
िववािदत हालैको बकसप को िलखत हेदा वादी
रामपक
ु ार रौिनयार आफै ँ सा ी बसी िलखतको
िकनारामा सहीछापसमेत गरी िलखत पा रत भएको
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको
१० नं. मा भएको कानूनी यव थालाई अनदेखा गरी
िववािदत िलखतमा आ नै सहीछाप गरेको कुरालाई
मलाई थाहा जानकारी निदई आमा सर वती देवीले
िददी िकरणकुमारी र भा जा िव णक
ु ु मारलाई हालैको
बकसप गरी रिज ेसनसमेत ग रिदएकाले मेरो अंश
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भागमा पन हक जितको िलखत बदर ग रपाउँ भनी यो
वादीले िफराद दायर गरेको कुरालाई सिहस य मा न
िम ने भ ने देिखएन । यसरी आफू सा ी बसी पा रत
भएको िलखत बदर गन पाउनु पछ भ ने अिधकार यी
पनु रावेदक वादीलाई रहे भएको भ ने ऐनको मनसाय
रहेको पिन पाइँदैन । उ िलखत ग रिदने पनु रावेदक
वादीक आमा सर वती देवीले आ नी छोरी
िकरणकुमारीसमेतको नाममा अंिशयार छोरा वादीलाई
सा ी राखी बकसप ग रिदएको अव था िमिसल
संल न कागज माणह बाट देिखएको अव था छ ।
यसरी उ िववािदत भिनएको िलखतमा वादी वयं
सा ी बसी िलखत पा रत गरी िदएप ात् िनजसमेतको
स लाह र सहमितबाट नै आमा सर वती देवीको नाममा
दता रहेको ज गा िददी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतका
नाउँमा बकसप ग रिदएको िलखतबाट वादीलाई
थाहा निदई िलखत पा रत गरी आ नोसमेत अंशहकमा
आघात पु याएको भ न िम ने नहँदा पनु रावेदक
वादीको अंशहक जितको िलखत बदर हनपु छ भनी
यी पनु रावेदक वादीका तफबाट उपि थत रहनभु एका
वैतिनक अिधव ा ी शोभा काक को बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट
वादीको सहमित िवना हालैको बकसप ग रिदएको
देिखँदा िफराद दाबीबमोिजम वादी दाबीको भाग जित
बदर भई हक कायम दता हने ठह याई सु पसा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७०।१।२४ को
फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याई
भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको िमित
२०७१।९।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : गीता े / ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७४ साल पौष ९ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७६-WH-००३३,

ब दी य ीकरण, ेम पुरी िव. िवशेष अदालत,
बबरमहलसमेत
ाकृितक यायको िस ा त याि क
िवषयव तु होइन । िनवेदकले वतन नै नभएको वतन
उ लेख गरी याद तामेल भएको कारणले सनु वु ाइको
मौकाबाट वि चत हन प यो भनी िलएको िजिकर दाबीका
स ब धमा हेदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िनवेदकलाई तोके को िमित २०७०।१२।०५
को तारेख िनवेदकले गज
ु ारी बसेको देिखएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०७१।०१।२४ गते िवशेष अदालतमा मु ा दता
भएपिछ िनवेदक ेम परु ीको नाउँमा िवशेष अदालत
काठमाड बाट जारी भएको १५ िदने याद िनजको
एकासगोलको आमाले दईु जना सा ीह र कमचारीको
रोहवरमा िमित २०७१।०३।०९ गते बझ
े ो देिख छ ।
ु क
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७२।०३।०३
मा िनवेदकउपरको कसरु ठहन गरी फै सला भएको
र समयको अ तरालमा गा.िव.स. प रवतन भई हाल
नगरपािलका भएको कारणले वडा नं. समेत फरक
परेको देिखए तापिन िनवेदकको घर ारमा गई कानूनको
ि या अवल बन गरी िनवेदकको आमालाई याद
बझ
ु ाएको कुरा याद तामेली बेहोरासमेतबाट देिखन
आएको र िनवेदकले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा बयान गरी आयोगले तोके को तारेख छोडी
बसेको भ नेसमेत िमिसलबाट देिखँदा सनु वाइको
मौकाबाट वि चत हनपु यो भ ने िनवेदकको भनाइ
बेहोरा त यपरक देिखन नआएकोले मागबमोिजमको
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहन पन
नदेिखने ।
अतः िनवेदकले सनु वु ाइको मौकाबाट
वि चत हनपु यो भ ने िनजको भनाइ िव ासयो य र
भरपद समेत नदेिखँदा आफूलाई लागेको अिभयोगका
स ब धमा छानिबनको ममा तोिकएको तारेख छोडेर
बसेको ि थित र अव थाले सनु वु ाइको मौका पाइन
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भ ने िनवेदकको भनाइ स य त यमा आधा रत नभई
मनािसबसमेत नदेिखएकोले िनवेदकको ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : अि बका साद दहाल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा २४ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७६-WH-००३४,
ब दी य ीकरण, उ ेषण, ेम पुरी िव.
िवशेष अदालत, बबरमहलसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७६-WH-००१६,
ब दी य ीकरण, स यमान लामा िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुनसमेत
ततु
मु ामा काठमाड िज ला
अदालतबाट िनवेदकको नामको याद काठमाड
िज ला िवशालनगर घर नं. १११ ब ने वष ६५ को
स यमान लामा नामको ३० (तीस) िदने समा ान
याद भनी याद जारी भई िमित २०७५।९।१८ मा
बेप े तामेल भई आएको देिख छ । पेस हन आएको
िनजको नाग रकताको माणप बाट िनजको वतन
का े िज ला परु ानो गाउँ गा.िव.स वडा नं. ७ हो भ ने
देिखयो । अिभयोगप मा उि लिखत िवशालनगर घर
नं. १११ भ ने वतन िनवेदकको वा तिवक वतन हो
भनी देिखने कुनै ामािणक आधार ततु हन आएको
नपाइने ।
ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार कुनै पिन
यि लाई िनज िव लागेको अिभयोगको स ब धमा
जानकारी िदई ितवादको अवसर दान गनु आव यक
ह छ । ितवादीका नाममा याद सूचना पठाउनक
ु ो
उ े य िनज िव
चलेको मु ामा ितवादको
अवसर दान गनु हो । यो याियक कामकारबाहीमा

औपचा रकता िनवाह गन िवषय मा होइन । याद
सूचना तामेल ग रएको यि ले जानकारी पाउन स ने
गरी वा तिवक बसोवास रहेको थानमा रीतपूवक याद
तामेल हनु आव यक ठािन छ । गलत वतन उ लेख
गरी तामेल भएको याद सूचनाबाट ितवादको अवसर
दान भएको स झन िम दैन । जारी ग रएको याद नै
बेरीतको छ भने य तो यादका आधारमा ितवादको
अवसर ा भएको मा न सिकँ दैन । प रणामत:
ितर ा गनबाट वि चत गरी भएका फै सला एवं काम
कारबाही व छ सनु वु ाइको िस ा तिवपरीत हन पु ने ।
िनवेदक ितवादी स यमान लामाको नेपाली
नाग रकताको माणप मा िनजको बतन का े िज ला
परु ानो गाउँ गा.िव.स वडा नं. ७ उ लेख भएको
देिखयो । िनजका नाउँमा उ बिकङ कसरु को मु ा
चलाउँदा र याद जारी गरी पठाउँदा िज ला काठमाड ,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ४ िवशालनगर
व ती घर नं. १११ भनी उ लेख भएको पाइयो । सो
वतन िनजको वा तिवक वतन हो भ ने त य पिु हने
कुनै आधार माण पेस हन आएको िमिसल संल न
माणबाट देिखन आएन । िमित २०७५।९।१८ मा
तामेल भएको भिनएको यादसमेत कुन घर ारमा
तामेल गरेको हो सो प पमा खु न आएको
देिखएन । यसबाट ितवादीले रीतपूवक ितवादको
मौका पाएको मा न िमलेन ।
अत: रट िनवेदक स यमान लामाउपर
ाकृ ितक यायको िस ा त ितकूल कारबाही
र फै सला भएको देिखँदा िनजका नाउँमा िमित
२०७५।९।१८ मा तामेल भएको भिनएको बेरीतको
तामेली याद, सो आधारमा भएको उ च अदालत
पाटनको िमित २०७६।२।६ को फै सला र सो
फै सलाअनस
ु ार काठमाड िज ला अदालतबाट जारी
भएको िनजको नाउँको िमित २०७६।४।९ को कै दी
पज
ु समेत उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
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छ । अब िनज ितवादी स यमान लामालाई कारागार
कायालयबाट िझकाई िववािदत बिकङ कसरु मु ामा
उ च अदालत पाटनमा उपि थत गराई िनजको बयान
िलने, थनु छे क आदेश गन, माण बु नेलगायतका जो
जे ि या पूरा गनपछ
ु गरी कानूनबमोिजम मु ामा पनु :
फै सला गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत
जारी हने ठहछ । उपयु अनस
ु ार जारी भएको उ ेषण
तथा परमादेशको आदेशको प रणाम व प िनवेदकले
कानूनी उपचार ा गरेको र अ य त यगत एवं कानूनी
को िन पण सनु वु ाइका ममा हने नै भएकाले
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन नपन ।
इजलास अिधकृतः दगु ा साद ब याल / ओजा
लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल ावण २४ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. १०
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७१-RB-०१९७, मू य
अिभविृ कर (०६३/६४), सुरशे धान िव. व ण
वेभरेज नेपाल ा.िल., िसनामंगल, काठमाड
िवप ी करदाताले मू य अिभविृ कर
िनयमावलीको िनयम ३९ बमोिजमको ि या पूरा नगरी
कर छुटको दाबी गरी ठुला करदाता कायालयसम
िववरण पेस गरेको पाइयो । यसरी टुटफुट तथा
हािन नो सानीका स ब धमा कुनै माण पेस गरेको
पाइएन । २०६३ पौष मिहनामा गाडी ख रदमा ितरेको
कर दाबी गरेकोमा िहसाब िमलान ग रसके काले याज,
शु क लगाउन नहने, बोटल तथा े टह भारतका
िविभ न ठाउँबाट लामो दरु ी थल माग, जिकन तथा
टिनङ घामपानी ज ता ाकृितक कोपह झे दै
उ ोगस म आउने ममा भएका साधारण टुटफुट
भएको र यसलाई बा यतावश वीकानु पन भएकोले
टुटफुट भएको प रमाणको मू य अिभविृ कर,
ज रवाना र याज िम हा हनपु न र नेपालकै िविभ न
सगु र िम सह बाट उ पािदत िचनी वजन गरी याउने

ममा सरदर दईु िदनमा उ ोगमा आइपु ने हँदा transit
को अव थामा घाम तथा हावापानी ज ता ाकृितक
कोपको कारण र पोिखएर transit loss हने ह छ ।
य ता कृितको कारणबाट भएका loss बा यतावश
नै उ ोगले मा नु पन भएकोले य तो transit loss
बापतको िचनीको प रमाणको मू य अिभविृ कर,
ज रवाना र याज िम हा हनु पन भ नेस म उ लेख
गरेको पाइयो । तर कर छुटका लािग आव यक पन
ठोस माण पेस गन सके को नदेिखने ।
आधिु नक कर णालीअ तगत नेपालसमेतका
अिधकांश मल
ु क
ु ह ले अवल बन गरेको वयं कर
घोषणा णालीमा करदाता आफूले आफूलाई नै कर
िनधारण गरी सोको िववरण स बि धत िनकायमा पेस
गन हो । आ नो यवसाय र कारोबारको सबभ दा
बढी जानकार करदाता नै ह छ र रा यले कमभ दा
कम बजारमा ह त ेप गनपदछ
भ ने मा यताका
ु
आधारमा यो णालीको िवकास भएको हो । आफूले
आफै ँ लाई कर िनधारणको सिु वधा पाएपिछ करदाता
बढी िज मेवार ब दछन्, सही िववरण पेस गरी ठोस
आधार र माणका आधारमा मा कर छुटको दाबी
िल छन् र कर ितन सं कृितको िवकास पिन ह छ
भ ने िव ास रा यले िलएको ह छ । ततु मु ामा
करदाताले आफूले वािषक पमा गरेको कारोबारको
िववरण बझ
ु ाइसके पिछ करदाताले बझ
ु ाएको िववरणमा
ठुला करदाता कायालयले छानिबन गदा िविभ न
िकिसमका कमी कमजोरीह औ ँ याई कर िनधारणको
सूचना िदई सोको स ब धमा करदाताबाट जवाफ
िलइसके पिछ मा ठुला करदाता कायालयबाट मू य
अिभविृ कर िनधारण गरेको पाइ छ । करदाताले
कुनै छुटको दाबी गदा सबतु माणसिहत दाबी गनु
पनमा सो कुरा राज व यायािधकरण काठमाड मा
पनु रावेदन गदासमेत स माण दाबी गन सके को
देिखँदनै । मू य अिभविृ कर ऐन र िनयमावलीले हािन
नो सानी भएको अव थामा अिनवाय पमा पालना
गनपन
ु भनी उ लेख गरेको कायिविधलाई करदाताले
अवल बन गरेको देिखन आएन । करदाताले उ ोगमा
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भएको हािन नो सानीबापत करक ीको दाबी िलँदा
पालना गनपन
ु कायिविध अवल बन नगरेको र सो
स ब धमा कुनै पिन माण पेस नगरी करक ीको दाबी
िलएको अव था देिखँदा यस ि थितमा ठुला करदाता
कायालयको िनणय उ टी गरेको सो हदस म राज व
यायािधकरणको िनणय िमलेको नदेिखने ।
उपयु िववेिचत आधार, कारण तथा
िव मान कानूनी यव थासमेतको आधारमा टुटफुट
र ढुवानीबापत भएको नो सानीको हकमा ठुला
करदाता कायालयको िनणय उ टी गरेको राज व
यायािधकरण काठमाड को िमित २०६७।७।१७ को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा उ टी हने र
अ यमा राज व यायािधकरण काठमाड को फै सला
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः महे बहादरु काक
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ९ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:§ ०७१-RB-०१९८, मू य अिभविृ कर
(०६२/६३), सुरशे धान िव. व ण वेभरेज
नेपाल ा.िल., िसनामंगल, काठमाड
§ ०७१-RB-०१९९, मू य अिभविृ कर
(०६१/६२), सुरशे धान िव. व ण वेभरेज
नेपाल ा.िल., िसनामंगल, काठमाड
§ ०७१-RB-०२००, मू य अिभविृ कर
(०६०/६१), सुरशे धान िव. व ण वेभरेज
नेपाल ा.िल., िसनामंगल, काठमाड

“सु े ा िनमाण सेवा
ा.िल.का
स चालक फुवा दोज तामाङ र िव णबु हादरु
पहरीले जाहेरवालासँग िचनजानको नाताले
.१५,००,०००।– (अ पी प लाख पैयाँ)
बराबरको िसमे ट लगेकोमा सो िसमे टको मू य मा दा
िनजह ले सु े ा िनमाण सेवा ा.िल.को नाममा
स चालनमा रहेको नेपाल बक िलिमटेडको खाता
नं.०२५००१०६३७२१८००००००१ को चेक
न बर ००८८९५६०८ को चेक ई.स.२०१९।०१।०१
गते .१५,००,०००।– (अ पी प लाख पैयाँ)
भु ानी पाउने गरी चेक काटी िदएकोमा सो चेक
स बि धत बकमा पटक-पटक पेस गदासमेत खातामा
रकम नभई चेक बाउ स भएको र ितवादीले खातामा
रकम नभएको जानी जानी चेक काटी िदई बिकङ कसरु
अपराध गरेको हँदा कानूनबमोिजम कारबाही गरी चेकमा
उि लिखत रकम िदलाई भराई पाउँ भ ने बेहोराको
िज.के . जनरल टोरका स चालक गोकण दनवु ारको
िमित २०७६।५।४ को जाहेरी दरखा तअनस
ु ार
िनज फुवा दोज तामाङलाई िमित २०७६।६।२९ मा
उ च अदालत पाटनबाट प ाउ अनमु ित ा गरी
२०७६।७।६ मा प ाउ गरेको र सोही िमितदेिख लागू
हने गरी ७ िदन तथा िमित २०७६।७।१३ देिख लागू
हने गरी ७ िदनको याद थप भएको अव था देिखने ।
सु े ा िनमाण सेवा ा.िल.को नाममा
स चालनमा रहेको मािथ उि लिखत नेपाल बक
िलिमटेडको खाता स चालक िव णबु हादरु पहरी
र फुवा दोजको संयु द तखतबाट स चािलत
छ । यसरी आफूसमेत ारा स चािलत नेपाल बक
िलिमटेडमा रहेको खाताको चेक िज.के . जनरल
इजलास नं. ११
टोरका नाममा िखिचिदएकोमा स बि धत प िज.के .
टोरको तफबाट चेक साट् न जाँदा अथात् चेकको
१
भु ानी िलन जाँदा खातामा रकम नभएको कारणले
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. पटक-पटक िफता भएप ात् चेक ारा भु ानी पाउनु
ी बमकुमार
े , ०७६-WH-०१२९, पन प ले भु ानी नपाएपिछ चेक अनादर भएको
ब दी य ीकरण, र नबहादुर तामाङ िव. गृह िवषयलाई िलएर िदइएको जाहेरी दरखा तको
म ालय, िसंहदरबारसमेत
आधारमा कानूनबमोिजमको आव यक ि या पूरा गरी
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अनस
ु धानको िसलिसलामा सािधकार अदालतबाट
प ाउ गन अनमु ित िलई याद थपसमेत भएको भ ने
िमिसल संल न कागजातह बाट देिखने ।
तसथ कानूनको ि या अवल बन गरी
फुवा दोजलाई बिकङ कसरु अपराधको मु ाको
अनस
ु धानको िसलिसलामा थुनामा राखेको भ ने
देिखँदा िनवेदकले माग गरे ज तो वैयि क वत ता
अपहरण भयो भ ने अव था नरहेको, नदेिखएकोले
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु पन
अव थाको िव मानता रहेको नपाइने ।
अत: फुवा दोज तामाङलाई गैरकानूनी
थुनामा राखी िनजको वैयि क वत ता अपहरण
गन काय िवप ीह बाट भएकोले मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदकको मागदाबीमािथ िववेचना भई उि लिखत
आधार र कारणसमेतबाट मनािसब नदेिखँदा
िनवेदकको ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७६ साल काितक १८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१७४७ र ०७२CR-०६६८, जबरज ती करणी, प पुकुमार दास िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. प पुकुमार दास
पीिडतको शरीरमा ५ से.िम.को scratch
mark बाहेक अ कुनै चोटपटक छै न । अनस
ु धानमा
सो scratch mark नयाँ परु ानो क तो हो, ितवादीकै
कारण य तो खत लागेको हो, होइन, हो भने के -कुन
अव थामा य तो खत ला न गयो, य ता सामा य
ह बारे प गनपनमा
यसबारे सू म अनस
ु
ु धान
गरेको देिखँदैन । तथािप, जबरज ती करणीको आरोप
रहेको ततु अव थामा ितवादीले यी पीिडतको
योिनमा िलङ् ग पसाई मडारी छटपटाउन निदई
एकिछनमा भागेको भ ने घटना िववरण कागजमा
लेखाएको भए तापिन यसरी िलङ् गसमेत वेश

गरेको भए वा अ य कुनै िच वा माण पीिडतको
शरीरमा देिखनस
ु म अव था हने हँदा सो देिखएको
छै न । ितवादीको शरीरसमेत त काल जाँच हँदा
िचथो रएको, कोत रएको वा नङका दागह वा
ितरोध देिखने कृितका कुनै माण कतै नदेिखएको,
िनजको कपडामा रगत वा वीयको दाग देिखएको छै न ।
तसथ, सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम ितवादीलाई
सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तथािप ितवादी
पीिडतको घरबाट भागी गएको स ब धमा घटना िववरण
कागजमा सही गन िसताराम दास, दल
ु ारीदेवी दास,
राजु दास राजकुमार दास, अिनतादेवी दाससमेतले
लेखाइिदएको र सो बेहोरालाई अदालतमा उपि थत
भई समथन गरेको देिख छ भने अक तफ ितवादीले
समेत आफूलाई वारदातका िदन पीिडतका काका र
काकाको छोराह ले कुटिपट गदा चोट लागेको उपचार
गराउन गएको र त प ात् हरीले प ाउ गरेको
वीकार गरेको अव थामा ितवादी वारदात थलमा
िथएनन् भ न सिकने अव था नदेिखने ।
अब ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने िजिकर िलएको स ब धमा ितवादी
अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरे
तापिन पीिडतलाई लडाई करणी गन िनजको सु वाल
खोली हेदा पीिडत मिहनावारी भएको देखी छाडी िदएको
भ ने ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम भएको
बयान रहेको देिख छ । पीिडतले मौकामा कागज गदा
घटनाभ दा ३/४ िदन अगािड मिहनावारी भएको तर
मिहनावारी रोके को िथएन भ ने लेखाइिदएको देिख छ
भने पीिडतको शारी रक जाँच ितवेदनबाट िनजको
शरीरमा करणी भएको ल णह नदेिखएको साथै
िनजको Urine for pregnency-Negative भ ने
उ लेख भएबाट पीिडतको मौकाको कागज एवं परी ण
ितवेदनबाट िनज मिहनावारी भइरहेको िथयो भ ने
पिु हन आएको छ । साथै ितवादी िनज पीिडतको
कोठाबाट भा न खो दा जाहेरवालाक देवर र देउरानी
नाता पनले प न खो दा िनजह को हातबाट भागेको
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भ ने त यलाई बेवा ता गन सिकँ दैन । आफै ँले पिन
पीिडतको काका र काकाको छोराले िपटेकोले चोट
लागेको भनी वीकार गरेको अव थामा ितवादीको
अदालतसम भएको इ कारी बयान मा िनजको
िनद िषताको आधार हन नस ने हँदा ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने िलएको िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादी प पक
ु ु मार दासले मौकामा
बयान गदा जाहेरवालाक छोरी प रवितत नाम २०(भ)
लाई घरमा ए लै भएको अव थामा करणी गनको लािग
िनजले लगाएको सु वाल खोली हेदा िनज पीिडतको
मिहनावारी आएको देखी छािडिदएको भनी उ लेख
गरेको र िनजको उ बयानलाई वा य परी ण
ितवेदनसमेतले पिु ट गरेको, पीिडत नाबािलग रहेको
शारी रक जाँचबाट िनजको Hymen Rupture वा
योिनमा कुनै कारको जबरज ती करणीको िच
नदेिखए तापिन पीिडतको कागज र अदालतमा गरेको
बकप बाट पिन करणी गन य न नभएको भ न
नसिकने हँदा िनज प पक
ु ु मार दासलाई करणीको
मनसाय राखी कोठामा वेश गरी जबरज ती करणी
गन यासस म गरेको देिखएको तर करणी हन
नपाएको अव थामा जबरज ती करणी महल ३(२)
नं. को आधारमा ऐ.ऐनको ५ नं. अनु प ४(चार) वष
कै द सजाय ठहर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
भएको िमित २०७२।२।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- सोनी े ठ
क यटु र : िव णदु वे ी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काितक ८ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ७५-WH-०१२१,
ब दी य ीकरण, हेम त काश ओली ‘सुदशन’ समेत
िव. नेपाल सरकारसमेत

अनस
ु धान अिधकारीले कानूनले कसरु
हने भनी िनधारण गरेको कसरु का स ब धमा कानूनी
कायिविध एवम् ि या पूरा गरेर अनस
ु धान गरेको
छ छै न ? अनस
ु धान अिधकारीले ब दीह लाई
हरी िहरासतमा राखेको थनु ा कानूनी वा गैरकानूनी
के छ ? भ ने ज ता िवषय ब दी य ीकरणको रट
िनवेदनबाट हे रने वा परी ण गन मा यता रिहआएको
छ । आधार, कारण एवम् सबदु माणको अभावमा
र कानूनले िनधारण गरेको कायिविध तथा ि या
पूरा नगरी थनु ामा रािखएको काय गैरकानूनी हने
ह छ । अनस
ु धान अिधकारीले कानूनले कसरु मािनने
ि याकलाप यी ब दीह ले गरेको भ ने आधारमा सबदु
माणसिहत अनस
ु धान ि या अगािड बढाएको
देिख छ । यी ब दीह लाई थनु ामा रा नु पन आधार,
कारण खल
ु ाई सबदु माणसमेत बरामद गरी कानूनले
िनधारण गरेको कायिविध एवम् ि याबमोिजम थनु ामा
रािखएको अव था देिखने ।
हातहितयार एवम् िव फोटक पदाथ
बरामद भएको अव थालाई सामा य पमा िलन
िम दैन । य ता साम ीले शाि त सरु ामा ग भीर
आघात पान र मानव जाित एवम् धनजनमा पु याउन
स ने ितसमेत िवचारणीय हन आउँछ । नेपालको
संिवधानले राजनीितक अिधकारको योग गदा कुनै
कानूनले उ लङ् घन गन वा कुनै अ य यि को
िजउ यान स पि मा ितकूल भाव पान छुट
िदएको छै न । का ेपला चोकबाट य ता हातहितयार
र िव फोटक साम ी िलएर आउने िवषय मानव जाित
एवम् धनजनकै ितका लािग होला भ ने अनमु ानसमेत
गन नसिकने होइन । यी साम ी चिलत कानून ारा
िनषेिधत भएकोले यी साम ी योग नभई बरामद हनु
मा पिन कसरु हन जा छ । यसमा को को कसरु दार
हन्, कसलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार के कित सजाय
हने हो भ ने िवषय सु अदालत वा िनकायबाट
माणह को मू याङ् कन गरी िन कषमा पु ने िवषय
हन् । तसथ ब दीसमेत रहेको सवारी साधनबाट य ता
सङ् गीन कृितका साम ी बरामद भएको अव थामा
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सो स ब धमा जाँचबझ
ु गन शाि त सरु ाको िज मेवारी
िलई अ सर रहेको अनस
ु धान प लाई िफतलो एवम्
भावकारीहीन बनाउन उपयु हने हँदैन । सामा य
नाग रकको सरु ा तथा समाजमा शाि त सु यव था
कायम रा नु र कसैको पिन िजउ यान तथा स पि
नो सान हन निदनु सरकारको कत यिभ को िवषय
हने ।
ब दीह लाई थनु ामु गदा सामा य पमा
ग रने अनस
ु धान ि यामा ितकूल असर पछ पदन
वा अनस
ु धान ि या नै िन योजन हन जा छ जाँदैन
भ नेतफ समेत सचेत र संवेदनशील हनपु दछ । कुनै
घटनाका स ब धमा साधारण अिधकार े अ तगत
रहेर कानूनबमोिजम अनस
ु धान एवम् तहिककात
भइरहेको अव थामा असाधारण अिधकार े को
योग गरी ह त ेप गनु वा छनीय हँदैन । बरामद
भएका साम ीह स कली न कली के हो, चिलत
नेपाल कानूनबमोिजम वैध हन् होइनन्, न कली
बरामदी मचु ु का बनाइएको हो होइन, झठु ा मु ा
लगाएको वा लगाउन खोिजएको हो होइन, ब दीह
िनद ष हन् होइनन् आिद ज ता नह को िन पण
अनस
ु धानको ममा ब दीको संल नता नदेिखए
यही ँबाट र ब दीलाई मु ा चलाइए जनु मु ा चलाइ छ
सोही मु ाको रोहबाट साधारण अिधकार े अ तगत
हे रनु पन ह छ । शाि त सरु ाको मख
ु िज मेवारी
बोके को नेपाल हरीले सरु ाक का आधारमा भनी
चिलत कानूनले िनषेध गरेका हातहितयार एवम्
िव फोटक पदाथसिहत प ाउ गरेका ब दीह लाई
कानूनबमोिजम हरी िहरासतमा राखेको अव था
देिखएको हँदा असाधारण अिधकार े को मा यमबाट
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु पन अप रहाय
अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट
अिधकार ा त हरी कायालयले अनस
ु धान काय
गरेको त य अ यथा पिु ट हन नसके को एवम्
े ािधकार भएकै अदालतबाट ज री प ाउ
पज
ु को वीकृित िलई िहरासतमा रा न अनमु ित

िलएको देिखएको, ब दीह लाई संिवधान एवम्
कानूनबमोिजमका स पूण ि या पूरा गरी कानूनी
पमा िहरासतमा राखेको देिखएको, ब दीह का
नेपालको संिवधान ारा द मौिलक हक अिधकार
हनन एवम् कुि ठत भएको नदेिखएको तथा यस
अदालतबाट ितपािदत िस ा तबमोिजम समेत
ब दीह को थनु ालाई गैरकानूनी भ न िम ने नदेिखएको
हँदा िनवेदन मागअनस
ु ार ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : कुल साद दाहाल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल चै २७ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ०७५-WH-०१७९,
ब दी य ीकरण, मोहनबहादुर काक को हकमा
मोहनमायाँ काक िव. नेपाल सरकारसमेत
शाि त सरु ाको िज मेवारी िलई अ सर
रहेको अनस
ु धान प लाई कुनै त रकाबाट ह त ेप
गरी िफतलो एवम् िन भावी बनाउन उपयु
हँदैन । ब दीलाई थनु ामु गदा अनस
ु धान ि यामा
ितकूल असर पछ, पदन वा अनस
ु धान ि या नै
िन योजन हन जा छ, जाँदनै भ नेतफ समेत सचेत
र संवेदनशील हनपु दछ । कुनै घटनाका स ब धमा
साधारण अिधकार े अ तगत रहेर कानूनबमोिजम
अनस
ु धान एवम् तहिककात भइरहेको अव थामा
असाधारण अिधकार े को योग गरी ह त ेप गन
िम दैन । झु ा मु ा लगाएको वा लगाउन खोिजएको
हो, होइन, यी ब दी िनद ष हन्, होइनन् आिद ज ता
नह को िन पण अनस
ु धानको ममा यी ब दीको
संल नता नदेिखए यही ँबाट र ब दीलाई मु ा चलाइए
जनु मु ा चलाइ छ सोही मु ाको रोहबाट साधारण
अिधकार े अ तगत हे रनु पन ह छ । शाि त
सरु ाको मख
ु िज मेवारी बोके को नेपाल हरीले यी
ब दीलाई कानूनबमोिजम िहरासतमा राखेको अव था
देिखएको हँदा असाधारण अिधकार े को मा यमबाट
56

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - २
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ाबाट मु
गदा नेपाल हरीको मनोबल ख कने र अनस
ु धान
ि यामा नै ितकूल असर पु न जाने ।
आधार, कारण एवम् सबदु
माणको
अभावमा र कानूनले िनधारण गरेको कायिविध तथा
ि या पूरा नगरी थनु ामा रािखएको काय गैरकानूनी
हने ह छ । अनस
ु धान अिधकारीले कानूनले कसरु
मािनने ि याकलाप यी ब दीले गरेको भ ने आधारमा
अनस
ु धान ि या अगािड बढाएको देिख छ । हालको
अव थामा यी ब दीलाई थनु ामा रा नु पन आधार,
कारण खल
ु ाई कानूनले िनधारण गरेको कायिविध एवम्
ि याबमोिजम थनु ामा रािखएको अव था देिख छ ।
य तो अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी ब दीलाई थुनाबाट मु गदा अनस
ु धान ि या
नै भािवत हन स ने देिखएकोले ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु उपयु एवम् यायोिचत हने देिखन
नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट यी
ब दीलाई संिवधान एवम् कानूनबमोिजमका स पूण
ि या पूरा गरी िहरासतमा राखेको, ब दीका नेपालको
संिवधान ारा द मौिलक हक अिधकार हनन् एवम्
कुि ठत भएको नदेिखएको तथा यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा तबमोिजम समेत यी ब दीको
थुनालाई गैरकानूनी भ न िम ने नदेिखएको हँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: कुल साद दाहाल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ०७५-WH-०१९८,
ब दी य ीकरण, वीरे लोहारसमेत िव. नेपाल
सरकारसमेत
कुनै कसरु का स ब धमा थनु ामा रा नु
पन भए प ट आधार कारण उ लेख गरी सोको

सूचना िदनपु छ । मु ा हेन अिधकारीलाई कानूनले
अिधकार िदएको छ भ दैमा त कालको आचरण एवम्
यवहारबाटै कसरु कायम हन स ने र थप माण
संकलन गन नपन अव थामा थनु ामा रा न पाउने
पूरै अविधभर थनु ामा नै राखी अनस
ु धान गनु ज री
हँदैन । मु ा हेन अिधकारीले अनस
ु धानको ममा के
के कुरा बु न ज री छ, बयान काय गराउन कित िदन
ला छ, के क ता माण संकलन गन बाँक छ, कसरु
लगाइएका अिभयु ह को हैिसयत र अव था के हो,
थनु ामा राखी र नराखी अनस
ु धान गन स ने नस ने
अव था, प िवप लाई हन स ने हािन नो सानी
आिद ज ता िवषयको आँकलन गरेर आरोिपत वारदात
र कसरु मा सीिमत रही िहरासतमा रा ने अनमु ित
िदनपु दछ । िनज िव ाथ ह उपर लगाइएको कसरु का
स ब धमा िनजह को बयान गराई अ यथा आव यक
नदेिखएमा थनु ाबाट छाड् दा पिन अनस
ु धान ि यामा
कुनै भाव पन देिखँदैन । िनज िव ाथ ह लाई
िदएको प ाउ पज
ु मा थुनामा रा नु पन प ट आधार
कारण उ लेख भएको नदेिखँदा य तो अव थाको
थनु ालाई रीतपूवकको कानूनी थनु ा मा न िम ने देिखन
नआउने ।
ब दी िव ाथ ह उपर लगाइएको अभ
यवहारस ब धी कसरु का स ब धमा अनस
ु धानका
ममा भएको बयान हेदा िहरासतमा शारी रक तथा
मानिसक यातना निदएको र आफ तह लाई भेट्न
पाएको भ ने उ लेख गरेको देिख छ । थुनामा रहेको
अव थाका यि ले थनु ामा नरहेका अव थाका
यि कै हैिसयतमा समान िकिसमले संिवधान
द स पूण मौिलक हक उपभोग एवम् उपयोग
गन पाउने भ ने हँदनै । के ही मौिलक हकह मा
मािथ उि लिखतलगायतका िवशेष अव थामा रोक
ला न स ने देिख छ । िनवेदक ब दीह को य तो
काय रहेको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
देिखँदनै । संिवधान एवम् कानून द हक अिधकार
सहज पमा उपभोग एवम् उपयोग गन पाउनु
नाग रकको अिधकार हो । य ता अिधकारबाट वि चत

57

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, जेठ - २
गनु पन अव था आएको ख डमा यसको व तिु न ट
आधार कारण खल
ु ाएर वि चत ग रएको प लाई सोको
जानकारी िदनपु दछ । यसो नभएमा य तो कायले
कानूनी मा यता पाउन नस ने ।
नाग रकलाई संिवधान एवम् कानूनले दान
गरेका हक अिधकार एवम् सिु वधाह को सहज पमा
उपभोग एवम् उपयोग गन वातावरण सज
ृ ना गनु रा य
प को दािय व एवम् कत य हो । यि का वैयि क
वत ता कुि ठत एवम् संकुचन हने अव था देिखएमा
अनस
ु धानको कायमा संल न स बि धत पदािधकारी
ग भीर र सचेत रहनपु दछ । यी िव ाथ ब दीह का
स ब धमा िवचार गदा यी ब दी िव ाथ ह ले
अनस
ु धानको ममा थुनामा रहेको अव थामा
कानूनबमोिजम उपभोग एवम् उपयोग गन पाउने
कृितका मौिलक हक अिधकारह उपभोग एवम्
उपयोग गन नपाएको भनी आधार कारणसिहत प ट
पमा उ लेख गन सके को अव था नदेिखएकोले यी
ब दीह का हकमा मािथ उि लिखत मौिलक हक
अिधकार हनन भएको भनी मा न िम ने अव था
देिखन नआउने ।
अिभयु लाई कानूनमा यव था भएबमोिजम
अ य िवक पको योग गनतफ नसोची थनु ामा नै राखी
अनस
ु धान गन काय अिघ बढाइएको, संिवधान एवम्
कानून द नाग रकका हक अिधकार दान गनतफ
संवेदनशील भएको नदेिखएको, यी िव ाथ ह उपर
लगाइएको कसरु जघ य एवम् ग भीर कृितको कसरु
नभएको, यी ब दी िव ाथ ह को अ ययन एवम्
परी ामै ितकूल भाव परी अपूरणीय ित पु न गएको,
यी ब दी िव ाथ ह लाई अभ यवहारस ब धी
कसरु का स ब धमा िव मान कानूनी यव थाअनस
ु ार
अिनवाय पमा थनु ामा रा नु आव यक र उपयु
नदेिखएको, प ाउ पज
ु िदँदा थुनामा रा नु पन प ट
आधार कारण उ लेख गरेको नदेिखएको, अनस
ु धान
अिधकारीले मु ा हेन अिधकारीसम िहरासतमा रा ने
अनमु ित माग गदा कानूनमा यव था भएबमोिजमको
बेहोरा उ लेख गरी रीत पु याई माग गरेको नदेिखएको

र मु ा हेन अिधकारीले समेत िहरासतमा रा न
अनमु ित िदँदा आधार कारण एवम् योजन नखल
ु ाई
.िज.अ.को आदेशानस
ु ार मा भनी याद थप गरेको
अव था देिखने ।
कानूनबमोिजम बाहेक वैयि क वत तामा
अंकुश लगाउनु कानूनी रा यमा शोभनीय काय
मािनँदनै । रा यले नाग रकका वैयि क वत तामा
अंकुश लगाउँदा सारवान् कानून र कायिविध कानूनले
िनिद ट गरेको मागको प रपालना गनु अिनवाय ह छ ।
ततु स दभमा यी िनवेदकले के कसरी सावजिनक
िहत, वा य, सरु ा, सिु वधा र नैितकता िव
कसरु अपराध गरेको हो भ ने प ट उ लेख नगरी
िनवेदकलाई थुनामा नै राखी अनस
ु धान गनपन
ु उिचत
एवम् पया त आधार र कारणसमेत उ लेख नगरी
भएको याद थपस ब धी कायह कानूनस मत रहेको
भ ने देिखन नआउने ।
अतः व तिु न आधार र कारण िबना
िनवेदकलाई प ाउ गन र अनस
ु धानको ममा
भनी थनु ामा रा ने काय मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा ९ िवपरीत रहेको
देिख छ । कुनै राजनीितक आ थाकै आधार
र कारणले वृ भावनाबाट कानूनको उिचत
कायिविधको पालना नगरी थनु ामा रहेको देिखएको,
अ य कुनै ग भीर कसरु मा आरोिपत रहेको भ न
नसके को र याियक ि टकोणबाट समेत िनजह को
थनु ा औिच यपूण नदेिखएकोले िनज िनवेदकह लाई
गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रिदनु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र
(ख) बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : कुल साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. १२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-०१३१ र ०७५-RC-
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०१५१, कत य यान, नेपाल सरकार िव. एकाकुमारी
िव.क.समेत र नेपाल सरकार िव. दीघबहादुर िव.क.
ितवादीम येक िनमला काक घटनाको
रात आ नो पित र दईु वटा छोराछोरी सँगै सतु ेको भनी
अदालतमा बयान गरेको देिखयो । घटना भएको रात
िनज घरमा िथइन् वा िथइनन् ? भ ने स ब धमा िनजको
पित ब चाह सँग पिन अनस
ु धान प ले सो कुरा
नबझ
ु ी शंका र अनमु ानको भरमा िनजउपर अिभयोजन
गरेको देिख छ । िनजको घर मतृ कको घरभ दा आधा
घ टाको दरु ीमा रहेको मतृ कको घरमा प र आएको
काम गरी सहयोग गन गरेको पाइ छ । मतृ कसँग िनजको
यानै िलनेस मको रसइवी भई रातको समयमा आधा
घ टा िहँडेर गई मतृ कलाई मारी फे र घर फक आ नो
लो ने र ब चाह सँग िनध क साथ सतु ी होिलन् भ ने
िव वािसलो आधार िमिसल संल न कागज माणबाट
नदेिखँदा के वल शंका र अनमु ानको भरमा अनस
ु धान
अिधकारीसम को सािबती बयानको आधारमा
ितवादी िनमला काक लाई कसरु दार ठहर गरी सजाय
गनु िववेकसङ् गत र यायोिचत नदेिखने ।
ितवादी दीपक िव.क. एकाकुमारीको छोरा
भए तापिन िनज एकाकुमारीको पित दीघबहादरु को
छोरा नभई झड् केलो छोरा भएको त य िमिसल
माणबाट देिख छ । दीपक िव.क.ले मौकामा मेरो
बाजेको नाम सक
ु िवर िव.क., बबु ाको नाम थाहा भएन,
म मामा घरमा ब छु, प रवारमा ५ जना छ , भनी
बयान गरेको र ितवादीह एकाकुमारी र दीघबहादरु
िव.क.ले प रवारमा हामी दईु जना पित र प नी छ भनी
उ लेख गरेको देिख छ । िनज िदपक िव.क. मतृ क
देवी थापाको घर निजक ब ने नगरेको र िनजको देवी
थापासँग यान िलनपु नस मको कुनै रसइवी भएको
देिखँदैन । दीपक िव.क. एकाकुमारीको छोरा भएको र
मादक पदाथ सेवन गरेका िदघबहादरु िव.क.ले ए लै
कसरी घटना घटाएको होला भनी अनमु ान र शंकाको
भरमा दीपक िव.क.समेत उपर अिभयोजन गरेको
देिखने ।
ितवादी दीघबहादरु िव.क.ले मादक पदाथ

सेवन गरेको सरु मा मतृ कको घरमा गई िनज सतु ेको
अव थामा ह मरले टाउकोमा हानेपिछ मतृ क अचेत
भएको अव थामा िनजलाई जातोले छातीमा हानेको
देिखन आयो । मतृ कको लास ओछ् यानसिहतको
खाटमा सिु तएको अव थामा रहेको भ ने त य
घटना थल तथा लास जाँच मचु ु काबाट समिथत
भएको छ । िनजले वारदातमा योग गरेको ह मर
िनजकै फलाम कुट् ने आरनबाट बरामद भई ह मरले
मतृ कको टाउकोमा हाने भनी मौकामा गरेको बयान
बेहोरालाई िनजले अदालतमा समेत सोही ह मरले
हानेको भनी कसरु मा सािबत रहेको त य मतृ कको
लास कृित मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट
समेत पिु भएको देिखँदा सिु तरहेको एकल वृ ालाई
एकजना ितवादीले कत य गरी मान कुनै किठनाइ
प यो होला भनी अनमु ान गन नसिकने ।
सामािजक
पमा िन न
तरका,
िनर र, मजदरु ी गरी जीवन िनवाह गरी आएका यी
ितवादीह को अनस
ु धानको ममा भएको बयान
बेहोरालाई अ य कुनै पिन वत माणबाट समिथत
हन नसके को अव थामा हरीसम को बयानकै
भरमा ितवादीह दीपक िव.क., एकाकुमारी िव.क.
र िनमला काक लाई कसरु दार ठहर गनु मनािसब
देिखँदनै । िनजह उपर अिभयोजन प का सा ी
र अ य कोही यि ले पोल गरी यसलाई कसैले
समथन गरेकोसमेत देिखएन । यी ितवादीह उ
वारदातमा संल न िथए भनी िनजह उपरको अिभयोग
अिभयोजन प ले शंकारिहत, वत पमा मािणत
गन नसके बाट यी ितवादीह को कसरु मा संल नता
पिु भएको नदेिखँदा यान ज तो ग भीर कृितको
मु ामा व तिु न र वत माणको अभावमा के वल
शंका र अनमु ानका कुरालाई माणमा िलन िम ने
नदेिखँदा यी ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गनु
फौजदारी यायको िस ा त ितकूल हन जा छ ।
यस अव थामा सबै ितवादीह लाई एउटै डालोमा
हाली िनजह सबैलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
आरोिपत कसरु मा संल नता कायम गरी सजाय
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गनु िववेकसङ् गत र यायोिचत नहँदा ितवादीह
एकाकुमारी िव.क., दीपक िव.क. र िनमला काक लाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ च अदालत
पाटनबाट भएको फै सला मनािसब नै रहेकाले वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी दीघबहादरु िव.क.ले मादक पदाथ
सेवन गरेको सरु मा मतृ कको घरमा गई िनज सतु ेको
अव थामा ह मरले टाउकोमा हानेपिछ मतृ क अचेत
भएको अव थामा िनजलाई जाँतोले छातीमा हानेको
चोटका कारण मतृ क देवी थापाको मृ यु भएको
देिख छ । मतृ कको लास ओछ् यानसिहतको खाटमा
सिु तएको अव था रहेको त य घटना थल तथा
लास जाँच मचु ु काबाट समिथत भएको अव था छ ।
िनजले वारदातमा योग गरेको ह मर िनजकै फलाम
कुट् ने आरनबाट बरामद भई िनजले ह मरले मतृ कको
टाउकोमा हाने ँ भनी मौकामा गरेको बयान बेहोरालाई
अदालतमा समेत सोही ह मरले हानेको भनी कसरु मा
सािबत रहेको त य मतृ कको लास कृित मचु ु का र
शव परी ण ितवेदनबाट समेत पिु भएको देिखँदा
उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखन
आएकोले ितवादी दीघबहादरु िव.क. को हकमा पेस
हन आएको साधक सदर हने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
दोलखा िज ला अदालतबाट यी ितवादीह लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै द हने ठहर गरी भएको फै सला के ही उ टी
भई ितवादीम येका दीघबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) को देहाय १
नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै दका साथै मल
ु क
ु
ऐन, चोरीको १ र ४ नं. बमोिजम जबरज ती चोरीको
कसरु मा िनजलाई सोही महलको १४ नं.बमोिजम
१ मिहना १५ िदन कै द र िबगो .२६,२९९।५०
ज रवाना भई ज रवानाबापत कै दसमेत हने र चोरीको

िबगो जाहेरवालालाई भराइिदनेसमेत ठह याई अ य
ितवादीह एकाकुमारी िव.क., दीपक िव.क. र
िनमला काक को कसरु मा संल नता पिु भएको
नदेिखएको हनाले िनज ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबाट पूणतः सफाइ िदने ठहर गरी उ च अदालत
पाटनबाट िमित २०७३।१२।२२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सव वसिहत ज मकै द गन सजायका
स ब धमा िवचार गदा ितवादी दीघबहादरु िव.क.लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) को देहाय
१ नं. मा उ लेख भएअनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर भए तापिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै कसुरबापत
सव वको सजाय हने रहेछ भने यो संिहता ार भ
भएपिछ य तो कसुरमा सजाय गदा सव व हने गरी
सजाय ग रने छै न ।" भ ने यव था भएको देिखँदा
सव व ग ररहन परेन । ज मकै द मा हने ठहछ र मल
ु क
ु
ऐन, चोरीको १ र ४ नं. बमोिजम जबरज ती चोरीको
कसरु मा िनजलाई सोही महलको १४ नं.बमोिजम
१ मिहना १५ िदन कै द र िबगो .२६,२९९।५०
ज रवाना भई ज रवानाबापत कै दसमेत हने ठहर
भए तापिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ ले चोरी
तथा डाँकास ब धी कसरु मा ज रवानाबापत कै द
हने यव था नगरेको साथै फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा
"कुनै कसुरका स ब धमा कसुर गदाका बखतभ दा
सजाय िनधारण गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी
सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण
गनु पनछ ।" भ ने यव था भएको देिखँदा ितवादी
दीघबहादरु िव.क.लाई ज रवानाबापत कै द ग ररहनु
नपन ।
इजलास : माधव भ डारी
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १० गते रोज ३ शभु म् ।
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