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िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
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ु बाइ डर ी गंगा थापा
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
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इजलास नं. ९
३
इजलास नं. १०
२
इजलास नं. ११
१५
इजलास नं. १२
११
इजलास नं. १३
१०
इजलास नं. १४
५
इजलास नं. १९
३
एकल इजलास
७
ज मा
६६
कूल ज मा ६६ + ३२ = ९८

६
७
५
३
१
५
४
१
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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, असार – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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ग डक िवकास बक ४२
ओसारपसार
िलिमटेड, पोखरासमेत
ितमा भज
े िव. गृह
ु ल
ब दी
म ालय,
४३
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
पदमबहादरु वाइबासमेत
कत य यान
४४
िव. नेपाल सरकार

रमेशिसंह महरा िव. नेपाल
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, असार - १
भनी िवप ी पररा म ालयका नाउँमा परमादेश जारी
संयु इजलास
हने ।
इजलास अिधकृ तः िदलीपराज प त
१
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी के दार साद इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
चािलसे, ०७४-WO-००१०, परमादेश, वेशकुमार
२
ढकाल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िनवेदक पररा म ालयको लेखा अिधकृ त िव भर साद े , ०७३-CI-०१८३, उ ेषण /
कमचारी भएको र िनज नेपाली राजदतू ावास दोहा, परमादेश, िज ला पसा, वीरग ज उपमहानगरपािलका
कतारको थम सिचव पदमा स वा भई दोहा, कतारमा कायालयको हकमा अिधकार ा अिधकारी तथा
कायरत रहँदाकै अव थामा सेवा िनवृ भएको आ ना हकमा समेत ऐ. कायालयका कायकारी अिधकृ त
देिख छ । उ
तावको उि लिखत यव थाबाट सेवा िव णु साद कोइरालासमेत िव. हेम तकुमार बमा
िनवृ कमचारीले उपयु सिु वधाह दामासाहीले पाउने
िनवेदकले ा त गरेको शैि क माणप मा
भ ने देिखँदैन । अवकाश भएपिछ मि प रषदब् ाट वीकृ त िनजको ज मिमित २०१५।८।५ भनी उ लेख भएको
उ सरसिु वधा तावबमोिजमको रकम रट िनवेदकलाई देिख छ । िनजले िनवेदनसाथ पेस गरेको राहदानीको
भु ानी ग रएको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको माणप मा समेत िनजको ज मिमित 20 November
पिन पाइएन । िनयोगबाट सेवा िनवृ भएको कमचारीले 1958 अथात् २०१५।८।५ भनी उ लेख भएको
वदेश फिकदँ ा ३० िदने तयारी याद पाउने र सो अविधको देिख छ । यसैगरी कमचारी स चय कोषको प रचयप मा
वैदेिशक तथा पा रवा रक भ ा पाउने भ ने उ
तावबाट र िनजले भरेको िसटरोलमा समेत ज मिमित २०१५।८।५
देिख छ । यसैगरी य तो कमचारीले पा रवा रक नै उ लेख भएको देिख छ । २०३१ सालमा िनजले
र यि गत योजनमा याएका सरसामानह को नाग रकता िलँदा िनजको ज मिमित उ लेख नगरी १७ वष
ढुवानीबापत एकमु रकम पाउने भ ने देिख छ । कुनै भनी वष मा उ लेख गरेको पाइ छ । २०३१ साल जेठ
कमचारीले उ सिु वधा पाउने र कुनैले नपाउने भ ने पिन २४ गते नाग रकता िलने िनवेदक २०३१ साल जेठ २४
उ
तावबाट देिखँदैन । यसरी िवदेश ि थत िनयोगमा गते नै १७ वष पगु ेको भनी अनमु ानको आधारमा अवकाश
कायरत िनजामती कमचारीले िनजामती ऐन, िनयमले िदएको देिख छ । जनु कागजातमा यि को ज मिमित
पाउने सिु वधाह का अित र आिथक सरसिु वधा यिकन पमा खु दैन सोही कागजातमा उ लेख भएको
तावबमोिजमको सिु वधा ा गन गरी उ
तावमा वष यसै िदन पूरा हने अनमु ान गरी गणना गनु यायोिचत
यव था गरेको देिखएकोले य तो ि थितमा िनवेदकको नहने ।
मागबमोिजमको आिथक सिु वधा िनजलाई भु ानी िदन
िनजको िसटरोल, राहदानी तथा शैि क
िम ने निम ने स ब धमा िनणय गनु वा छनीय नदेिखने । यो यताको
माणप मा यिकन पमा ज मिमित
अतः सेवा िनवृ िनवेदकलाई पररा
२०१५।८।५ उ लेख भएबाट िनजले २०३१ सालमा
म ालयअ तगत िवदेशि थत िनयोगह मा काम गन नाग रकता िलएको आधारमा ज मिमित यिकन गरी
िनयोग मख
ु तथा अ य कमचारीका लािग आिथक सेवाबाट अवकाश िदन िम ने देिखँदैन ।
सरसिु वधास ब धी तावको करण नं. ४त १ र ४द
िनवेदक िनजामती सेवाको कमचारी नभई
को यव थाबमोिजमको सरसिु वधा िदन िम ने निम ने वाय शासन ऐन, िनयमबमोिजम िनयिु भएको कमचारी
स ब धमा आधार र कारणसिहतको व तिु न िनणय गनु देिखएको र वाय शासन िनयमावलीको िनयम २६१
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, असार - १
मा यस िनयमावलीअनस
ु ार िनयु भएका कमचारीह
५८ वषस म सेवामा बहाल रहनेछन् र सोपिछ अवकाश
हने भनी उ लेख भएको अव थामा िनजामती सेवा
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३३(३) बमोिजम जनु
उमेरबाट बढी ह छ सोही उमेरबाट अवकाश हने भ ने
यव था िनजको हकमा आकिषत हने नदेिखँदा पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् कानूनी
िस ा तसमेतका आधार कारणबाट २०३१ सालमा
नाग रकता िलँदा वष १७ भनी उ लेख गरेको आधारमा
यथ हेम तकुमार बमालाई िमित २०७२।२।२४ गतेदेिख
अवकाश िदने गरी िमित २०७२।३।१ मा िदएको अवकाश
प र सो आधारमा भएका स पूण प ाचारह समेत बदर
गरी िनवेदकलाई िमित २०७३।८।४ अगावै सेवाबाट
अवकाश निदई पूववत् काममा लगाउनु भनी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७३।१।१५ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िदलीपराज प त
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ९ गते रोज १ शभु म् ।
३
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७०-CI-०४६२, नामसारी िनणय बदर
दता बदर दता कायम, झमकबहादुर थापा िव. शा तमाया
थापा
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ को
ितब धा मक वा यांशमा ऐ. ऐनको दफा ७ बमोिजम
मालपोत कायालयले हक बेहकस ब धी
उठाई
अदालतबाट िनणय गनपन
गरी
गरे
क
ो
िनणयउपर
प
न
रावे
ु
ु दन
अदालतमा पनु रावेदन ला ने छै न भ ने यव था रहेकोमा
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ अनस
ु ार गरेको िनणयमा
पनु रावेदन ला ने कुरामा िववाद छै न । तर ततु मु ामा
पनु रावेदकले त य लक
ु ाई नामसारी गराएको कुरा एकाितर
छ भने अक ितर िज ला अदालतबाट भएको िनणय
वीकार गरी पनु रावेदन िदएको र सो पनु रावेदन िजिकर
नपु ने ठहरेपिछ मा ै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को

िजिकर िलई ततु पनु रावेदन दायर गरेको पाइयो । तर
यसरी पनु रावेदन दता गरेको भए पिन पनु रावेदन अदालतले
िनजकै पनु रावेदनमा िवचार गरी सु िज ला अदालतको
िनणय सदर ग रसके को देिखँदा पनु रावेदन तहबाट
सु िनणय सदर हने ठहर भइसके कोलाई पनु रावेदन
अदालतबाट सनु वु ाइ भई िनणयसमेत भइसके को ि थित
रहेबाट प रणामतः यस अदालतबाट दान भएको मु ा
दोहो याई हेन िन सामा उि लिखत बदुँ ाको स बोधन
भइसके को ि थित रहेबाट पनु रावेदन अदालत धनकुटाको
फै सलासमेत उ टी ग ररहन नपन हँदा पनु रावेदन अदालत
धनकुटाको िमित २०६८।१०।२४ को िनणय िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ाने इटेनी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७३ साल काि क २० गते रोज ३ शभु म् ।
४
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७२-CR-१६२२, िकत जालसाज, धनमा
देवी िव. सुिम ा देवीसमेत
सव थमतः वादी धनमा देवी व. नाथु गामीको
का छी ीमती भएको त यमा िववाद रहेन । वादीले
आ नो दाबीमा ितवादी गा.िव.स. सिचव शंकर यादवले
सजिमनिवना नै झु ा िसफा रस गरेको भ ने मु य दाबी
िलएतफ हेदा िनज ितवादीले ितउ रसाथ ततु
गरेका कागज माणह म ये िमित २०६९।७।१५ को
सजिमन कागज पेस गरेको देिखएबाट सो सजिमनकै
आधारमा ग रएको भिनएको उ िसफा रस झु ा
हो भ ने वादी दाबी वयम्मा िववादा पद रहेको
देिखयो । उ सजिमनमा बेहोरा लेखाउने यि ह लाई
ितवादी बनाएको नदेिखएसमेतबाट वादी दाबी अधरु ो,
अपु र बनावटी हो भ ने कुरा अझ प हन गएको
देिखयो । िज ला शासन कायालय, स रीबाट ा
िमित २०७०।१२।१६ को प मा “नाथु गामी तेलीको छोरा
ी सादको नाम ०३३-००३४ साल ज मिमित वष १९
को नाबालक रेकड .सं. ८७१ मा नाम दता देिख छ”
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखने प िमिसल संल न
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रहेको देिखएको छ भने वादीका सा ी िस टु कापैरले
अदालतमा गरेको बकप को स.ज. ७ मा ी साद साहको
आमाको नाम धनमा हो भ ने बेहोरा लेखाएको र िनवाचन
आयोगबाट ा मतदाता प रचयप मा मतदाता ी साद
साह तेलीको िपताको नाम नाथु साह तेली लेिखएको र
मतदाता नामावलीको .सं. २९३ मा पिन सोही कुरा
उ लेख भएको देिखएकोसमेतका कागज माणह बाट
वादीको दाबी अपु र आधारहीन रहेको नदेिखने ।
उि लिखत कागज र माणह को मब ता
हेदा त कालीन गा.िव.स. सिचवका पमा कायरत
ितवादी शंकर यादवले आ नो पदीय िज मेवारी पूरा गन
र कत य पालन गन िसलिसलामा सजिमनका यि ह को
भनाइलाई आधार मानी ितवादी सिु म ादेवीलाई
बनाइिदएको िसफा रसलाई अ यथा भ न स ने अव था
देिखएन । उ िसफा रस बनाउँदा ितवादीले कुनै लाभ
ा गरी वा भावमा परी वा बदिनयतपूवक बनाएका
होलान् भनी शङ् का गन कुनै आधार माण वादी प बाट
पेस हन सके को पिन देिखएन । के वल वादीले पेस गरेको
िफरादको मा भरमा िकत जालसाजज तो मा छे को
सामािजक इ जत ित ामा आँच पु याउने िवषयमा
कसरु दार कायम गनु यायसङ् गत र िववेकपूण नहने हँदा
सु पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला
उ टी गरी ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने वादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार र माणह बाट
ितवादीह लाई िकत जालसाजीमा सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको त कालीन पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०७२।३।६ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः ाने इटेनी
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १ गते रोज १ शभु म् ।
५
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७३-MS-००१५, अवहेलना, ह र साद मैनाली
िव. शेरबहादुर देउवासमेत
ततु मु ामा हरी महािनरी क पदमा

िनयिु को स ब धमा अदालतबाट भएको िनणयले
कायका रणी अिधकार े मा ह त ेप भएको नेपाली
कां ेसले महसस
ु गदछ भनी नेपाली कां ेस पाट को
के ीय कायसिमितको बैठकमा छलफल भएको िवषय
बदुँ ामा उ लेख गरेको कुरालाई अनाव यक पमा
िनवेदकले िववादको िवषय बनाएको हो, नेपाली कां ेसले
वत , स म, उ रदायीपूण यायपािलका िव मा
किह यै कुनै नकारा मक कदम वा ि याकलाप गरेको
छै न भनी िवप ीले आ नो िलिखत जवाफ पेस गरेको
देिखएको छ । यसै स दभमा अदालतबाट भएका फै सला
तथा आदेशको स ब धमा भएका िटकािट पणीह ले
अदालतको अवहेलना भएको भनी भ न िम ने
होइन । व छ िटकािट पणी र आलोचनाबाट नै ग ती िु ट
सि चने, काममा िनखार आउने, काम गन यि मा सजगता
बढ् ने र प रणामत: काम कारबाही आदेश फै सला ित
जनिव ास बढ् ने भएकोले यायालय, यायमूित र
अ य यायकम को आचरण यवहार, िनजह ले गरेको
आदेश फै सलासमेतमा पूवा हरिहत भई व छ पमा
िटकािट पणी, आलोचना गदा अदालतको अवहेलनाको
िवषय ब न नस ने भनी बोधबहादरु राउत े ी िव
श भु थापासमेत भएको अदालतको अवहेलना मु ा (ने.
का.प. २०६७, अङ् क ४, िन.नं.८३४२, पृ ५५६) मा
यस अदालतबाट निजर िस ा तसमेत ितपादन भएको
नदेिखने ।
अवहेलना भनेपिछ अपमान, इ कार, अव ा
र िनयतवश नकारा मक िट पणी भएको अिनवाय
पमा प देिखनु पन ह छ । जसको िसधा स ब ध
सं था ितको जनिव ास आ था र भरोसासँग रहेको
ह छ । यसैले जनु िवषयलाई कारण देखाई अवहेलना
भयो भनी िनवेदकबाट दाबी िलइएको हो सो स दभमा
िवप ीबाट योग भएको भाषा, श द र य ग रएको
वा यबाट क तो स देश िदन खोिजएको छ, योग भएको
भाषा नकारा मक उ मख
ु छ िक छै न ? यसले आ था
र िव ासमा
उठाउने र उठ् ने अव थाको िसजना
हनस ने ि थित के क तो छ ? जारी भएको आदेशलाई
अव ा गन, इ कार गन भावनाले े रत भएको अव था छ
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छै न ? भ ने ज ता कुराह ले समेत अवहेलनाको स दभमा
सरोकार रा ने देिख छ । किहलेकाही ँ सकारा मक र िमठो
श द र वा यले पिन जनआ था र िव ासमा आँच पु याउने
काय भएको देिख छ भने पिन सो बखत अवहेलनाको
िसजना नै नहने होइन । यसैले मािथ उ लेख भएअनस
ु ार
ततु मु ाको स दभमा अवहेलनाको िन कषमा पु नलाई
िवप ीबाट यु भाषा श द र वा यलाई मापद ड
बनाउँदा नै मनािसब हने र यु भाषा श द र वा यले
िव ास र आ थामा नकारा मक भाव पारी िगराउने,
नकारा मक स देश वाह गन काय भयो भएन भनी हेनपन
ु
आव यकता नदेिखने ।
यिद व छ मनले सधु ारको सकारा मक सोच
राखी आ था र िव ासलाई सबल र अ ु ण रा ने
अिभ ाय र उ े यबाट े रत भएर िटकािट पणीस म
भएको देिख छ भने यसलाई सझ
ु ावको कोटीमा
रा नपु न अव थासमेत पदछ । िकनिक अवहेलना
भ ने िवषय सं थाको आ था र िव ासको धरोहरमा
आँच नआओस् भ ने उ े यबाट े रत भएको
ह छ । ततु मु ामा िनवेदकले िवप ी ारा य भएको
भिनएको अिभ यि लाई ग भीरतापूवक हेन हो भने लामो
गौरवमय राजनीितक इितहास बोके को नेपाली कां ेसज तो
पाट को अ य तथा पूव धानम ीज तो ग रमामय पदमा
आसीन भइसके को यि बाट महसस
ु ग रएको भिनएको
िवषयव तु पाट बैठकमा छलफलको लािग सा दिभक
िवषय हन स द यो वा स दैन िथयो, झ हेदा सो िवषयले
यानाकृ गराउने देिख छ तापिन यायपािलकाको ग रमा
र जनआ थाको संवेदनशीलता ित सावधानी र सजगता
देखाउँदै सदा वत र स म यायपािलकाको प मा
आफू रहेको र अदालत ित किह यै पिन नकारा मक
धारणा नराखेको भनी िवप ीले िलिखत जवाफमा य
गरेको ितब तालाई अिव ास गनपन
ु आधार र कारण
नदेिखएबाट िवप ीले मनसायपूवक नै अदालतको
अवहेलना गन िनयतले वा अदालतको जनआ थामा आँच
आउने अिभ ाय राखेको भनी िव ास गनलाई य तो
आधार र अव था रहेको नपाइने ।
तसथ िववेिचत आधार र कारण तथा सव च

अदालतको अवहेलना गरेको छै न, गन मनसायसमेत
छै न, अदालत ित नकारा मक ि कोण राखेको पिन
छै न भनी िलिखत जवाफमा ितब ता य भइसके को
अव थासमेत देिखँदा िवप ीलाई अवहेलनामा हदैस म
सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त : ाने इटेनी
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ६ गते रोज ६ शभु म् ।
६
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७४-WO-०१५६, उ ेषण /
परमादेश, डा. पंकज सुनसमेत िव. उ च तथा ािविधक
िश ा शाखा, काठमाड समेत
िनवेदक डा. पंकज सनु को हकमा िनजले ा
गरेको Doctor of Clinical Medicine (Heapatobiliary
Pancreatic Surgery) उपािधलाइ ि भवु न िव िव ालय
पाठ् य म िवकास के
(Tribhuvan University
Office of the Rector Curriculum Centre) बाट
िमित २०७४।४।२६ मा समक ता िनधारण गदा Doctor
of Clinical Medicine (Hepatobiliary Pancreatic
Surgery) भ ने र Zheinang University School
of Medicine ले Nepal Medical Council लाइ
खल
ु ाएको Date of Issuy: June 30th, 2016 को
प मा िनज िनवेदक डा. पंकज सनु को उपािधलाइ
Degree of Doctor of Surgery (Hepatobiliary
Pancreatic Surgery) भ ने उ लेख छ भने सोही
Zhejiang University School of Medicine ले नेपाल
सरकार िश ा म ालयलाइ लेखेको ८-३०-२०१७ को
प मा िनवेदक डा. पंकज सनु को Degree of Doctor
of Surgery (Ph.D.) (Hepatobiliary Pancreatic
Surgery) को उपािधलाइ Ph.D. (Our Doctoral
degree certification is equivalent to Ph.D.)
सरहको भएको बेहोरा उ लेख भएको छ भने सो प को
बेहोरा अ यथा हो भनी िवप ीह बाट कुनै व तिु न पूण
िजिकर िलन सके को नदेिखँदा िनजले ा गरेको उ
उपािध Ph.D. सरह नभएको िजिकरको पु ् याइँ हँदैन ।
साथै, िनवेदकले ा गरेको उ Doctor of Clinical
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Medicine को समक ता िनधारण बेहोरामा Doctor
of Clinical Medicine (Hepatobiliary Pancreatic
Surgery) भिनएबाट समेत सो िड ी Ph.D. सरह नभएको
भ ने देिखन नआउने ।
िनवेदक डा. एकान द िसंहको हकमा िवचार
गदा िनजले ा गरेको उपािधलाइ Doctor of Surgery
(Hepatobiliary Surgery) भनी उ लेख गरी
Chongqing Medical University ले Graduation
Certificate (Date of Issue: 24th June, 2016)
िदएको देिख छ । िनज डा. एकान द िसंहको उपािधलाइ
ि भवु न िव िव ालय िश ा य को कायालय, पाठ् य म
िवकास के ले गरेको समक ता िनधारणमा िनवेदकले
ा गरेको Doctor of Surgery (Hepatobiliary
Surgery) लाइ Doctor of Philosophy in relevant
subject भनी िमित २०७३।७।४ मा िनणय भएकोसमेत
भएको देिखयो । िवप ीको िलिखत जवाफमा समेत यो यस
कारणले िनवेदकको उपािध िपएच.िड. सरहको होइन भ ने
नदेिखने ।
िववेिचत आधारमा दवु ै िनवेदकह ले ा गरेको
उपािध Ph.D. सरहको उपािध भएको देिखन आएकोले
राि य िश ा िदवस पदक तथा छा वृि स ब धी
िनदिशका, २०६३ को दफा ४ (२) बमोिजम “क” ेणीको
नेपाल िव ाभूषण पदकका लािग यो य देिखँदादेिखँदै
पिन िश ा म ालय उ च िश ा शाखाको कािशत
सूचनाबमोिजम “क” ेणीको नेपाल नेपाल िव ाभूषण
पदकका लािग िसफा रस हने महानभु ावको िववरणमा
अ य यि सरह िनजह डा. पंकज सनु र डा. एकान द
िसंहसमेत समािव भएको देिखँदैन । यसरी िनवेदकह
“क” ेणीको नेपाल िव ाभूषण पदक ा गन यो य हँदाहँदै
पिन िनजह को नाम २०७४ साल भदौ २३ गते िश ा
िदवसका िदन दान ग रने ‘क’ ेणीको नेपाल पदक ा
गनह को सूचीमा समावेश गरेको नदेिखँदा िवप ीह को
काय असमान कृ ितको भएको भ ने िनवेदन बेहोरा पिु
एवम् समिथत हन आउने ।
कानूनले तोके को समान यो यता र अव था
समान भएको देिखएमा सबैको लािग एक समान

िनणय गनु पनमा सो नगरेबाट नेपालको संिवधानले
याभूत गरेको समानताको मौिलक हक िनवेदकह को
हकमा उ लङ् घन भई िनवेदकह ले पदक ा
गन नस ने देिखयो । तोिकएको यो यता हँदाहँदै
िवनाकारण िनवेदकलाइ पदक ा गन वि चत
ग रएबाट िनवेदकह ित समान यवहार भएको मा न
सिकएन । कुनै पिन कारका िवभेदपूण वा असमान
काय एवम् यवहार नेपालको संिवधानको धारा १८ ले
याभूत गरेको समानताको हकअनु प मा न निम ने भइ
िमित २०७५।५।२३ गते दान हने ‘क’ ेणीको नेपाल
िव ाभूषण पदक ा कताको सूचीमा िनजह डा. पंकज
सनु र डा. एकान द िसंहसमेतको नाम समावेश गरी उ
पदक उपल ध गराउने स दभमा आव यक यव था गनु
गराउनु भनी िवप ी िश ा म ालयको नाममा परामदेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभु म् ।
७
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०१३५, जबरज ती
करणी, फुलमान लामा (तामाङ) िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक
ितवादीले
अिधकार ा
अिधकारीसम आफूले पीिडतलाई करणी गरेको भनी
बयान गरेकोमा अदालतमा आफूले करणी गरेको होइन
भनी इ कारी बयान गरेको देिख छ । तर अिधकार ा
अिधकारीसम सािबत रहेर अदालतमा इ कारी
हनक
ु ो आधार र कारण ितवादीले पेस गन सके को
देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम हरीले तयार पारी राखेको बयान कागजमा
कुटिपट गरी सहीछाप गराएको भनी अदालतमा बयान
गरेको भए पिन पनु रावेदक ितवादीलाई हरी कमचारीले
िकन कुटिपट गरी बयानमा सही गराउनु परेको भ ने
कुरा देिखँदैन । अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
अदालतमा माणिबना इ कारी हनु भनेको कसरु दारले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउन खो नु मा हो । िकटानी
जाहेरी परी सो जाहेरी बेहोराबमोिजम नै पीिडतले मौकामा
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लेखाएर अदालतमा बकप गरेको अव थामा पनु रावेदक
ितवादीले जाहेरी दरखा त वत माणबाट समिथत
नभएको भनी गरेको पनु रावेदन िजिकर िमलेको नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी र पीिडत एकै घर
प रवारका सद य भई एकै घरमा ब दै आएको
देिख छ । एकै घरमा ब दै आएका पनु रावेदक ितवादी
र पीिडतिबच िमित २०७१।७।७ भ दा पिहले भएका
करणीले पीिडत गभवती भएपिछ िमित २०७१।७।७ मा
पिन करणी गरेको भ ने कुरा पीिडतको मौकाको कागज र
अदालतको बकप बाट देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले
सु मा पीिडतलाई एकपटक करणी गरेपिछ पनु रावेदक
ितवादीको आ नै संर णमा रहेक पीिडतलाई यसभ दा
पिछ करणी गन किठनाई नहने कुरा अ वाभािवक होइन ।
वाभािवक पमा करणी गन काय ह छ । पीिडतले िमित
२०७१।७।७ गते जाहेरवालीलाई आफू सो िदनभ दा
पिहलेका पनु रावेदक ितवादीको करणीबाट गभ रहेको
ल ण देिखने गरी पेट दु ने, खान मन नला ने भनेपिछ
जाहेरी परी पीिडतको वा य परी ण हँदा पीिडतको पेटमा
२३-२४ ह ाको गभ रहेको भ ने कुरा वा य परी ण
ितवेदनबाट देिख छ । उ गभ फुलमानको हो भनेर
पीिडतले जाहेरवालीलाई बताएकाले थाहा भयो भ ने कुरा
सहअिभयु ितथमान तामाङको बयानबाट देिखइरहेको
छ । पनु रावेदक ितवादीले मौकामा सहमितमा करणी गरेको
भनी बयान गरे पिन आ नो दाजक
ु छोरीलाई जबरज ती
करणी गनु पनु रावेदक ितवादीको ल जाजनक काय
हो । य ता त यगत अव था भएको वारदातमा ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको होइन भ न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेचना ग रएका आधार र कारणबाट
का ेपला चोक िज ला अदालतको िमित २०७१।१०।५
को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।१२।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभु म् ।
८
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७२-CR-०६५४, खनु डाँका,

कृ पाकुमार महतोसमेत िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले मौकामा ितवादी
कृ णदेव भ ने कृ णकुमार महतो, िदपु भ ने िदपे यादव
र स तोष साहले मृतक िशवकुमार साहको शरीर प े को
अव थामा पनु रावेदक ितवादी रामिवलास महतोले एक
पटक पे तोलले टाउकोमा हार गरेको र सह ितवादी
िदपु भ ने िदपे यादव एवम् रामगेन िसंह दनवु ारले आफू
आफूसँग भएका पे तोलले छाती र मटु ु मा हार गरेको भनी
गरेको बयान शव परी ण ितवेदन, घटना थल लास जाँच
मचु ु का र व तुि थित मचु ु काले िसलिसलेवार पमा
पिु गरेको देिख छ । पनु रावेदक ितवादी रामिवलास
महतोले टाउकोमा र अ य सह ितवादीले मटु ु र छातीमा
हार गरेको भनी गरेको बयान शव परी ण ितवेदनमा
उ लेख भएको बेहोराले आपसमा पिु भइरहेको अव थामा
अदालतको इ कारी बयान नै स य हो, अ झठु ा हो भ न
माणले पिु गन दािय व पनु रावेदक ितवादीह को
हो । मौकामा ितवादीह ले वारदातमा आ नो-आ नो
भूिमका देखाएको कुरा पिन अ यथा मािणत हन सके को
छै न । ियनै पनु रावेदक ितवादीह ले िशवकुमार साहलाई
वारदातको िदन २ बजेदेिख िनर तर पमा सँग साथमै
राखी राित ८ बजे पे तोल हारले कत य गरेको अव था
नदेिखने ।
शव परी ण ितवेदन, घटना थल लास जाँच
मचु ु का र व तिु थित मचु ु कामा उ लेख भएको बेहोरा
पनु रावेदक ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयानले पिु भएको हँदा पनु रावेदक ितवादीह को
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान माण ऐन, २०३१
को दफा ९ बमोिजम ितवादीह िव
माणमा िलन
िम ने नै देिखयो । अतः पनु रावेदक ितवादीह को काय
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय १
अ तगतको कसरु नदेिखने ।
वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदक
ितवादीह ले िशवकुमार साहको गोली हारबाट कत य
गरी कत यप ात् िनजको साथमा रहेको .१,५०,०००।–
नगद र .३०,०००।– मू य पन मोबाइल डाँका गरेको
हँदा ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४
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नं. को देहाय ४ बमोिजम थप सजाय गरी डाँका गरेको
धनमाल ऐ. को २१ नं. बमोिजम समेत जाहेरवालीलाई
िफता िदलाउन माग गरेको देिख छ । पनु रावेदक
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम िशवकुमार
साहको कत यप ात् िनजको साथमा रहेको उि लिखत
नगद र मोबाइल सेट लगेको भनी बयान गरेको भए पिन
उ नगद र मोबाइल ितवादीह बाट बरामद हन सके को
छै न । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम माणको
भार पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको भएको त यमा
िववाद छै न । तदनु प वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदक
ितवादीह ले मृतक िशवकुमार साहको साथबाट नगद र
मोबाइल लगेको त य पिु गनसके को नदेिखँदा पनु रावेदक
ितवादीह लाई धनमाल डाँका गरेतफ सफाइ िदएको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा
नदेिखने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार एवम् माणबाट
ितवादी कृ णकुमार महतो र रामिवलास महतोलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय १
बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने र डाँकातफ सफाइ
पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७२।१।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चैत १८ गते रोज ३ शभु म् ।
९
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-CR-०३१०, जबरज ती
करणी, छमबहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार
ितवादी उमेश भ ने छमबहादरु गु ङले
मौकामा कसरु वीकार गरी गरेको बयानलाई जाहेरी
एवम् बकप , पीिडतको मौका कागज एवम् िनजले
अदालतमा गरेको बकप , य दश काश गु ङको
मौकाको कागज, घटना थल कृ ित मचु ु का, पीिडतको
वा य परी ण ितवेदन तथा पीिडतको वा य
परी ण गन डा. सृजना पौडेलले गरेको बकप समेतबाट
समिथत भइरहेको छ भने जबरज ती करणीज तो ग भीर
कसरु मा ितवादीलाइ पीिडत तथा जाहेरवालासमेतका

यि ह ले िवनाकारण फसाउनु पन कुनै िव ासलायक
आधार र कारण िमिसलबाट खु न सके को पाइएन । यसरी
करणीको वारदात व प पीिडतको योिनमा िलङ् गको
के ही वेश भएको िच ह (Hyman ruptured, Labia
majora: redness, swollen, Labia minora:
swollen) देिखँदा वीय खलन नभए तापिन करणीको
वारदात भएको पिु हन आयो । जबरज ती करणीको
िववादमा वीय खलन भएको देिखनु एउटा माणस म
हो । वीय खलन नहँदैमा जबरज ती करणी नहने वा
वीय खलन अिनवाय त वको पमा कानूनले राखेको
पाइँदैन । ततु वारदातमा १४ वषमिु नको नाबािलकाको
यौनाङ् गमा ितवादीको उ ेिजत िलङ् गको वेशको
कारण क याजाली याितने, यौनाङ् ग सिु नने, रातो हने
ज ता िच ह देिखइरहेबाट अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
कसरु ितवादी उमेश भ ने छमबहादरु गु ङले गरेको
देिखन आउने ।
मािथ ग रएको िववेचनाबाट ितवादी उमेश भ ने
छमबहादरु गु ङले १४ वष नपगु ेक पीिडत चकुमारीलाई
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आएकोले िनज ितवादी
उमेश भ ने छमबहादरु गु ङले अिभयोग दाबीबमोिजम
जबरज ती करणीको १ नं. िवपरीतको कसरु गरेको
पिु भइरहेकोले िनज ितवादीलाई सोही ऐनको ३(२)
नं. बमोिजम कसरु को गा भीयसमेत िवचार गदा कै द वष
८(आठ) हने र सोही ऐनको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट
पीिडतले .५०,०००।- (पचास हजार) ितपूितबापत
भराई िलन पाउने ठह याएको उ च अदालत पोखराको
फै सला िमलेकै देिखयो । तसथ ितवादीले जबरज ती
करणीको उ ोगस म ठह याएको सु गोरखा िज ला
अदालतको िमित २०७२।११।६ को फै सला सो हदस म
निमलेकोले उ टी गरी अिभयोग दाबीको कसरु ठहर
गरी सजायसमेत गरेको उ च अदालत पोखराको िमित
२०७३।१२।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजालास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
क यटु र: िवशाल खड् गी
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभु म् ।
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१०
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-CR-०५३०, जबरज ती
करणी, टंकबहादुर िसंह िव. नेपाल सरकार
पीिडतले अदालतमा समेत मौकाको बेहोरा पिु
गरी बकप गरेको पाइयो । पीिडतको वा य परी ण
रपोट हेदा, पीिडतको क याजाली याितएको, पीिडतको
योिनको िभ ी भाग सिु नएको र रातो भएको र साथै योिन
याितएको, योिन व रप र रगत लागेको भ नेसमेत पाइ छ ।
ितवादी टंकबहादरु िसंहले मौका तथा अदालतमा पीिडत
नाबालकलाइ जबरज ती करणी गरेको भनी गरेको सािबती
बयानलाइ मािथ िववेिचत जाहेरी दरखा त, पीिडतको
वा य परी ण ितवेदन, पीिडतको मौका कागज तथा
अदालतको बकप समेतका िमिसल कागजातबाट समिथत
हन आएको पाइने ।
पीिडतको वा य परी णमा पीिडतको
शरीरमा कोता रएको, खोि एको, िचथो रएको घाउचोट
तथा िनलडाम तथा सङ् घषका िच ह छै न भनी उ लेख
भएको र इनर भेिजनल वाबसमेतका परी ण ितवेदनमा
Semen could not be confirmed भनी उ लेख
भएको स दभमा हेदा, मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाइ िनजको
म जरु ी निलइ करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम उमेरक
बािलकालाइ िनजको म जरु ी िलइ वा निलइ करणी गरेमा
िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ” भ ने र सोही नं.१
को प ीकरणको (ग) मा “योिनमा िलङ् ग के ही मा वेश
भएको रहेछ भने पिन यस न बरको योजनको लािग
करणी गरेको मािननेछ” भ ने कानूनी ावधान रहेको
पाइयो । पीिडतको वा य परी ण रपोटमा पीिडतको
क याजाली याितएको, पीिडतको योिनको िभ ी भाग
सिु नएको र रातो भएको र योिन याितएको, योिन व रप र
रगत लागेको भ ने देिखएबाट पीिडतको यौनाङ् गसमेतमा
सङ् घषका िच ह देिखइ रहेकोले पीिडतको शरीरको
अ य भागमा नदेिखएको कारणले सङ् घषको िच नै
नभएको मा न िमलेन । अक तफ ५ वषको नाबािलकाको
अिवकिसत योिनमा ितवादीले उ ेिजत िलङ् ग रगडेर

योिन तथा क याजाली याितएको देिखइ रहेको अव था
छ । जबरज ती करणीको िववादमा वीय खलन भएको
देिखनु एउटा माणस म हो । वीय खलन नहँदैमा
जबरज ती करणी नहने वा वीय खलन अिनवाय त वको
पमा कानूनले राखेको पाइँदैन । ततु जबरज ती
करणीको वारदात हँदा इनर भेिजनल वाबसमेतमा वीय
नभेिटए पिन पीिडतको क याजाली याितन,ु यौनाङ् ग
याितएबाट योिनमा िलङ् ग वेश भइरहेको देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. को प ीकरणको
(ग) कानूनी यव थाले करणी ठहन पया नदेिखने ।
पीिडत वष ५ क अवोध बािलका भई पीिडतको
उमेर अित किललो अव थाको देिखएको र जबरज ती
करणीको ३ नं. मा १० वषभ दा मिु नको बािलकालाई
जबरज ती करणी गनलाई दश वषदेिख प वषस म कै द
सजाय हनेछ भ ने कानूनी यव था देिखएको छ । पीिडत
कुलबाट घरतफ फकदै गदा िबच जंगलमा गल
ु ेलीसमेत
देखाई डर ासमा पारेको, उमेर पगु ेका ितवादीले अित नै
किललो उमेरको ५ वष उमेरक नाबािलकाउपर डर ास
देखाई जबरज ती करणी गरेको, नाबािलकाको यौनाङ् ग
तथा क याजाली याितएको अव थासमेतको अपराधको
गा भीयलाई समेत िवचार गदा िनज ितवादी टंकबहादरु
िसंहलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ को
देहाय (१) नं. बमोिजम १२ (बा ) वष कै द सजाय गन
कानूनस मत र यायोिचत नै हने देिखँदा सोहीबमोिजम
कसरु र सजाय ठहर गरेको सु सख
ु त िज ला अदालत
तथा उ च अदालत सख
ु तको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
तसथ, ितवादी टंकबहादरु िसंहले वष ५ क
नाबािलका पीिडता (प रवितत नामथर ६४ वीरे नगर
क२२) लाई जबरज ती करणी गरी मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु
अपराध गरेकोले सोही जबरज ती करणीको महलको
३(१) नं. बमोिजम १२(बा ) वष कै द सजाय हने र सोही
जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम िनज
ितवादी टंकबहादरु िसंहबाट पीिडतलाई .५०,०००।(पचास हजार) ितपूितसमेत भराइिदने ठह याई गरेको
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स ु सख
ु त िज ला अदालतको िमित २०७३।५।३० को
फै सला सदर हने ठह याएको उ च अदालत सख
ु तको िमित
२०७४।२।२८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: हकबहादरु े ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभु म् ।

दरखा तको हकमा कानूनबमोिजम िनकास िदनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।११।२० मा
भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ९ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CI-००४८, उ ेषण / परमादेश,
िहरा साद यादव िव. मालपोत कायालय, राजिवराज
िमिसल अ ययन गरी हेदा खड् गपरु वडा नं.
४/ख िक.नं. १ को ०-११-१७१/२ ज गाको ज गाधनी र
जोताहाको महल खाली भई िवरहमा धान भ ने उ लेख
भएको िमिसल संल न िफ डबक
ु उतारबाट देिखएको
छ । उ ज गाको ज गाधनी र िकसानको महल खाली रहे
पिन नापीकै समयमा सावजिनक पत भनी नापी भएको
भ ने िफ डबक
ु बेहोराबाट पिु हन आएको पाइँदनै ।
िफ डबक
ु को िवरहमा धान भ ने उ लेख भएको देिखँदा
िववािदत ज गा नापीको समयमा िकसानले जोतभोग
गरी खेतीपाती गरी आइरहेको मा नपु न हन आयो ।
िववािदत ज गाको दता े ता जीण भएकोले े ता
उतार गरी िमित २०६९।५।२६ मा मािणत ग रएको
भ ने मालपोत कायालयको िलिखत जवाफबाट उ लेख
भए पिन मालपोत कायालयले के आधारमा े ता
मािणत ग रिदएको हो सोको आधार खल
ु ाउन सके को
नदेिखने ।
मालपोत कायालय अध याियक िनकायको
पमा रहेको हँदा आफूसम
ततु िववादमा समिु चत
माणको मू याङ् कन गरी िनणय गरेको भ ने देिखनपु छ ।
िनवेदकले सािबक दता े ता माणबाट मेरो िनजी ज गा
हो भनी दाबी परेपिछ सो कुराको िन पण स ब त य
र माणको मू याङ् कन गरी उिचत आधार कारणसिहत
ठहर िनणय भएको भ ने देिखनपु छ । ततु िववादमा
मालपोत कायालयले िनणयमा पु नअ
ु िघ िववािदत
िवषयमा के कुन सबदु माण मू याङ् कन गरी िन कषमा
पगु ेको हो यो िनणयमा उ लेख भएको देिखँदैन । नेपाल

इजलास नं. १
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-१४०१, परमादेश,
सानुबाबु थपिलया िव. मोहमद अबु कलाम
पनु रावेदक / िवप ीह ले जाहेरी बेहोरामा
उ लेख भएअनस
ु ारको वारदातको स ब धमा अनस
ु धान
तहिककात भई नजमा खातनु को जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार ितवादी मोहमद जािवर कलामसमेत
भएको कत य यान मु ा रौतहट िज ला अदालतमा
कारबाहीयु अव थामा रहेको हँदा सोही वारदातमा पनु ः
अक जाहेरी दता भई मु ा च न नस ने भ ने िजिकर िलए
तापिन उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम हलाकमाफत
ा हन आएको जाहेरीको स ब धमा जाहेरवालालाई
िझकाई सनाखत गराई आव यक िनकास िदनु िवप ी
/ पनु रावेदकह को कानूनी कत य र दािय वसमेत हन
आउँछ । जाहेरी दताले अनस
ु धानको ढोकास म खु छ,
तर दता नगदा सम त ि या ब द ह छ । जाहेरी दता
गदमा जाहेरवालाले भनेकै कुरा गनपछ
ु भ ने हँदैन ।
स बि धत अिधकारीले अनस
ु धानबाट जे देिख छ सोही
कुरा गन हो । यहाँ पनु रावेदक / िवप ीह ले िनवेदकलाई
उ जाहेरी दरखा त सनाखत गराउन स पक गरेको,
सूचना िदएको ज ता कायह गरेको भ ने कही ँकतैबाट
नदेिखँदा िवप ीह बाट कानूनी कत यको पालना भएको
देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले
िदएको जाहेरी दरखा तको हकमा अ.बं. ९० नं. बमोिजम
ि या अवल बन गरी िनवेदकको हलाकबाट परेको जाहेरी
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सरकारको नाम मोठमा जिनएको भ ने आधार िलई पेस
भएको िट पणीमा नै िनणय गरेको देिखएबाट याियक
मनको योग गरी आधार कारणसिहत िनणय गरेको भ ने
देिखएन । एउटै िक ाबाट अंशब डा भएको ज गाम ये
एक भाइको नाममा परेको ज गा सावजिनक हनेभ दा
यहाँ माणको यथे िववेचना नभएको भ ने मा नपु न
देिखयो । साथै पनु रावेदकले उठाएको िवषयलाई मालपोत
कायालयको िनणयमा एवम् सो कायालयको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ाले बहसको ममा
स माण ख डन गन सके कोसमेत नदेिखने ।
सावजिनक ज गा यि ले दता भोग एवम्
आवाद गन नहने भ ने स ब धमा िववाद छै न । साथै कुनै
पिन ज गाको दताको वैधािनकता स ब धमा मालपोत
कायालयले िनणय गन स ने भए पिन नेपाल सरकारको
नाम मोठमा जिनएको भ ने मा कारणले छुट दता हन
नस ने भ नु कानून र तकस मत हँदैन । तसथ िनवेदकले
दाबी गरेको ज गा धेरै वषअगािडदेिख मोठ े तामा नेपाल
सरकार जिनई हालस म यथावत् रहेको भ ने आधारमा
िनवेदकको िनवेदन खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको आदेश िु टपूण रहेको नदेिखने ।
िववेिचत आधार, कारणबाट िनवेदकले दाबी
गरेको ज गा सावजिनक हो भ ने पु ् याइँ हने वत माण
नखोजी नेपाल सरकारको नाम मोठमा जिनएको भ ने मा
कारणबाट िनवेदकको नाममा दता गन निम ने भनी भएको
मालपोत कायालयको िनणय कानूनस मत नदेिखएको
हँदा उ िनणय बदर ग रपाउँ भनी परेको ततु िनवेदन
खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०७१।९।६ को आदेश मनािसब नदेिखँदा उ टी
भई मालपोत कायालय, स तरीबाट िमित २०७१।२।२७
मा भएको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
ठहछ । अब िनवेदकले दाबी गरेको िवषयमा जे जो बु नपु न
हो बझ
ु ी माणको समिु चत मू याङ् कन गरी कानूनबमोिजम
िनणय गनु भनी मालपोत कायालय, स तरीको नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः सरु शे राज खनाल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।

३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-CR-१३८८, कत य यान, के शवच
कोइरी िव. नेपाल सरकार
िमला कोइरीको मृ यु अ वाभािवक पमा
भएको देिखएको अव थामा पिन ितवादीले हरीलाई
खबर नै नगरी माण लक
ु ाउने उ े यले लास जलाउनलाई
िचतामा राखेको अव थामा हरीले बरामद गरेको
देिख छ । य तै ेम िववाह गरेकोले मृतकको माइतीतफका
यि ह सँग स ब ध रा ो नभएकोले फोन नं. नहँदा
नबोलाएको ितवादीले बयानमा उ लेख गरे पिन ेम
िववाह भएकै कारणले माइती प लाई मृतकको मृ यक
ु ो
खबर निदएको कुरा तकस मत छै न । फोन नं. नभए पिन
अ य मा यम ारा माइती प लाई जानकारी गराउन स ने
अव था हँदाहँदै य तो कुनै काय ितवादीको तफबाट
भएको नदेिखँदा िनज ितवादीले िमला कोइरीको
मृ यक
ु ो कारणलाई लक
ु ाउन खोजेको ट नहने ।
जाहेरवालाले आ नो जाहेरी बेहोरालाई
समथन गद अदालतमा उपि थत भई बकप
ग रिदएका छन् । य तै अनस
ु धानको ममा कागज
गन ीराम कोइरी, अिनलकुमार धर दवु ेदी, महे
कोइरीले ितवादी के शवच कोइरीले नै िमला
कोइरीलाई कत य गरी मारेको हो भनी लेखाई िदएको
देिख छ । ितवादी के शवच कोइरीले आफू िनद ष
भएको भनी आ नो सा ी पेस गरेको देिखए पिन िमिसल
संल न घटना थल लास जाँच मचु ु का, शव परी ण
ितवेदन तथा मृतकको लासको फोटोज ता भौितक सबदु
माण र सो वारदात लक
ु ाउनको लािग ितवादी के शवच
कोइरीले गरेको कायबाट िनज ितवादीको कत यबाट
िमला कोइरीको मृ यु भएको त य पिु हन आएको छ ।
ितवादी के शवच कोइरीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको कसरु
गरेको मािणत हन आएकोले िनजलाई आरोिपत
कसरु मा सजाय गन गरी भएको फै सलालाई अ यथा मा न
सिकएन । ितवादीको तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक
अिधव ाको बहस िजिकर एवम् ितवादीको पनु रावेदन
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िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
ितवादी के शवच कोइरीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरेको
देिखएकोले सोही १३(३) नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई नवलपरासी िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर हने ठह याई
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट िमित
२०७३।१०।१८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: रामु शमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल साउन १७ गते रोज ५ शभु म् ।

बमोिजम क पनीको अ य सम िमित २०७०।४।३१ मा
पनु रावेदन ग रसके पिछ सो पनु रावेदनको टुङ्गो नला दैको
अव थामा पनु ः सोही िवषयमा िमित २०७०।८।२०
मा म अदालत, काठमाड मा पनु रावेदन दता गराएको
देिख छ । यसरी एउटै “तह घटुवा बदर” िवषयमा दईु वटा
िनकायमा एकै पटक पनु रावेदन दता गरी म अदालतबाट
िमित २०७१।२।२९ मा भएको फै सलामा अिधकार
े ा मक िु ट िव मान रहेको देिखन आउने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट नेपाल
सरकारको आंिशक वािम व रहेको नेपाल िस.आर.एस.
क पनीको े ीय ब धक पदमा कायरत गोिव द िव म
थापाको हकमा क पनीको Employee Service Rules
Manual बमोिजम हनेमा क पनीमा परेको पनु रावेदनमा
िनणय नहँदै म अदालतबाट पनु रावेदन िलई िमित
इजलास नं. २
२०७१।२।२९ मा गरेको फै सलामा अिधकार े ा मक
िु ट िव मान रहेको देिखँदा म अदालतको िमित
१
२०७१।२।२९ को फै सला उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी इजलास अिधकृ त: िशवह र पौड् याल
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०२४४, उ ेषण, क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
कृ णबहादुर रायमाझी िव. म अदालत, काठमाड समेत इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभु म् ।
ततु िववादमा गोिव द िव म थापालाई
२
क पनीको कमचारी सेवा सत िनयमावली, २००५ मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
(संशोधनसिहत) को दफा ६८ को अिधकार योग गरी अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-१०७४, उ ेषण,
त काल आरोिपत कसरु मा सेवाबाट नहटाई अि तम नेपाल िस.आ.र.एस. क पनीका तफबाट अि तयार ा
पटकको लािग सिु ने मौका िदँदै ऐ.िनयमावलीको दफा ऐ.का ब ध िनदशक कृ णबहादुर रायमाझी िव. धानम ी
६४.८ बमोिजम एक तह घटुवा गन र िनजले अिनयिमत तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
त रकाबाट बढी िलएको रकम .१८,९८०।- िनजबाट
िनवेदन दाबीको ि भवु न राजपथको हेट डा
सोध भना गन लगाउने िनणय िमित २०७०।४।१७ दामेचौर ख डसमेतको राजमागको के िव दबु ाट दायाँ
म भएको त य िनवेदनसाथ पेस भएको िनणयको बायाँ २५।२५ िमटर िव तार गन भनी त कालीन ी ५ को
ितिलिपबाट देिखन आएको छ । उ िनणयउपर सरकारले िनणय गरी िमित २०३४।३।२० मा नै राजप मा
गोिव द िव म थापाले नेपाल िस.आर.एस. क पनीको सूचना काशन ग रसके को र उ सडकमा आ नो जिमन पन
अ य सम िमित २०७०।४।३१ मा पनु रावेदन प पेस नाग रकह ले कानूनबमोिजम सोबापतको ितपूितसमेत
गरेको देिख छ । यसरी गोिव द िव म थापाले कमचारी पाइसके को भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफह बाट
सेवा सत िनयमावली, (Employee Service Rules देिख छ । िनवेदकह ले सडक िव तार स ब धमा
Manual) २००५ (संशोधनसिहत) को िनयम ६९ २०३४ सालमा नै िनणय भइसके कोलाई अ यथा
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भ नसके को देिखँदैन । यसैगरी सो िनणयभ दा फरक
हने गरी हाल सडक िव तार हन लागेको भ ने पिन
देिखँदैन । सडक िनमाणलगायतका िवकास िनमाणको
कायको लािग सरकारले कानूनबमोिजम ितपूित िदई
आव यकताअनस
ु ार नाग रकह का नाउँको ज गा
अिध हण गन पाउने भनी आ नो भूगोलको जिमनमािथको
अि तम वािम व रा यमा िनिहत हने सवमा य िस ा त
थािपत रहेको पाइने । रा यले नाग रकह को ज गा
अिध हण गदा कानूनबमोिजमको ितपूित िदनपु छ भ ने
यस िस ा तको अिभ न अङ् ग भएकोले सोबमोिजम
नभएमा हक चलनको लािग अदालत वेश गन पाउने
नाग रह को नैसिगक हक हो । तर ततु िववादमा य तो
ि थित िव मान रहेको पाइँदैन । सािबकको िनणयअनस
ु ार
ितपूितलगायतका कानूनबमोिजमका कारबाही स प न
भई हाल सडक िव तारको काय अगािड बढाउँदा सो
सडक े मा कुनै संरचना रहे भएको वा िनमाण ग रएको
भए ती संरचनालाई कानूनबमोिजमको वा यसले
कसैको हक अिधकार िसजना गन स छ भनी मा न
निम ने । दाबीको राजमाग िव तार स ब धमा सरकारको
२०३४ सालको िनणयबमोिजम िवप ी सडक िडिभजन
कायालयबाट जारी भएको िमित २०७३।९।१८ को
सूचनाले िनवेदकह को कुनै हक अिधकारमा आघात पु न
स दछ भनी मा न िम ने नदेिखँदा िनवेदन दाबीबमोिजम
परमादेशको आदेश जारी हनपु छ भ ने िनवेदन दाबीसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, त कालीन ी ५ को सरकारले िनणय
गरी िमित २०३४।३।२० मा राजप मा सूचना काशन
गरेबमोिजम हाल ि भवु न राजपथको दाबीको हेट डा
दामेचौर ख डसमेत िव तारको स दभमा िवप ी सडक
िडिभजन कायालयबाट जारी भएको िमित २०७३।९।१८
को सूचना कानूनबमोिजमको देिखएको तथा सडक
िव तारको उ कायले िनवेदकह को हकमा आघात पु ने
नदेिखएको हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िवकाश कुमार रजक
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७१-CR-००२६ र ०७०-CR-०१७१, लागू
पखाल हटाउने बारे, िम मणी पोखरेल िव. बासुदवे सेढाई
र के शव साद भ राई िव. बासुदेव सेढाई
िवशेष अदालतको आदेशानस
ु ार भई आएको
न सा मचु ु काको न.नं.२ मा सािबक िक.नं.१८५
िक ाकाट भई कायम हन आएको िक.नं.६३५ को खु ला
ठाउँ रहेको देिख छ भने न.नं.३ को क पाउ ड वाल ए.टू.
जेड. स लाई ए ड िडि यटु स ा.िल.ले नै सा.िक.
नं.१८५ मा लगाएको भ ने न सा मचु ु काबाट देिखयो ।
यसैगरी न.नं.४ मा सािबक िक.नं.१८५ िक ाकाट भई
कायम रहेको बाँक ज गा र हनमु ते खोलामा लगाएको
परु ानो वाल भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उ न.नं.
मा आयोजनाको के कित ज गा बाँक रहेको छ भ ने
प पमा खु न आएको देिखँदैन । पनु रावेदकले न सा
िजरहमा हनमु ते खोला िकनारामा क तीमा ५ िफट
रहने गरी क पाउ ड वालभ दा बािहर बाटो छाडेको र
िकनारमा यािवयन वाल लगाएको भनी उ लेख गरे पिन
सोअनु प दि णपूव कुनामा बाटो छोिडएको भ ने न सा
मचु ु काबाट प पमा देिखएको पाइँदैन । यसरी िवशेष
अदालतबाट भएको फै सलामा न.नं.४ मा ए.टू.जेड. स लाई
ए ड िडि ट यटु स ा.िल.को के कित ज गा बाँक रहेको
छ, ज गा िवकास आयोजनाले लगाएको खोला िकनारको
वालले सावजिनक ज गा िमचेको छ छै न भ ने स ब धमा
प िववेचना गरेको पाइएन । ततु िववाद हनमु ते
खोलाको िकनारामा आयोजनाले लगाएको पखालले
सावजिनक ज गा िमचेको हो वा होइन भ ने रहेकोमा सो
स ब धमा स ब माणको िववेचना नगरी अ प एवम्
िवरोधाभाषपूण पमा िक.नं.१८५ को ज गामै पखाल
लगाएको देिखएको भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६८।९।६ को िनणय बदर गरेको िवशेष
अदालतको फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ ।
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अब आयोजनाको ज गा कित हो भ ने सव थम प गरी
यसपिछ सावजिनक ज गा िमचेको छ छै न भ नेसमेतका
िववािदत िवषयमा जे जो बु नु पन हो सबै माण बझ
ु ी
कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा गनु भनी ततु मु ामा
हािजर रहेका प लाई िवशेष अदालत काठमाड मा
उपि थत हनु भनी तारेख तोक िमिसलसमेत िवशेष
अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०६९-CR-०५५५, लागु औषध खैरो हेरोइन र
चरेस, अिनता ितिमि सना िव. नेपाल सरकार
ितवादी िजते कुमार थापाले स चालन
गरेको एथेि टक काग मा खानतलासी गदा ४५ ाम
खैरो हेरोइनज तो पदाथ र १० िकलो चरेस बरामद
भएको भ ने पाइ छ । सो काग अिफसमा लागु औषधको
अवैध कारोबार हने गरेको छ भ ने सूचनाका आधारमा
खानतलासी िलँदा िट.भी.को काटुनमा पोको पारी िभ
काठको े म तथा िकताबको गातािभ लक
ु ाई राखेको
अव थामा लागु औषध चरेस १० िकलो र खैरो हेरोइन
४५ ाम फे ला परेकोले बरामद गरी ितवादीह लाइ
प ाउ गरेको भ ने हरी ितवेदन रहेको पाइ छ । उ
बरामद भएको लागु औषध परी ण गदा खैरो हेरोइन
र चरेस पाइएको भ नेसमेत परी ण ितवेदनबाट
देिख छ । यसरी एथेि टक काग बाट बरामद भएको सामान
खैरो हेरोइन र चरेससमेत भएको देिखने ।
लागु औषधको कारोबारमा पनु रावेिदका
ितवादी अिनता ितिमि सनाको संल नता रहे नरहेको
तफ हेदा ितवादी अिनता ितिमि सना सह ितवादी
िजते कुमार थापाले स चालन गरेको एथेि टक काग
अिफसको कमचारी रहेको कुरामा कुनै िववाद देिखँदनै ।
ितवादी िजते कुमार थापा र अिनता ितिमि सनाको
बयानबाट समेत िनज अिनताको िज मा भनेको काग
अिफसमा आउने ाहकलाइ पासल गरी पठाउने

सामानको ला ने द तरु बारे जानकारी गराउनेस म
रहेको भ ने देिख छ । पासल गरी पठाउने िचज व तक
ु ो
नाप तौल तथा जाँचबझ
ु गन काम आ नो नभइ काग
स चालक िजते कुमार थापाको भएकाले काग को लािग
आएको सामान आफूले अिफसमा रािखिदएको स म
मा हो । लागु औषधको बारेमा आफूलाइ कुनै थाहा
जानकारी नभएको भनी अदालतको बयानमा लेखाएको
पाइ छ । यसैगरी सह ितवादी िजते कुमार थापाले
मौकामा अिधकार ा त अिधकारी तथा अदालतसम
आइ गरेको बयानसमेतबाट िववािदत लागु औषधको
बारेमा यी ितवादीह लाइ पिहलेदेिख नै थाहा जानकारी
रहेको भ ने पिन देिखँदनै । ितवादी िजते कुमार थापाले
स चालन गरेको काग अिफसबाट बरामद गरेको काटुनमा
लागु औषध भएको भ ने ितवादी अिनता ितिमि सनालाइ
पूवजानकारी रहेको िथयो भ ने माण वादी प बाट पेस
गनसके को नदेिखँदा काग गनका लािग बझ
ु ी िलएको
काटुनमा लागु औषध बरामद भएको भ ने आधारमा मा
लागु औषधज तो संगीन अपराधमा ितवादी अिनता
ितिमि सनाको संल नता रहेको भ न निम ने ।
पनु रावेिदका ितवादी अिनता ितिमि सनाले
पिन आफू कायरत अिफसमा काग गनको लािग आएका
सामानह िज मा बझ
ु ी रािखिदनेस मको िज मेवारी रहेको
र बरामदी मचु ु कामा उि लिखत सामान राज भ ने यि ले
बािहर पठाउनको लािग अ सामान याउँदा िबल गर
भनी छोडी गएको कारणले काग गन योजनको लािग उ
सामान अिफसमा रहन गएको भ ने ितवादीले बयानमा
लेखाएको देिखएबाट सो काग गन सामान लागु औषध नै
हो भ ने पूवजानकारी रहेको भ ने ठोस व तगु त आधार
वादी प बाट देखाउन सके को नदेिखँदा सो लागु औषध
कारोबारको कसरु मा ितवादी अिनता ितिमि सनाको
संल नता रहेको नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र माणबाट अिभयोग
मागदाबीबमोिजम चरेस र खैरो हेरोइनसमेतको लागु
औषधको कारोबारमा ितवादी अिनता ितिमि सनाको
संल नता रहेको भ ने त य िनज ितवादीको बयान र
िमिसल संल न अ य माणसमेतबाट नदेिखँदा िनज
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ितवादी अिनता ितिमि सनालाइ आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।२।१८ मा भएको फै सला निमलेकोले के ही उ टी
भइ िनज ितवादी अिनता ितिमि सनालाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम ऐ.दफा
१४(१)(घ)(४) अनस
ु ार हने सजायको आधा १ (एक)
वष कै द र .५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ) ज रवाना
र ऐ. दफा १४(१)(छ)(२) अनस
ु ार हने सजायको आधा
५ (पाँच) वष कै द र .३७,५००।- (सितस हजार पाँच
सय पैयाँ) ज रवाना हने ठह याइ पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६८।११।९ मा भएको फै सला
निमलेकोले उ टी भइ िनज पनु रावेिदका ितवादी अिनता
ितिमि सनाले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल जेठ २४ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७१-WO-१०५७, उ ेषण /
परमादेश, िवनाकुमारी िसंह काक िव. रोशन महजनसमेत
िनवेदन बेहोरामा उि लिखत मु ा नं. ०७०-CP०८४२ को िलखत बदर मु ामा ितवादी यी िनवेिदकाको
नाममा काठमाड िज ला अदालतबाट जारी भएको याद
हेदा काठमाड िज ला का.म.न.पा.वडा नं. ३ को वतनमा
याद जारी भएको देिखयो । िनवेिदकाले िववािदत िक.नं.
२५७ को ०-८-०-१ को ज गा िब गदा र.नं.४७३३(ख)
िमित २०६४।११।८ को राजीनामा िलखतमा पिन सोही
वतन उ लेख भएको देिख छ । िनवेिदकाको नाग रकतामा
पिन सोही वतन उ लेख भएको िनवेदनसाथ पेस भएको
ितिलिपबाट देिख छ । नाग रकता तथा िववािदत िलखतमा
उि लिखत वतनमा नै याद जारी भएको कुरा िनवेिदका
वयम्ले वीकार गरेको पाइ छ । तामेली याद बेप े
भएप ात् िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
२२क बमोिजम राि य तरको पि का गोरखाप मा समेत
सोही वतनमा याद कािशत भएको देिखयो । िलखतकै
वतनमा जारी भएको र कािशत भएको यादलाई अ यथा

भ न निम ने । िनवेिदकाले २०४६ सालदेिख हालस म
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
८ मा बसी आएको भनी िनवेदनमा उ लेख गरेको देिखए
पिन िमित २०६४।११।८ को िलखतमा काठमाड िज ला
का.म.न.पा.वडा नं. ३ भनी प वतन उ लेख गरी िलखत
पा रत ग रिदएको अव थामा सोही वतनमा नै याद जारी
हनु वाभािवक नै देिखयो । उ वतन आ नो होइन भनी
िनवेिदकाले िजिकर िलनसके को नदेिखने । कुनै मु ाका
प जहाँसक
ु ै बसे पिन नाग रकता तथा तथा िलखतमा
उि लिखत वतन नै आिधका रक र भरपद मा नु पन
ह छ । राि य तरको दैिनक पि कामा याद कािशत
गनको
ु आशय ितवादीले आफूउपर मु ा परेको जानकारी
पाउन सकुन् भ ने नै हो । राि य तरको पि कामा
सावजिनक पमा याद कािशत हँदा यादवाला वयम्
वा आफ त वा अ कसैले थाहा पाई यादवालालाई
जानकारी िदने अवसर ा ह छ । याद तामेली ि याको
अि तम िवक प नै राि य तरको दैिनक पि कामा याद
कािशत गनु हो । यसरी याद कािशत गदा ितवादीको
नाम, थर तथा वतन अ यथा छै न भने य तो याद बदर
गनु यायोिचत हँदैन । िबनाकारण याद बदर गद जाने
हो भने एकाितर कानूनले िनधा रत गरेको याद तामेली
ि याको औिच य नै समा हन जा छ भने अक तफ
मु ाको अ य किहले पिन नहने ।
अतः उपययु बमोिजमको आधार कारणबाट
िनवेिदकाले िलखतमा उ लेख गरेकै वतनमा याद कािशत
भएको र उ वतन अ यथा देिखन नआएकोले उ
यादलाई बे रतको भ न िमलेन । िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न अव थाको िव मानता देिखन
नआएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : महेश खनाल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएका छन्§ ०७१-WO-०४१६, उ ेषण / परमादेश,
मायादेवी खड् गी िव. काठमाड िज ला
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अदालतसमेत
§ ०७१-WO-१०५६, उ ेषण / परमादेश,
िवनाकुमारी िसंह काक िव. रोशन महजनसमेत
§ ०७१-WO-१०५९, उ ेषण / परमादेश,
िवनाकुमारी िसंह काक िव. रोशन महजनसमेत
§ ०७१-WO-१०५८, उ ेषण / परमादेश,
िवनाकुमारी िसंह काक िव. रोशन महजनसमेत
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७१-CR-१२७९, जबरज ती करणी, नेपाल
सरकार िव. रामपुजन म डल
वारदात थलमा ितवादी रामपज
ु न म डलले
दइु जनाको स लाहबमोिजम पीिडतलाइ िमलबाट गहँ
िपसाएर आउँदाको अव थामा बाटोमा समाई बाँसघारीमा
लगी लडाई जबरज ती करणी गन उ े यले जबरज ती
िनजको क खोली िनजलाइ करणी गन लागेको अव थामा
हरी ग ती टोलीले देखी मलाइ प ाउ गरेको हो भनी
मौकाको बयानमा उ लेख भएको पाइ छ । सो बयानलाइ
हरी ितवेदनले समेत समथन गरेको देिख छ । जाहेरवाला
र पीिडतले जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी बकप
गरेको भए तापिन सो बकप लाइ पीिडत, शारी रक
परी ण ितवेदन एवम् हरी ितवेदनले खि डत गरेको
पाइ छ । यसरी ितवादीले पीडतलाइ जबरज ती करणी
गन यास गरेको तर ग तीको हरी टोली सोही समयमा
घटना थलमा पगु ेको कारण जबरज ती करणीको काय
स प न गन नपाउँदैको अव थामा ितवादी प ाउ परेको
देिखँदा ितवादी रामपज
ु न म डल कसरु दार होइनन् भनी
मा न निम ने ।
ितवादीले जबरज ती करणी गन यास गदा
पीिडतले ितकार गन ममा सङ् घषका िच ह घाउचोट
िनलडाम देिखएको भ ने िचिक सकको रपोट उ लेख
भएको पाइ छ । ितवादीबाट पीिडतलाइ जबरज ती
करणी भइसके को भ ने उ लेख नभइ करणी गनको लािग
जिमनमा लडाइसके कोस म भ ने हरी ितवेदनमा
उ लेख देिख छ । पीिडतले गरेको बकप को िजरह
ख डमा ितवादी रामपज
ु न म डलले मलाइ जबरज ती
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समातेर लाँदाको अव थामा मैले ह ला गदा हरी आइ
ितवादीलाइ प ाउ गरेको हो भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । यसरी ितवादीले पीिडतलाइ जबरज ती करणी
गन उ े यले िमलबाट गहँ िपसाएर आउँदै गदा बाटो छे क
समाती बाँसघारीमा लगी लडाइ जबरज ती करणीको काय
स प न गन नपाउँदै प ाउ परेको अव थाको िव मानता
देिखँदा ितवादी रामपज
ु न म डलले जाहेरवालाको
नाबािलका छोरी वष ११ क पीिडत प रवितत नाम
अि मताकुमारीलाइ जबरज ती करणी गरेको नभइ
उ ोगस म गरेको देिखने ।
ितवादीले पीिडतलाइ िमलबाट गहँ िपसाएर
आ नो घरतफ साइकलमा फक रहेकोमा बाटो छे क
ितवादीले पीिडतलाइ जबरज ती करणी गन उ े यले
हातमा समाइ बाँसघारीतफ लगी लडाइ जबरज ती करणी
गन नपाउँदै ितवादी प ाउ परेको र पीिडतको शरीरमा
ितकार गदा लागेका घाउ तथा िनलडाम देिखनक
ु ा
साथै History given by both male and female
attempt for rape but did not success भ ने
शारी रक परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको देिखरहेको
अव थामा ितवादीलाइ जबरज ती करणीको उ ोगमा
कसरु ठहर गनपनमा
ितवादीलाइ आरोिपत कसरु बाट
ु
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७१।३।३१ मा भएको फै सला मनािसब नदेिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार माणबाट
िमित २०६९।७।१२ गते ितवादी रामपज
ु न म डलले
जाहेरवालाको नाबािलका छोरी वष ११ क पीिडत
प रवितत नाम अि मताकुमारी साहलाइ जबरज ती करणी
गन उ े यले समाती बाँसघारीमा लगी लडाइ जबरज ती
करणी गन यास गरी जबरज ती करणी गन उ ोगस म
गरेको त य ितवादीको मौकाको बयान, हरी ितवेदन
र पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदनसमेतबाट थािपत
भएको देिखँदा ितवादीलाइ अिभयोग मागदाबीबमोिजम
कसरु ठहर गरी सु िसराहा िज ला अदालतबाट
िमित २०७०।६।१ मा भएको फै सलालाइ उ टी गरी
ितवादीलाइ आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याइ
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।३।३१
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मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भइ ितवादी
रामपज
ु न म डललाइ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(२) र ५ नं. बमोिजम जबरज ती करणीको
उ ोगमा ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त : रामच खड् का
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल जेठ २४ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७१-CI-०९४२, िनषेधा ा, माङ् गगेन साहसमेत
िव. राम गोपाल यादवसमेत
फे कु साह िव िज ला िवकास सिमितको
कायालय, स रीसमेत भएको संवत् २०७० सालको
WO-०३४ को परमादेशको िनवेदनमा पिन पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट उ िक.नं. ११८ को ज गालाई
सावजिनक पोखरीको िडल भएको वीकार गरी सोमा
रहेका खह समेत कानूनबमोिजम ठे का गन गराउन
िवप ी िज ला िवकास सिमितको कायालयसमेतको
नाममा परमादेश जारी हने गरी िमित २०७०।८।३० मा
आदेश भएको देिखन आउने ।
ततु िनवेदन दायर हनअ
ु िघ नै दायर भएका
िनषेधा ा तथा परमादेशको िनवेदनह मा िक.नं.११८ को
ज गा सावजिनक पोखरी िडल भनी पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको आदेशमा उ लेख भएको उ ज गा
िनवेदकह को िनिववाद हक भोगको रहेको भनी मा न
िम ने देिखएन । आ नो िनिववाद हक भोगको स पि मा
अ य कसैबाट आघात पु न स ने आशङ् काको अव थामा
मा िनषेधा ा जारी हने । िनवेदन दाबीको ज गामा
िनवेदकह को आ नो िनिववाद हक नै थािपत भई
नसके को अव थामा य तो ज गामा रहेका ख िव वा
उपभोग गन बाधा अवरोध नगनु भनी िवप ीह उपर
िनषेधा ा जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी तथा पनु रावेदन
िजिकर कानूनस मत देिखन नआउने ।
तसथ, उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
कारणबाट िनवेदन खारेज हने तथा अ त रम आदेशसमेत
िनि य हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको

िमित २०७१।३।८ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : महेश खनाल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१६४३, परमादेश,
माङ् गगेन साहसमेत िव. गा.िव.स. कायालय,
सकरपूरा, स रीसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७२-CI-०२४३, िनषेधा ा, च साद गुरागाई
िव. सनराइज बक िल., गौरीधासमेत
िनवेदक मनकामना सर उ ोग ा.िल.
ले काभेटर, ि परसमेतका मेिसनरी सामान िधतोमा
राखी िवप ी सनराइज बकबाट िलएको कजा तथा
िललामी ि या स ब धमा दायर गरेका िविभ न
मु ाह को अि तम टुंगो नलागेस मको लािग िवप ीउपर
िनषेधा ा जारी गरी पाउन माग दाबी िलएको पाइयो ।
िनवेदकले िवप ी सनराइज बकसमेतउपर काठमाड
िज ला अदालतमा दायर गरेको संवत् २०६८ सालको
दे.नं.०४७५१ को रिसद भपाई िदलाई हरिहसाब ग रपाउँ
भ ने मु ा र संवत् २०६८ सालको म.ु नं. ०३०३९ को
िकत जालसाजी मु ामा वादी दाबी नपु ने ठहरी िमित
२०६९।१०।२४ मा फै सला भएको र पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।८।८ मा सु फै सला सदर भई
अि तम भई बसेको उ मु ाको िमिसलह बाट देिखन
आउने । यसैगरी िनवेदकले िधतोमा रहेको स पि िललाम
नगन भनी काठमाड िज ला अदालतमा दायर गरेको
संवत् २०६८ सालको र.नं. ०००२९ को िनषेधा ा
को िनवेदन खारेज हने ठहरी िमित २०६९।१०।२४ मा
आदेश भएको र पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सु को
आदेश िमित २०७१।८।८ मा सदर भई अि तम भई बसेको
नदेिखने । िनवेदकले जनु मु ाह को अि तम टुङ्गो
नलागेस मको लािग िनषेधा ाको माग दाबी िलएको हो
सो मु ाह मा सु अदालतबाट दाबी नपु ने ठहरी फै सला
भएको र पनु रावेदन अदालतबाट सदर भई अि तम रही
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बसेको अव थामा िनवेदकले पनु ः सोही िववािदत िधतो
िललामकै िवषयमा पनु रावेदन अदालत पाटनमा दायर
गरेको िनषेधा ाको िनवेदनको औिच यता रहेको नदेिखने ।
िनवेदकले िवप ी बकबाट ि पर तथा
काभेटरसमेत िधतोमा राखी िलएको ऋण कजा
सतबमोिजमको भाखािभ बझ
ु ाएको भ ने दाबी िजिकरसमेत
िलएको देिखएन । िनवेदकले िलएको कजा सतबमोिजम
ितनु बझ
ु ाउनु पन दािय व पूरा नगरेको अव थामा बक
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ५७
बमोिजमको ि या पु याई कानूनबमोिजम उ िधतोबाट
ऋण कजा असल
ु गन नपाउने भ न िम ने देिखन
नआउने । कानूनले िदएको अिधकारअ तगत गरेको
कायलाई अ यथा नभएस म कानूनिवपरीत भएको मा न
िम ने देिखएन । साथै ऋणीले कजा िलँदा भए गरेका
सतको पालना नगरी कजा चु ा नगरेमा सरु णबापत
राखेको िधतो कानूनबमोिजम िललाम गरी िव ीय सं थाले
आ नो लेना असल
ु उपर गदमा ऋणीको हक अिधकारमा
असर पन अव थासमेत देिखन नआउने ।
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
कारणबाट िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश
जारी गनपन
ु अव था िव मान रहे भएको नदेिखँदा रट
िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७१।८।८ को आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: महेश खानाल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CI-०२४४, िनषेधा ा /
परमादेश, च साद गुरागाई िव. सनराइज बक िल.,
गौरीधासमेत
िनवेदक मनकामना सर उ ोग ा.िल. को
िधतो िललाम स ब धमा िमित २०७०।१।३ मा काि तपरु
दैिनकमा कािशत सूचनाबाट आ नो हक अिधकारमा
आघात पन आशङ् का भएको भनी सो सूचनाबमोिजमको

िललाम काय रो नको लािग िनवेदकले पनु रावेदन अदालत
पाटनमा संवत् २०६९ सालको म.ु नं. ०६९-WO-०८९०
को िनषेधा ाको िनवेदन दायर गरी िवचाराधीन रहेको
अव थामा िवप ी सनराइज बकबाट सोही िधतो िललाम
स ब धमा िमित २०७०।३।७ को नाग रक दैिनकमा
७ िदनको सूचना कािशत गरेउपर िनवेदकले ततु
िनषेधा ासमेतको िनवेदन िदएको नदेिखने । िनवेदकले
दायर गरेको अिघ लो म.ु नं. ०६९-WO-०८९० को
िनषेधा ाको िनवेदन खारेज हने ठहरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।८।८ मा भएको आदेश सदर हने
ठहरी आज यसै इजलासबाट लगाउको ०७२-CI-०२४३
को िनषेधा ा मु ामा फै सला भएको छ । ततु मु ामा
पिन सोही िधतोको िललामस ब धी िववािदत िवषय
अ तरिनिहत रहेकोले उ मु ामा हण ग रएको आधार
कारणबाट ततु मु ामा पिन िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गनु पन अव थाको िव मानता देिखन
नआउने ।
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
कारणबाट िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश
जारी गनपन
ु अव था िव मान रहे भएको नदेिखँदा िनवेदन
खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।८।८ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: महेश खानाल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०७२-CI-०८६२, िनषेधा ा / परमादेश, रेशम
चापागाई िव. ब ी साद शमा
म य पहाडी पि म लोकमागअ तगतको
बागलङ
ु बिु तबाङ सडकमा िनवेदकको नाउँ दताको
िक.नं.२५७६ को ज गा परेकोमा िववाद देिखएन । िमित
२०५४ सालमा िज.िव.स. कायालय, बागलङ
ु बाट
िवके ि कृ त ामीण पूवाधार जीिवकोपाजन सधु ार
काय मअ तगत मोटर बाटो िनमाण गन ममा पूवसूचना
र जानकारीबेगर िनवेदकसमेतको ज गामा मआ
ु जा निदई
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बाटो िनमाण गन लागेको भनी पनु रावेदक िज.िव.स.को
कायालय, बागलङ
ु समेतलाई िवप ी बनाई सव च
अदालतमा २०५५ सालको रट नं.३४१३ को उ ेषण
परमादेशको रट िनवेदन दायर भएकोमा सव च
अदालतबाट िनवेदकह को सडकमा परेको ज गाको
मआ
ु जा िदनेतफ कारबाही बढाई मआ
ु जा िदनु भनी
िमित २०५८।५।१९ मा िवप ी िज.िव.स.को कायालय,
बागलङ
ु समेतउपर परमादेशको आदेश जारी भएको
देिखन आउने । िनवेदकको िक.नं.२५७६ को ज गाको
मआ
ु जा िदनेतफ कुनै कारबाही नगरी पनु ः ज गामा
ख ने नो सानी गन गन लागेकोले परमादेशसिहतको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी िज.िव.स.को कायालय,
बागलङ
ु समेत उपर पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु मा िमित
२०६५ साल र २०६६ सालमा छु ाछु ै दायर गरेको रट
िनवेदनमा पिन उ अदालतबाट यी पनु रावेदकसमेतका
िवप ीह को नाउँमा कानूनबमोिजमको ि या पूरा
गरी िनवेदकको बाटोमा परेको ज गामा ितपूित व प
मआ
ु जा िदनु िदलाउनु भनी िमित २०६५।३।२३
र िमित २०६७।१।२९ मा परमादेशको आदेश जारी
भएको िमिसल संल न आदेशको ितिलिपबाट देिखन
आउने । अदालतबाट भएको आदेशको काया वयन
गनपन
ु कत य पनु रावेदक िज ला िवकास सिमित
कायालय, बागलङ
ु समेतको रहे भएकोमा िववाद
छै न । िनवेदकको सडकमा परेको ज गाको मआ
ु जाको
लािग मआ
ु जा िनधारण सिमितले िनधारण गरेको रकम
िनवेदकले बु न नआएको भ ने पनु रावेदकको दाबी
देिख छ तर िनवेदकलाई उ रकम बु न सूचना जानकारी
िदएको वा मआ
ु जा िदलाउन कुनै पहल गरेको भ ने
पिु हने कुनै कागज माण पेस गन सके को देिखएन ।
पनु रावेदनमा आफूले िनवेदकलाई कुनै िकिसमको मआ
ु जा
िदनु पन होइन भ ने प िजिकरसमेत िलएको पाइएन ।
यस ि थितमा अदालतको फै सला तथा कानूनबमोिजमको
कत य पालना गनु पन दािय वबाट पनु रावेदक पि छन
िम ने देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकको
नाउँ दताको िक.नं.२५७६ को बाटोमा परेको ज गाको

ितपूित व प कानूनबमोिजम मआ
ु जा िदनु िदलाउनु
भनी िज ला िवकास सिमितको कायालय, बागलङ
ु समेतका
िवप ीह को नाउँमा परमादेश जारी हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को िमित २०७२।५।२ को
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : महेश खनाल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७२-CI-०९९४, िनषेधा ा, ल मण म डल
के बल िव. रामे र म डल सुमन
िनवेदनमा उि लिखत सािबक िक.नं.४९० को
०-९-१० हाल िक.नं.१३२१ को ०-४-१५ र १३२० को
०-४-१५ को ज गामा मोही हक कायम गरी मोही नामसारी
ग रपाउँ भनी िनवेदक रामे र म डल समु नले भूिमसधु ार
कायालय, धनषु ामा दायर गरेका २०७० सालको िम.नं.
४ र िम.नं. ५ को मु ामा भूिमसधु ार कायालयबाट
मोही हक नामसारी हने र मोिहयानी हकको माणप
पाउने ठहरी िमित २०७०।१२।२६ मा फै सला भएको
नदेिखने । सो फै सलाउपर पनु रावेदकह ले पनु रावेदन
गरेकोमा पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट सु फै सला
सदर हने ठहरी िमित २०७१।११।१२ मा फै सला भएको
देिखयो । यसैगरी ज गाधनी पनु रावेदकह रामबाबु
म डल के वट र ल मण म डल के वटले िनवेदक रामे र
म डल के वटउपर धनषु ा िज ला अदालतमा दायर गरेको
२०७० सालको िव.अ.दे.नं. ७ र ८ को मोही िन काशन
मु ामा वादी दाबी नपु ने ठहरी िमित २०७१।१।१६ मा
फै सला भएको िमिसल संल न फै सलाको ितिलिपबाट
देिखन आयो । उ फै सलाह बाट यथ िनवेदक
रामे र म डल समु न दाबीको िक.नं. १३२० र १३२१ को
ज गाको मोही कायम भएको अव थामा यथ िनवेदक
मोही होइनन् भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
नआउने । यसरी अदालतको फै सला तथा कानूनबमोिजम
िनवेदकको मोिहयानी हक िनिहत रहेको ज गामा बलज ती
क जा तथा ह त ेप नगन िवप ीह को नाममा िनषेधा ा
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जारी हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
आदेश अ यथा देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारणबाट िनवेदनमा
उि लिखत सािबक िक.नं.४९० को ०-९-१० हाल
िक.नं.१३२१ को ०-४-१५ र १३२० को ०-४-१५ को
ज गामा िनवेदकको मोिहयानी हक थािपत भएको देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०७१।११।१२
मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: महेश खनाल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभु म् ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CI-११२१, उ ेषण / परमादेश,
महेशकुमार ब नेतसमेत िव. नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण, धान कायालय, बबरमहलसमेत
रट िनवेदकह नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण गठन हनपु ूव िविभ न िमितमा त कालीन ी
५ को सरकार हवाई िवभाग तथा सो िवभागअ तगतका
कायालयह मा रही अ थायी पमा कायरत रहेको र
िनजह को अ थायी सेवा अविध त कालीन ी ५ को
सरकारको िनजामती िकताबखानाबाट अिवि छ न रहेको
देिखएपिछ कानूनबमोिजम नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरणको कमचारीमा प रणत भएकोस म िववाद
नदेिखने । अ थायी सेवा अविध पिन जोिडने गरी भएको
यव था आफूह पदमा बहाल रहेको अव थामा नै उठान
ग रएको पहलको उपज भएको तर आफूह पदमा बहाल
रहेकै समयमा िनवेदकह को िनवेदनउपर कारबाही नभई
सेवा िनवृ भइसके पिछ मा कानूनमा संशोधन भएको
र उ यव था सेवा िनवृ कमचारीह को हकमा लागू
नहने भ ने ितब धा मक वा यांशसमेत िनयमावलीमा
उ लेख भएको नदेिखएको ि थितमा आ नै पहलमा
ग रएको यव थाको ितफल आफूह ले समेत पाउनपु न
भ ने िनवेदकह को मु य िजिकर वाभािवक अपे ाका
पमा िलनपु न देिखन आउने ।

िनवेदकह को अ थायी सेवा अविध पिन
जोडी पाउन गरेको िनवेदनको आधार िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ मा भएको ते ो संशोधनको कानूनी ावधान रहेको
देिखयो भने ािधकरण िनयमावली संशोधन हनपु ूवको
अव थामा समेत िनवेदकह को पूवअ थायी सेवा अविध
जोड् न निम ने भ ने बेहोराको कानूनी यव था र सो मा न
िम नेस ब धी कुनै अव थासमेत नदेिखने । िनज िनवेदक
कमचारीह को पालामा उठान भएको िवषयको ितफल
उमेर हदका कारण सेवा िनवृ भएका िनज कमचारीह को
हकमा लागू नहने र िनज कमचारीसँगै कायरत तर सेवा
िनवृ नभएका कमचारी (जो पिछ सेवा िनवृ ह छन्)
ह को हकमा मा लागू गन भ ने अथ गनु कायिविधगत
पारदिशता एवम् नीितगत समानतासमेत हने नदेिखने ।
िमित २०७२।२।३२ प ात् सेवाबाट िनवृ हने कमचारीले
उ सिु वधा पाउने तर सोपूव िनवृ हने कमचारीले उ
सिु वधा नपाउने भनी कानूनले कुनै मापद ड नतोके को
अव थामा सेवामा रहेका कमचारीह को हकमा मा
सो यव था लागू गन भ ने बेहोराको िवप ीह को
िनणयले कमचारीह िबचमा पिन एक िकिसमको
असमानता एवम् भेदभावको ि थित िसजना गन स ने
देिखयो । मह वपूण कुरा त िज दगीभर सेवा गरेर
सेवाबाट उमेर हदका कारण िनवृ िनज िनवेदकह को
बढुवा योजनका लािग अ थायी सेवा अविध जोिडने
तर उपदान वा िनवृि भरणको सेवा सिु वधाको हकमा
उ सेवा अविध नजोिडने भ ने तक गनु अ यावहा रक
एवम् कानूनको औिच यसमेतको िवपरीत हने
नदेिखने । बढुवा योजनका लािग जोिडने यि को
अ थायी सेवा अविध सोही यि को उपदान, िनवृि भरण
योजनका लािग नजोिडनु पन कारणको व तिु न
आधारसमेत िवप ीह बाट उ लेख हन नसके को
अव थालगायतका आधार कारण एवम् िवप ीह को
काम कारबाहीबाट रट िनवेदक कमचारीह को हकमा
आघात नपरेको भ ने अव थाको िव मानता नदेिखँदा
िनवेदकह को अ थायी सेवा अविध जोड् न निम ने भ ने
बेहोराको िवप ी ािधकरणको िमित २०७२।२।३२ को
िनणय र सोहीबमोिजमको प ाचार कानूनस मत रहेको
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देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार, माण तथा कारणबाट
रट िनवेदकह सेवामा बहाल रहेको अव थामा नै
थालेको िनजह को कायको ितफल / नितजा िनजह
सेवाबाट िनवृ भएपिछको अव थामा आएको देिखएको
र सो ितफल िनवेदकह ले नपाउने भ ने प आधार
किहँकतै नदेिखएको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा
भएको िमित २०७०।१२।१२ को ते ो संशोधनले
समेत िनज िनवेदकह को अ थायी सेवा अविध
जोड् न िम ने नै देिखएको अव था एवम् िनवेदकह
ािधकरणको सेवामा प रणत हनपु ूवको अ थायी सेवा
अविध िनवेदकह को बढुवा योजनका लािग जोिडएको
तर उ अविध उपदान र िनवृि भरणको योजनका
लािग गणना नहने भनी पर पर िवरोधी हने गरी गरेको
िवप ी ािधकरणको िमित २०७२।३।२८ को िनणय
कानूनस मत नदेिखँदा उ गैरकानूनी िनणय र सोका
आधारमा भएका स पूण प ाचारह उ ेषणको आदेशले
बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदकह लाई नेपाल नाग रक
उड् डयन ािधकरण कमचारीह को सेवाका सत र
सिु वधास ब धी िनयमावली, २०५६ को िनयम १०.६घ
को संशोिधत यव थाबमोिजम िनजह ले त कालीन ी
५ को सरकारको सेवामा अ थायी कमचारीको पमा
िनर तर गरेको सेवा अविधसमेत कानूनबमोिजम गणना
गरी िनवृि भरण, उपदानलगायतका कानूनबमोिजम
पाउने सिु वधा िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः कमलका त जोशी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चैत १७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-१३२७, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. िदला

दज समेत
िववािदत िक.नं.का ज गामा यथ वादीह ले
न सा कायम ग रपाउँ भनी दाबी िलएको र पनु रावेदक
ितवादीले सो कुरालाई इ कार गरी िलिखत जवाफ
िफराएको देिख छ । मालपोत कायालय, दमकले न सा
सधु ारस ब धी िवषयमा हक कायम गरी याउनु भनी
िनणय गरेकोमा सोउपर पनु रावेदन गन जानु भनी
पनु रावेदनको याद िदएको देिखएन । मालपोत ऐन, २०३४
को दफा ३१ मा यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९
र ३० बमोिजम मालपोत कायालयले गरेको िनणयउपर
पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन ला नेछ भ ने उ लेख
भए तापिन सोही दफाको ितब धा मक वा यांशमा तर
दफा ७ बमोिजम मालपोत कायालयले हक बेहकस ब धी
उठाई अदालतबाट िनणय गनु पन गरी गरेको
िनणयउपर पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन ला ने छै न
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । य तो अव थामा
मालपोत कायालय, दमकले न सा सधु ारस ब धी िवषयमा
कानूनका यादिभ हक कायम गरी याउन स बि धत
अदालत जान दवु ै प लाई सनु ाइिदने भनी गरेको िनणयको
स ब धमा पनु रावेदन ला ने अव था देिखन आएन । यसरी
पनु रावेदन नै नला ने िवषयमा पनु रावेदन सनु ी पनु रावेदन
अदालत इलामबाट भएको फै सला उ मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा ३१ को ितब धा मक वा यांशको
आधारमा िमलेको नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट मालपोत
कायालय, दमक, झापाबाट भएको िनणय उ टी भई
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोिजम िनणय
गनु भनी तुत मु ा मालपोत कायालय, दमकमा
पठाइिदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित
२०६७।२।१६ मा भएको फै सला बदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कुमार मा के
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-१३७९, मानव

20

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, असार - १
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. बुि मान
तामाङ
ितवादी बिु मान तामाङले मौकामा बयान
गदा पीिडत िज ला २५ नाम प रवितत ११ लाई
.१,००,०००/- (एक लाख) पैयाँ मा मा िब गरी
मानब बेचिबखन ओसारपसार गरेको हो । िनज माइला
तामाङले उ रकमबाट मलाई .५०,०००/- (पचास
हजार) िदनपु नमा .१०,०००/- (दश हजार) मा
िदएको र बाँक रकम पिछ िद छु भनेकोमा िनजले उ
रकम मलाई निदई िनजको मृ यस
ु मेत भइसके को हो ।
यसैले उ जाहेरी दरखा तको बेहोरा साँचो हो भनी
बेहोरा लेखाएको र अदालतमा बयान गदासमेत सोही
बेहोरा लेखाएको देिखने । ितवादी बिु मान तामाङ अका
ितवादी माइला तामाङको सँगसाथ लागी भारतमा गएको
भ ने देिखएको र माइला तामाङले पीिडतलाई िब गरेको
.१,००,०००।- मा .५०,०००।- ितवादीले पाउनु
पनमा .१०,०००।- पाई िलए खाएको कुरामा सािबत
रहेको भए पिन पीिडतलाई वे यावृि मा लगाएको भ ने
त य शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन आएको िमिसल
माणबाट देिखन आउँदैन । फौजदारी मु ामा वादी प ले
अिभयोजन दायर गनले
ु मा उसको दािय व पूरा भएको
मािनँदैन । सोबमोिजमको कसरु ज य काय भएको कुरा
अ य वत माणबाट पिु हनपु न ह छ । ततु मु ामा
वादी नेपाल सरकारले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१)
बमोिजमको सजायको माग दाबी िलएकोमा पीिडतलाई
यथ ितवादी बिु मान तामाङले भारतमा िब गरेको
त य पिु भए तापिन पीिडतालाई वे यावृि मा लगाएको
त य शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन नआएको र सो कुरा
पिु हने कुनै िव वसनीय र यिु यु माण वादी नेपाल
सरकारबाट पेस गनसके को िमिसलबाट नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही
उ टी भई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा ३ को कसरु मा सोही ऐनको दफा
१५(१)(क) बमोिजम २० वष कै द र .२,००,०००।-

ज रवाना हने साथै ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडतले
ितवादीबाट .१,२५,०००।- ितपूितसमेत भराई िलनु
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।५।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कुमार मा के
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CR-००६५ र ०७२-CR-००५७,
कत य यान, राधा के .सी. िव. नेपाल सरकार र नेपाल
सरकार िव. राजन प रयार
ितवादीम येका पिछ ला राजन प रयारका
हकमा िवचार गदा ततु मु ामा पिछ पूरक अिभयोग
लगाइएका ितवादी राजन प रयारले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतमा गरेको बयान, मृतक रेनक
ु ा के .सी.
को Cause of death मा मृतकको मृ यु Head injury
(The case was raped, beaten, strangled & hit
with heavy sharp cutting instrument)” समेतबाट
मृतकको टाउकोमा परेको गिहरो चोटसमेतबाट मृतक रेनक
ु ा
के .सी.को मृ यु हन गएको भ ने शव परी ण ितवेदनबाट
देिखँदा िनजको मृ यु वाभािवक नभई कत यबाट भएको
भ ने पिु हन आयो । िनजको मृ यु कत यबाट भएको
देिखँदा िनजलाई को-कसले कत य गरी मारे भ ने िवषयमा
िवचार गनपन
ु ।
पिछ प ाउ परी आएका ितवादी राजन
प रयारले मृतक रेनक
ु ा के .सी.ले जातलाई समेत छोएर
अ ील श दह योग गरी गाली गलौज गरी मलाई
िनजको घरमा रातमा बास ब न निदएकोले रस उठी
निजकै रहेको खपु ा उठाई िनजको दाइनेतफ टाउकोमा
एकचोटी हार गदा िनज सोही थानमा ढलेको देखेको हँ,
यसपिछ म डराई सो थानदेिख त काल भागेको हँ भनी
कसरु मा सािबती भई अनस
ु धानको ममा बयान गरेको
नदेिखने ।
ितवादी राजन प रयारले अदालतमा बयान
गदा मृतक रेनक
ु ा के .सी.ले तँ डुम, दमै पानी नच ने जात,
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मेरो घरमा एकिछन पिन नबस् भनी गाली गरी मृतकले चल
ु ो
निजकै रहेको दाउरो िटपी हा न खोजेको र जातभातको
कुरा गदा मलाई रस उठेकाले मैले चल
ु ो निजकै रहेको
हँिसयाले िनज रेनक
ु ा के .सी.को टाउकोमा हार गरी डरले
भागी सोतीपसल गएको हँ, मलाई कसैले पिन मृतक रेनक
ु ा
के .सी.को ह या गन लगाएको होइन भनी कसरु वीकार
गरी बयान गरेको पाइने ।
ितवादी राजन प रयारले अनस
ु धान तथा
अदालतमा बयान गदा मृतक रेनक
ा
के
.सी.
लाई
खपु ाज तो
ु
धा रलो हितयारले मृतकको टाउकोमा हार गरी मारेकोमा
सािबती भई बयान गरेको, िमिसल संल न शव परी ण
ितवेदन, घटना िववरण तथा व तिु थित मचु ु काका
मािनसह ले अदालतमा गरेको बकप , मृ यक
ु ो कारण
टाउकोमा गिहरो चोटको कारण भएको भ ने शव परी ण
ितवेदन, सह ितवादी राधा के .सी. को तित बा बयानमा
ियनै राजन प रयारले सासू रेनक
ु ा के .सी. लाई कत य गरी
मारेको भनी लेखाएको, जाहेरवाला र मीबहादरु के .सी. को
तित बा बकप समेतका आधार कारणह बाट ितवादी
राजन प रयारले खपु ा हार गरेको कारणबाट मृतक
रेनक
ु ा के .सी. को मृ यु भएको मािणत हन आएकाले िनज
ितवादी राजन प रयारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा ऐजन १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको
लमजङ
ु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला अ यथा नदेिखने ।
ितवादी राधा के .सी. को पनु रावेदन िजिकरका
स ब धमा हेदा, आफू वारदात हँदाको समयमा घरगाउँमा
नै नरहे नभएको, सो समयमा माइतीघरमा भएको, मैले
राजन प रयारलगायत कसैलाई पिन सासू रेनक
ु ा के .सी.
लाई मान बचन पिन निदएको, पैसा पिन निदएको, सहयोग
पिन नगरेको भनी आफूले सासू रेनक
ु ा के .सी. को ह यामा
संल न नरहेको भनी अदालतमा इ कारी बयान गरेको
नदेिखने ।
ितवादी राजन भ ने राजे प रयार (दमै)
उपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ (३)
नं. र ितवादी राधा के .सी.उपर उ महलको १३ (४)

नं. समेतको सजायको मागदाबी िलई अिभयोगप दायर
गरेकोमा िनज राजन भ ने राजे प रयार (दमै) का
हकमा मु ा मल
ु तबी रही िमित २०७१।१२।१० मा काश
नेपालीलाई राजन भ ने राजे प रयार (दमै) हन् भनी
लमजङ
ु िज ला अदालतमा उपि थत गराएकाले मु ा
मल
ु तबीबाट जगाई ितवादी राधा के .सी., जाहेरवाला
र मीबहादरु के .सी., अनस
ु धानका ममा बिु झएका
ितवादी राधा के .सी. का छोरीह योित के .सी., ल मी
के .सी. समेतले रेनक
ु ा के .सी. लाई कत य गन राजन प रयार
भ ने यि िनजै हन्, ल मी के .सी.को िववाह िनजैसगँ
भएको हो भनी राजन भ ने राजे प रयार (दमै) लाई राजन
प रयार हन् भनी गरेको सनाखतसमेतका आधारमा राजन
भ ने राजे प रयार (दमै) पपु का लािग थुनामा रहेको
देिख छ । त प ात् माण परी ण गन ममा जाहेरवाला
र मीबहादरु के .सी. र योित के .सी. ले तित बा बकप
र ितवादी राधा के .सी. ले तित बा बयान गदासमेत
िनजै राजे प रयार नै ल मी के .सी. (राधा के .सी. को
छोरी) सँग िववाह गन यि हन् भ ने बेहोरा लेखाएको
देिख छ । यसरी ल मी के .सी.ले आफूसँग िववाह गन
यि ियनै हन् भ ने ितवादी राधा के .सी. ले आ नी
छोरीसँग िववाह गन यि ियनै हन् भ ने बेहोरा लेखाई
राजे प रयारलाई झु ा बेहोराको सनाखत एवम् तित बा
बयान तथा बकप गरेकाले तुत मु ाको कारबाहीको
रोहमा िनजह को भनाई माणमा हण गन िव ासलायक
देिखन नआउने ।
ितवादी राधा के .सी.का स ब धमा जाहेरवाला
र मीबहादरु के .सी., ल मी के .सी., योित के .सी.
समेतबाट अनस
ु धानमा भएको पोल र वयम् राधा
के .सी. बाट गराएको सािबती बयानका स दभमा िनज राधा
के .सी.को पा रवा रक पृ भूिमसमेतलाई िवचार गनपन
ु
देिख छ । ितवादी राधा के .सी. को ितवादी राजन
प रयारसँग रहेको स ब धलाई िलएर िनज राधा के .सी.
को पा रवा रक सद यह सँग रा ो स ब ध नभएको
त य िनजको पित िकरण के .सी., छोरीह ल मी के .सी.,
योित के .सी., िनज राधा के .सी. को देवर जाहेरवाला
र मीबहादरु के .सी. ले गरेको बयान कागज एवम् बकप बाट
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देिख छ । वारदातका समयमा ितवादी राधा के .सी. तनहँ
िज लाि थत माइती घरमा रहेको भ ने त य िमिसल
कागजबाट देिख छ । मृतक र ितवादी राधा के .सी.का
िबच आपसी मेलिमलाप नभई अलगअलग ब ने गरेको
देिखए पिन िनजले मृतक सासू रेनक
ु ा के .सी.लाई मान
लगाउनपु नस मको अव था िमिसल कागजह बाट रहेको
देिखन नआउने ।
ततु म ाको अनस
ु धान गदा पूवा ह राखी
कसरु मा संल न नभएको राजे प रयारलाई िनजसँग
िववाहसमेत गरेक ल मी के .सी. समेतले ितवादी राजन
प रयार ियनै हन् भनी सनाखत बयान तथा बकप समेत
गरी िनद ष यि राजे प रयारलाई थुनामा रा नपु न
प रि थित िसजना गन जाहेरवाला तथा योित के .सी.
समेतको भनाइलाई माणमा िलन िम ने देिख न ।
ितवादी राधा के .सी. को अका ितवादी राजन प रयारसँग
रहेको स ब ध न चाउने मृतक सासू रेनक
ु ा के .सी. सँग
यी ितवादी राधा के .सी. को पा रवा रक मनमटु ावको
कारण िनज राधा के .सी. उपर जाहेरवालासमेतले गरेको
िववादा पद पोलका आधारमा कसरु दार ठहर गन िम ने
देिखएन । ितवादी राधा के .सी. ले आरोिपत कसरु गरेको
त य शङ् कारिहत तवरले य र वत माण ारा
मािणत भएको नदेिखएकाले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३ (४) नं. अ तगत कसरु दार
ठहर गरी लमजङ
ु िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िमलेको देिखन
नआउने ।
ितवादी राधा के .सी. ले मृतक रेनक
ु ा के .सी.
लाई मानपनस
मको प रि थित रहेको भ ने त यगत
ु
आधारमा पिु हन नसके को, सासू मृतक रेनक
ु ा के .सी.
र बहु ारी राधा के .सी. िबचमा भएको सामा य पा रवा रक
िववादकै कारण मृतकलाई मान वचन िदएको त य
शङ् कारिहत तवरबाट पिु नभएको अव थामा िनज
ितवादी राधा के .सी. लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३ (४) नं. बमोिजम ज मकै द गन गरेको सु को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला
िमलेको देिखन नआउने ।

अतः उि लिखत आधार एवम् कारणह बाट
ितवादीम येका राजन प रयारका हकमा िनजउपर
लगाइएको अिभयोग दाबी पिु हन आएकाले िनजका
हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने भई साधक सदर
हने ठहछ । ितवादी राधा के .सी.का हकमा उि लिखत
आधार कारणह बाट िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजमको
कसरु दार कायम गरी ज मकै द हने ठहर गरेको सु लमजङ
ु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७१।११।२८ को
फै सला यायको रोहमा िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही
उ टी भई ितवादी राधा के .सी.ले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ।
अब, ितवादी राजन प रयारलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. सव वसिहत
ज मकै दको सजाय भए पिन 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 कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने
छै न” भ ने यव था भएकोले िनज राजन प रयारको
सव व ग ररहन नपन ।
इजलास अिधकृ त: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार २६ मा रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७४-CI-००७३, लेनदेन, ीमती मानकुमारी
भ डारी िव. भुपाल के .सी.
यथ वादी भपु ाल के .सी. धनी र पनु रावेिदका
ितवादी मानकुमारी भ डारी ऋणी भई िमित
२०६२।४।२४ मा कपाली तमसक
ु भएको र सो िलखतमा
पनु रावेिदकाको पित पु यबहादरु भ डारी र छोरा ह रबहादरु
भ डारीसमेत अ तर सा ी रहेको कुरामा िववाद देिखएन ।
उ िलखतमा .१०,००,०००/- िलनु िदनु भएको भ ने
देिख छ । ितवादीले माणमा िदएको बक भौचरह
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यथ वादी भपु ाल के .सी.ले अ.बं.७८ नं.बमोिजम
सनाखत गदा ती भौचरह का रकमह पु यबहादरु ,
िनजका छोरा ह रबहादरु भ डारीले पटकपटक गरी
मेरो र मेरो ीमती इ वरी ब नेतको खाताको चेक ारा
लगेको सापटी रकम िफता गरेका भौचरह हन् । इ वरी
ब नेतको खाताबाट पु यबहादरु भ डारीलाई िमित
२०६२।४।२४ मा .३ लाख, सोही िमित २०६२।४।२४
मा ह रबहादरु भ डारीलाई .३ लाख िदएको सोबाहेक
िमित २०६२।५।९ मा ह रबहादरु भ डारीलाई .१
लाख, िमित २०६३।९।३ मा .१० हजार, िमित
२०६३।१२।२४ मा .५ हजार िमित २०६४।१०।३ मा
.२५ हजार िमित २०६६।५।१५ मा .२ लाखसमेत
गरी बाबु छोरालाई ज मा ९ लाख ४० हजार चेकबाट
गएको र २०६४।१० मिहनामा पु यबहादरु भ डारीको
छोरीको िववाहमा नगद .५ लाख लानु भएको र सो
रकम ितवादीले पेस गरेका भौचरह बाट ा त भएको
रकम हो भ ने उ लेख गरेको देिखने । ततु मु ामा दाबी
िलएको तमसक
ु िमित २०६२।४।२४ मा खडा भएको
देिख छ । ितवादीका पित पु यबहादरु र छोरा ह रबहादरु ले
वादीक प नी इ वरी ब नेतको खाताबाट चेकमाफत
लगेको रकम िफता गरेको भनी वादीले िजिकर िलएको
उि लिखत बयान स ब धमा हेदा दाबीको तमसक
ु कै िमित
२०६२।४।२४ मा नै पु यबहादरु लाई र ह रबहादरु लाई
३/३ लाख िदएको, यसैगरी ितवादीको छोरीको िववाहमा
५ लाखसमेत िदएको भ ने उ लेख गरेकोमा एकै िमितमा
वादीबाट िलएको ऋणबापत ऋणीका पित छोरासमेत सा ी
राखी तमसक
ु खडा गन अक तफ सोही िमितमा वादीको
प नीको नामको बक खाताको चेकबाट ितवादीका
पितलाई िदएको भिनएको ऋणको िलखत नगराएको
भ ने वादीको सनाखत बयान िव वासयो य देिखन
आउँदैन । एकै िमितमा वादी भपु ाल के .सी. र िनजको
ीमतीबाट ितवादी र िनजका पित र छोराले िलएको
भिनएको रकम समावेश गरी ितवादीको ीमतीबाट
िनजको पित र छोरालाई सा ी राखी वादीले तमसक
ु
गराएको भ ने उि लिखत वादी ितवादीको यवहारबाट
पिु हने । दाबीको तमसक
ु को साँवा याज तमसक
ु का

सा ी एवम् ऋणीका पित पु यबहादरु भ डारीले
धनी भपु ाल के .सी.को कृ िष िवकास बकको खाता
नं.२२२८३२ मा ज मा हने गरी िमित ०६३।११।११ मा
.२,२५,०००।- िमित ०६४।१।१७ मा .२,००,०००।िमित २०६५।६।१९ मा .१,१७,०००।-, िमित
२०६५।११।२८ मा
.५,००,०००।-, िमित
२०६६।१०।५ मा .४,९९,७००।- र तथा IME
माफत िमित २०७०।२।१६ मा .९९,८००। समेत
कूल .१६,४१,५००।- रकम बझ
ु ाएको भ ने या स
भौचर तथा IME को रिसदको ितिलिपबाट देिखएकोले
सो रकम दाबीको तमसक
ु थैलीको सावाँ याजबाहेकको
रकम हो भनी अथ गन यायोिचत नदेिखने । ततु
मु ाका स दभमा पनु रावेिदकाको पित पु यबहादरु
भ डारीसँग दाबीको तमसक
ु भएको िमितबाहेकमा अ य
लेनदेन कारोबार भएको भ ने यथ वादीले माण
िदन नसके कोले ऋणीको पित पु यबहादरु ले धनी भपु ाल
के .सी.को खातामा ज मा गरेको उ रकम पनु रावेिदका
ितवादी र यथ वादीिबच भएको िमित २०६२।४।२४
को कपाली तमसक
ु बापतको रकम नै रहेभएको भ ने कुरा
वाभािवक पमा अनमु ान गनु पन ।
व ततु : पनु रावेदक ितवादीलाई कजा िदई
िलखत गदाको अव थामा ऋणीका एकाघरका पितसमेत
अ तर सा ी राखेको र िनजै ऋणीका पितले ितरे बझ
ु ाएको
रकमलाई अ य योजनको रकम हो भनी व तिु न
माणबाट पिु गनसके को अव था नहँदा यथ
वादीको भनाइ िव वसनीय र यिु यु मा न िमलेन ।
यसरी दाबीको तमसक
ु भएको िमित २०६२।४।२४ पिछ
ऋणीका पित पु यबहादरु का तफबाट पटकपटक गरी १६
लाखभ दा बढी रकम वादीलाई बझ
ु ाइसके को उि लिखत
बक भौचर तथा IME रिसदबाट देिखएकोले पनु रावेिदका
ितवादीसँग यथ वादीले दाबीको िमित २०६२।४।२४
को तमसक
ु बमोिजमको रकम िलन बाँक रहेको भ ने
देिखन नआएको हँदा सु काठमाड िज ला अदालतबाट
वादीले ितवादीबाट सावाँ याजसमेत भराई िलन पाउने
ठहर गरी भएको फै सला सदर गन गरेको उ च अदालत
पाटनको फै सला माण र कानूनको रोहमा यायोिचत
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मा न निम ने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीम येको मानकुमारी भ डारीबाट वादीले
िलखतबमोिजम सावाँ र याज भराई िलन बाँक रहेको
नदेिखँदा सु काठमाड िज ला अदालतबाट वादीको
िफराद दाबीबमोिजम साँवा याजसमेत ितवादीबाट भराई
िलन पाउने ठहर गरी भएको फै सला सदर गन गरी उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।९।८ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कुमार मा के
क यटु र: ेम थापा मगर
इित संवत् २०७५ साल फागनु २ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७५-RB-०५१८, बिकङ कसरु , नेपाल सरकार
िव. मधुकुमारी थापा
जाहेरवाला ल मीदेवी बढु ा र ितवादी
मधक
ु ु मारी थापा के .सी. के ही वषअगािडदेिख नै सँगै
आिथक कारोबार गरी आएका हन् भ ने थाहा िथयो, सोही
ममा .२८,०००,००।- (अ ाइस लाख) िलनु पन
भई सो रकम माग गदा ितवादी मधक
ु ु मारी थापाले िमित
२०७४।९।२३ गते िनजको नाममा रहेको िस ाथ बकको
खाता नं.०१११५२१७१७१ बाट .२८,०००,००।–
(अ ाइस लाख) को चेक िदएक मा जाहेरवालीले सो चेक
सटहीको लािग बकमा पेस गदा उ खातामा पया रकम
नभएको भनी चेक अनादर भई िफता भएको ितवादी
मधक
ु ु मारी थापालाई जानकारी गराउँदा िनजले पैयाँ
निदने िनयतले उ टै जाहेरवाली ल मीदेवी बढु ा िव
हरीमा उजरु ी िदएक ले िनज ितवादीलाई कानूनबमोिजम
कारबाही हनपु दछ भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका पावती
भ डारी र क पना भ ले एकै िमलानको छु ाछु ै कागज
ग रिदएको देिखने ।
अनादर भएको चेकको िबगोअनस
ु ारको रकमको
स ब धमा ितवादी मधक
ु ु मारी थापा (के .सी.) ले
जाहेरवाली ल मीदेवी बढु ालाई आफूले रकम िदनपु न र
आफूले पिन जाहेरवाली ल मीदेवी बढु ाबाट रकम िलनपु न

दोहोरो यवहार भएकोले िहसाब िमलानका लािग चेक
िलने िदने काय गरेको हो । जाहेरवालीसँग िलनपु न रकम
.३००,०००।- (तीन लाख) मा हो भनी लगाउको मु ा
नं.०७४-FJ-००२६ को चेक अनादर मु ामा ितवादी
मधक
ु ु मारी थापाले गरेको बयान बेहोरालाई पिु हने गरी
िलिखत िनवेदन िदई इजलासकै रोहबरमा सनाखतसमेत
गरेको देिखने ।
लगाउको मु ाको बेहोरा र जाहेरवालीले िदएको
िनवेदन तथा सनाखत बेहोरासमेतबाट िनजह िबचको
घर यवहारको रकममा चेक दोहोरो पमा लनु िदनु
गरेको त य थािपत भएको र जाहेरवाली ल मीदेवी बढु ा
वयम्ले नै जाहेरीमा .२८,००,०००।- (अ ाइस लाख)
को चेक िदए पिन यवहारत: .३,००,०००।- मा िलन
बाँक रहेको भनी िनवेदन िदई वीकार गरी इजलाससम
सनाखतसमेत गरेको अव थामा अिभयोग दाबीबमोिजमको
िबगो .२८,००,०००।- (अ ाइस लाख) कायम गनु
यायोिचत हने देिखन नआउने ।
ितवादीले बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा ३(ग) को कसरु मा सोही ऐनको दफा
१५(१) बमोिजम १ मिहना कै द सजाय हने ठहरी िबगोको
हकमा .२५,००,०००।- (पि चस लाख) िहसाब िमलान
भई ितवादीबाट पाउन बाँक िबगो .३,००,०००।(तीन लाख) मा कायम हने गरी सोही ऐनको दफा १५(१)
बमोिजम .३,००,०००।- (तीन लाख) ितवादीलाई
ज रवाना हने र जाहेरवालीले सोहीबमोिजमको रकम
ितवादीबाट भरी पाउने ठह याई उ च अदालत िदपायल,
महे नगर इजलासबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखँदा
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै
सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
उ च अदालत िदपायल, महे नगर इजलासबाट िमित
२०७५।३।३२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: माधव भ डारी
इित संवत् २०७६ साल भदौ २२ गते रोज १ शभु म् ।

25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, असार - १
§ यसै लगाउको ०७५-RB-०५१७, बिकङ
कसरु , नेपाल सरकार िव. ल मीदेवी बुढासमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको
छ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७५-RB-०६७६, बिकङ कसरु , नेपाल सरकार
िव. रामऔतार साह सोनार
अिभयोग दाबी िलइएको चेकको िवषयमा ियनै
जाहेरवाला अिनलकुमार पटेलले िमित २०७५।२।२
मा बारा िज ला अदालतमा िविनमय अिधकार प ऐन,
२०३४ बमोिजम ०७४-PC-०३५० को चेक अनादर
मु ामा िफराद दायर गरेपिछ सोही चेकको िवषयमा िमित
२०७५।२।६ मा जाहेरी िदई िमित २०७५।२।२१ मा
अिभयोग प दायर भएको देिखने ।
एउटै िवषयमा कुनै यि मािथ एकभ दा बढी
पृथक-पृथक कारबाही हन नस ने भ ने कानूनको सामा य
िस ा तसमेतलाई ि गत गरी हेदा एउटै चेकको िवषयमा
पिहला देवानी कृ ितको चेक अनादर मु ामा बारा िज ला
अदालतमा िफराद दता गरी उ मु ा िवचाराधीन रहेकै
अव थामा सोही िवषयमा फौजदारी कृ ितको जाहेरीबाट
अिभयोग मागदाबी िलई उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जमा ियनै जाहेरवाला भएको मु ा दायर
भएको देिखने ।
जाहेरवालाले बारा िज ला अदालतमा िविनमय
अिधकार प ऐन, २०३४ अ तगत िफराद दाबी िलई
पिहला वेश गरेको चेक अनादर मु ा िवचाराधीन रहेकै
अव थामा सोही चेकको िवषयलाई िलई ियनै जाहेरवालाको
जाहेरीबाट बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
बमोिजम उ च अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास
वीरग जमा अिभयोग प दायर भएकोमा चेक अनादर
मु ामा कानूनबमोिजम बारा िज ला अदालतबाटै कारबाही
िकनारा हने नै हँदा ततु अिभयोग दाबीबमोिजमको
त यमा वेश गरी कारबाही िकनारा गन निम ने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
अिभयोग प खारेज हने ठहर गरी उ च अदालत जनकपरु ,

अ थायी इजलास वीरग जबाट िमित २०७५।७।१२ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल भदौ २२ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CR-०९७४, ०७१-CR-१४५८ र ०७२CR-०३१४ कत य यान, िव दाकुमारी तामाङ िव.
नेपाल सरकार, ह रबहादुर े िव. नेपाल सरकार र नेपाल
सरकार िव. िव दाकुमारी तामाङसमेत
िमिसल संल न त य माणह को िव लेषण गरी
ितवादी ह रबहादरु े ठको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा,
िकटानी जाहेरी दरखा त, घटना थल तथा लास जाँच
मचु ु का, ितवादी िव दाकुमारी तामाङले आफू कसरु मा
सािबत रही आफू र ह रबहादरु े को स लाहबमोिजम
ितवादी ह रबहादरु े ठले कत य गरी मारेको भनी
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान, अनस
ु धानका
ममा बिु झएका मािनसह को भनाइसमेतका आधार
माणबाट िवदरु कुमार थापाको कत यबाट मृ यु भएको
त य थािपत भएको छ । अब उ वारदातमा संल न
यि का स ब धमा हेदा ितवादी ह रबहादरु े ले
मृतकको घाँटी िथची मारी २/३ सय िमटर तल गु टाएको
कारण नै िवदरु कुमार थापाको मृ यु भएको देिख छ ।
तुत मु ामा घटना वारदात दे ने च मिदद कोही
नभएको, के कुन कारणले मृतकको मृ यु भएको भ ने खु न
नसके को, ितवादीह अदालतमा इ कार रहेकोसमेतका
आधारमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ हनपु न भ ने
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने । ितवादी ह रबहादरु े ले मृतकलाई घाँटी िथची
कत य गरी मारेको िमिसल माणबाट पिु हन आएकोले
िनजको हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी
सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा ग ररहनु नपन ।
िनज
ितवादी िव दाकुमारी तामाङले
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अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा आफू र ितवादी
िमलेर मृतकलाई मान स लाह गरी सोबमोिजम झु ड् याएर
मान भनी िचलाउनेको खमा डोरी बाँधी कोिसस गदा
ह रबहादरु े ले यसरी मादा झु ड् याएर मारेको भ ने थाहा
पाउँछन् भनी खमा लगाएको डोरी, च कु र िवषज तो
देिखने िससी मलाई िदई िनजले मृतकको घाँटी िथची
मारी मृतकको जाके टको कठालोमा समाई िघसाद तलितर
झादको अव थामा उ सामानह िलई घर आएक हँ ।
मृतकलाई ह या गन िनज ह रबहादरु े लाई के ही पैयाँ
िदउँला भनेक िथएँ । हामी दईु भई कत य गरी मारेको
भनी आरोिपत कसरु गरेकोमा सािबत भई बयान गरेको
नदेिखने । ितवादी िव दा तामाङका पित धनबहादरु लामा
(तामाङ) ले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
कसरु मा इ कार रहे पिन िमित २०६९।१०।२२ गतेका
िदन मेरो पसल घरमा फे ला परेको समान आफूले लक
ु ाई
नराखेको ीमती िव दा तामाङले माण लोप गनका
लािग याई राखेको हनपु छ भनी लेखाएको बेहोरालाई
अदालतसम को बयानमा पिन वीकार गरेका छन् । वयं
िव दा तामाङले पिन सु अदालतमा बयान गदा कसरु
गरेकोमा इ कार रहे पिन िमित २०६९।१०।२२ को बरामदी
मचु ु कामा उ लेख भएका समानह च कु, डोरी र िवषादी
आ नो पसल घरबाट बरामद भएको त यलाई वीकार
गद सोही बयानको स.ज.११ मा ितवादी धनबहादरु
लामा (तामाङ) ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ठीक हो भनी लेखाएबाट ितवादी िव दाकुमारी
तामाङको पसल रहेको घरबाट उि लिखत िमितमा
बरामद भएको All fighter Insecticide उ लेख भएको
खाली िकटनाशक िवषादीको बोतल थान-१ कालो
लाि कको िबँडमा Wedneger लेिखएको च कु, १३
िफट १ इ च ल बाई भएको सेतो रंगको नाइलनको
डोरी िनज िव दाकुमारी तामाङले वारदात थलबाट
याई लक
ु ाई राखेको भ ने कुरामा शङ् का गनु पन
देिखएन । मृतकलाई मान वचन िदएक , दवु ै ितवादीह ले
स लाह गरी मृतक िवदरु कुमार थापा बसेको ठाउँमा गई
सु मा झु ड् याएर मान िचलाउनेको खमा डोरी लगाई
यसरी मादा मािनसह ले थाहा पाउँछन् भनी ितवादी

ह रबहादरु े बाट मृतकलाई मान योग गन लिगएको
लाि कको डोरी, च कु, िवषादीको िससी आफूले
िलई मान वचन िदने कायमा िनजको संल नता पिु हन
आएकाले िनज ितवादी िव दाकुमारी तामाङको हकमा
सु िज ला अदालतबाट यानस ब धीको महलको
१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरेको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
यसैगरी अका ितवादी धनबहादरु लामा
तामाङको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा
िनज ितवादी अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा समेत
कसरु मा इ कार रहेको, सह ितवादीह िव दाकुमारी
तामाङ र ह रबहादरु े को अनस
ु धान अिधकारीसम
र अदालतमा बयान गदा िनजलाई पोल गरेको
देिखँदैन । जाहेरवालाले िनजसमेतलाई शङ् का गरी जाहेरी
िदएको र अदालतमा बकप गदासमेत यी ितवादीको
वारदातमा संल नता रहेको कुरा गडाउ गरी भ नसके का
छै नन् । फौजदारी मु ामा अिभयोग लगाउनु मा पया
हँदैन । ितवादीह उपर लगाइएको अिभयोग माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम मािणत गनु पन
दािय व पिन वादी प मा रह छ । यी ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु गरेको भ ने पिु हने गरी यथे
एवम् िव सनीय माणह पेस गन सके को पाइँदनै ।
अनस
ु धानको ममा भएको कागज, बिु झएका यि ह को
अदालतको बकप अ य ितवादीह को बयानसमेतका
माणह बाट ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको भ ने
देिखन नआएकाले िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी सु बाट भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा ग ररहनु नपन ।
यसैगरी रहजनी चोरी गरेकोले चोरीको १४(३)
बमोिजम थप सजाय गरी सोही महलको १०(३) नं.
बमोिजम िबगो जाहेरवालालाई भराइ पाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा मौकाको
जाहेरीमा ितवादीह ले रहजनी चोरी गरेको कुरा
उ लेख नभएको, ितवादी िव दा तामाङ र ह रबहादरु
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े को मौकाको बयानबाट मृतकको याके टको गोजीबाट
अ दाजी ४६००।- रकम िनकाली राखेको भ ने खु न
आए तापिन उ रकम ितवादीह बाट बरामद नभएको
र िमिसल माणबाट ितवादीह ले शङ् कारिहत पमा
रहजनी चोरी गरेको पिु हन नआएकाले ितवादीह लाई
थप सजाय ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी
पु न नस ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
त कालीन मल
ऐन, यानस ब धी
ु क
ु
महलको १३ नं. को देहाय(१) मा रहेको उपयु
यव थाको स दभमा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट पनु रावेदक ितवादीलाई सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहत 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 तथा यही भा १ गतेदेिख लागू भइसके को स दभमा
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी रमेश भ ने ह रबहादरु
े ठलाई सव वको सजाय नहने भई ितवादी रमेश भ ने
ह रबहादरु े लाई ज मकै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभु म् ।
८
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७४-WO-०५७७, उ ेषण, कृ ण साद
उ ेतीसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय,
िसंहदरबारसमेत
कसैको स पि अिध हण गनु भनेको
उसलाई स पि िविहन पानु भ ने कदािप होइन । मूलतः
यसरी स पि अिध हण गनु भनेको ज गाधनीलाई
सोबापतको ितपूित उपल ध गनु भ ने नै हन
आउँछ । कुनै नाग रकको स पि रा य ारा सावजिनक
िहतका लािग योग गन अिध हण हनस ने नै ह छ ।

यसरी स पि अिध हण गरी स पि को हक समा त
भएका नाग रकलाई उिचत ितपूित भने उपल ध
गराएको हनपु दछ । यस स दभमा यस अदालतबाट धेरै
मु ाह मा फरक संवैधािनक यव था र स दभमा या या
िववेचना भई आएको छ । न दकुमारी रावल िव
ी
५ को सरकार, उ ोग म ालयसमेत, ने.का.प. २०५०,
अङ् क ४, िन.नं. ४७२१, पृ १८० मा कायपािलकाको
वे छाचारी अित मणबाट कसैको स पि को अपहरण
नहोस् भ ने मनसाय नेपालको संिवधान, २०१९ को धारा
१५ मा रहे पिन िवधाियक अिधकारमािथ कुनै िनय ण
नलगाएको या या हँदै “स पि को हकलाई अनित य
(Invioable) मा ने बेलायत र संयु रा य अमे रकामा
पिन यस स ब धमा मह वपूण वैचा रक प रवतनह भएको
र सावजिनक िहत, राि य स पि उपर रा यको पिहलो
हक (Eminent Domain) रा यमा अ तरिनिहत शाि त
र यव थाको अिधकार (Police Power) सावजिनक
िहत (Public Purpose) इ यािद िविभ न िस ा त र
अवधारणाह िवकिसत गरी स पि को अिधकारलाई
अित य बनाउँदै गएको स दभमा हा ोज तो अिवकिसत
देशमा संक ण यि वादमा आधा रत स पि को
िनरपे हक भ ने अवधारणा िवकिसत गनु यावहा रक
ि कोणबाट पिन निम ने” उ लेख भएको पाइने ।
िव.सं. २०४६ सालको राजनीितक
प रवतनपिछको
संवैधािनक
यव थापिछको
या यामा ब ी साद शमा िव
ी ५ को सरकार,
मि प रषदस
् मेत, ने.का.प. २०५८, अङ् क ९, िन.नं.
७०४०, पृ ५९१ मा स पि को हकको यसरी या या
भएको छ “नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा
१७ को उपधारा (२) ले सावजिनक िहतको लािगबाहेक
रा यले कुनै यि को स पि अिध हण वा ा गन वा
य तो स पि उपर अ कुनै कारको कुनै अिधकारको
िसजना गन छै न भ ने र धारा १७ को उपधारा (३) मा
सावजिनक िहतको लािग स पि अिध हण वा ा गदा
ितपूित िदनपु न यव था रहेबाट यि को स पि मा
ितपूित निदई रा यले योग गनस ने ि थित देिखन
आएन । कुनै योजना वा कायको िनिम यि ले आ नो
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ज गा वइ छाले दान गनु वेि छक काय हो । य तो
अव थामा ितपूित वा मआ
आउँदैन । तर
ु जाको
कसैको ज गा िनजको इ छा िव
योग गन सिकने
यव था संिवधानले प रक पना गरेको देिखन आउँदनै ”
उ लेख भएको पाइने ।
लामो समयदेिख ितपूित वा मआ
ु जा निदई
यि लाई आ नो स पि भोग गनबाट वि चत गराइएको
िवषयमा सर वती अिधकारी िव
ी ५ को सरकार,
िनमाण तथा यातायात म ालयसमेत, ने.का.प. २०५९,
अङ् क ५, िन.नं. ७१००, पृ ३८१ मा “२०२७ सालदेिख
सरकारी योजनको लािग िलइएका िनवेदकह को ज गा
हालस म पिन ी ५ को सरकारले क जा गरी स बि धत
यि लाई भोग गन पिन निदने र अिध हण गरी मआ
ु जा
िदनेतफ कारबाही िकनारासमेत नगरी अिनिणत अव थामा
राखी रा न कानून र यायस मत नहने” भनी एक वषिभ
यस स ब धमा िनणय गनु भनी परमादेशको आदेश जारी
भएको नदेिखने ।
स पि को हक ितपूित र मआ
ु जाका
िवषयमा यस अदालतबाट भएका पिछ ला या याह मा
मह तलाल े िव
नेपाल सरकार, .म. तथा
म.प.स.को कायालयसमेत ने.का.प. २०७३, अङ् क १२,
िन.नं. ९७३५, “अिध हण वा ाि ग रएको स पि
ख रद वा िब ग रँदा े ता वा िब े ताले सामा यतः के
कितमा ख रद वा िब गछन्, य तैगरी अिध हणको
कारण कुनै यि पूणतः िव थािपत हने ि थितमा हाल
बसोबास ग ररहेको थानमा जीवन िनवाहको लािग
योग गरी आएको िनजी वािम व, भोग वा सावजिनक
वािम वमा रहेका तर पर परागत पमा उपभोग गरी
आएको क तो ोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई
सं थािपत हन के कित रकम वा के क तो ता कािलक
र दीघकालीन सहयोग ज री पछ, सो पिन ितपूित
िनधारण ग रँदा िवचार गनपन
ु आधार हन स ने र
िवकासको नाममा िव थापनबाट भािवत यि ह ले
भो नपु न सामूिहक र यि गत िवप नता रो नु रा यको
कत य हने, संिवधानमा ितपूितका आधार र काय
णाली कानून ारा तय हने, िवधाियकाले कानूनी आधार

िनमाण गरी ितपूितबारे यव था गन त स छ तर य तो
ितपूित नाम मा को छ वा वा तिवक छ अिध हण वा
ा गन लािगएको स पि सँग सा दिभक छ वा छै न भ ने
कुरा याियक परी णको िवषय ब न स ने” भनी या या
भएको छ भने याम साद े िव िज ला शासन
कायालय, याङ् जासमेत, ने.का.प. २०७५, अङ् क ३,
िन.नं. ९९७३, “कुनै पिन यि को स पि मािथ य तो
यि को मौिलक हक हने र य तो स पि लाई रा यले
ा गन अव थामा रा यले कानूनको ि या अपनाई
उिचत मआ
ु जा िदनपु न िवषयमा िववाद हन नस ने”
भिनएको पाइने ।
उि लिखत या या र िस ा तह को
आलोकमा हेदा रट िनवेदकह को ज गा नेपाल
सरकारले िमित २०५१।०२।३१ मा नदी िनय ण तथा
तटब ध िनमाणका लािग अिध हण गरेकामा अिहले
२५ वषस म पिन सोको मआ
ु जा तथा ितपूितसमेत
िनवेदकह ले पाउन नसके को अव था िमिसल माणबाट
देिख छ । य तो अव थालाई कानून र यायस मत
मा न सिकँ दैन । िवप ीह बाट िनवेदकह ले यितका
समय यितत हँदास म आ नो ज गाको कुनै मआ
ु जा
तथा ितपूित पाउन सके को अव था देिखन नआएबाट
पैसाको समयानस
ु ार मू य (Time Value of Money)
समेतलाई म यनजर राखी अिध हण ग रएका ज गाको
उिचत मआ
ु जा तथा ितपूित िनवेदकह ले पाउनु पन
अव थालाई अ यथा मा न नसिकने ।
अतः रट िनवेदकह ले सरकारबाट अिध हण
ग रएको आ नो ज गाको मआ
ु जा रकमका स दभमा
िज ला शासन कायालय, झापाबाट पिहलो पटक
िमित २०५१।०२।३१ को बैठकको िनणयले ितक ा
.५,०००।- का दरले मआ
ु जा पाउने भनी मआ
ु जा
िनधारण सिमितले िनणय गरेकोमा रट िनवेदकह ले
सो मआ
ु जा रकममा िच नबझ
ु ाई गरेको उजरु ीका
आधारमा पनु ः मआ
ु जा िनधारण भएको र उ
मआ
ु जाको रकमसमेत िविनयोजन नगरी सो िनणय
काया वयन भएको भ ने देिखएन । िमित २०५२।९।४
मा पनु ः मआ
ु जा िनधारणप ात् सािबक नकलब दा
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८ग र च बाँध आसपासको ज गाको लािग ितक ा
.२,००,०००।- (दईु लाख) र ऐ. ८ग र च राजमाग
आसपासको ज गा ितक ा . ३,००,०००।- (तीन
लाख) का दरले मआ
ु जा िदने र सो रकम ज गाधनीलाई
उपल ध गराउनपु न मआ
ु जाको रकम िज ला शासन
कायालय, झापामाफत िनकासा हन स बि धत िनकायमा
िसफा रस गन भ ने िनणय भएकोमा सोलाई काया वयन
गनतफ िवप ी स ब म ालय तथा कायालयह समेत
सि य नरही के वल िट पणी उठाई राय िलने काय गरेको
र िमित २०७३।११।३० मा पनु ः मआ
ु जा िनधारण गन
औिच य नदेिखएको भनी िट पणी सदर गरेको े ीय
शासन कायालय, पूवा चल िवकास े , धनकुटाको
िट पणी आदेश उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
अब, िमित २०५२।९।४ मा मआ
ु जा िनधारण सिमितबाट
तय भएको मआ
ु जाको अङ् कअनस
ु ार हाल समयको
अ तरालमा भएको ज गाको मू यवृि समेतलाई म यनजर
गरी िनवेदकह लाई उिचत मआ
ु जा रकम एक वषिभ
उपल ध गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-WO-०८१७, उ ेषण, सुजनलाल े िव.
तहिसलदार, काठमाड िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
ततु मु ामा िववािदत िक.नं.२३८ को
घरज गाको मूल अंिशयारका पमा िनवेदकक ब यै
ल मीमाया े भएको र िनजै ल मीमायाका छोराह मा
मोतीलाल े (िनवेदकको ठूलो बबु ा), जनकलाल े
(माइला बबु ा), भरतलाल े (साइँला बबु ा), शंकरलाल
े (काइँला बबु ा), शु लाल े (िनवेदकका बबु ा)
र मदनलाल े (का छा काका) समेत गरी ७ जना
अंिशयार भएको त य िमिसलबाट देिख छ । िनवेदकका
िपता शु लाल े समेत ठूलो बबु ालगायत काकासमेत
िबच हालस म कानूनतः अंशब डा भएको भ ने िमिसल

कागजबाट नदेिखने ।
ियनै िनवेदकबाट िनवेदनसाथ पेस भएको उ
िववािदत घरज गा िनवेदकको ब यै, ठूलो बबु ालगायत
आ नो बबु ासमेत गरी ज मा ७ जनाको संयु नाममा सो
ज गा दता कायम रहेको त य िमिसल संल न ज गाधनी
दता माणपज
ु ाको फोटोकपीसमेतबाट देिख छ ।
िवप ीम येका सिु दपलाल े का नाममा उि लिखत
ज गाको हकिह सा िनजको नाममा छु ै पमा आएको
भ नेसमेत िमिसलबाट नदेिखने ।
एकाघरको उमेर पगु ेको यि ले कुनै यवहार
गरेको अव थामा साहले य तो यि को हकिह सामा
स पि नभएस म सगोलको स पि मा प न िम ने
देिखँदैन । यस स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको
महलको ९ न बरमा “यसै महलको ८ न बरबमोिजम मु य
भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अ अव थामा एकाघरका
उमेर पगु ेको कुनै यि ले कुनै यवहार गरेको रहेछ भने
िनजले आफूले पाउने धनमा िनजको हक नपगु ेस म साहले
सो धनमा समाउन पाउँदनै ” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइने ।
िवप ीम येका सिु दपलाल े लाई ितवादी
बनाई काठमाड िज ला अदालतमा
ततु रट
िनवेदनका िवप ीम येका उ साही बचत तथा सहकारी
सं था िलिमटेड र अि बरर न शा यले लेनदेनमा िफराद
दायर गरी ितवादी सिु दपलालबाट दाबीको रकम भराई
पाउने ठहर भएको फै सला अि तम भए पिन रट िनवेदक
सज
ु नलाल े ले आफूखस
ु ी गन पाउने स पि स म
धनीले प न िम ने ह छ । सिु दपलालको हक थािपत नै
नभएको िववािदत िक.नं. २३८ को घरज गा िबगो भराउन
िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था, ितपािदत
िस ा तसमेतको आधारमा काठमाड महानगरपािलका
वडा नं.१ िक.नं.२३८ को घरज गा िवप ी ऋणी
सदु ीपलाल े को हक पगु ेको अव था नभएकाले
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ९ नं. बमोिजम य तो
धनमा ऋणीको हक नपगु ेस म साहले समाउन नपाउने
कानूनी यव था भएकाले उि लिखत िक.नं. २३८ को
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घरज गाम ये ६ भागको १ भाग िललाम गन भनी िवप ी
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७५।१०।२३ मा
जारी भएको िललामी ि यास ब धी सूचना उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।
१०
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७५-WH-००९४,
ब दी य ीकरण,
ओम काश िम िव. कारागार कायालय, िसरहासमेत
राजदेव यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी जय काश चौधरीसमेत भएको अपहरण गरी
कत य यान मु ा िसरहा िज ला अदालतमा चली
िमित २०७१।१०।४ मा फै सला हँदा िनवेदक ितवादी
जय काश चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१७(१) बमोिजम १० वष कै द र शरीरब धक िलनेको
महलको १ नं. को कसरु मा सोही महलको ३ नं. बमोिजम
७ वष कै द गरी ज मा १७ वष कै द र .५०,०००/ज रवानासमेत हने ठहरेकोमा सो फै सलाउपर वादी नेपाल
सरकारसमेतको पनु रावेदन परी उ च अदालत जनकपरु ,
राजिवराज इजलासबाट िमित २०७५/७/२६ मा फै सला
हँदा सु िसरहा िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
भई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीरब धक िलनेको
महलको ७ नं. बमोिजम थप २ वष कै द हने ठहर भएको
उि लिखत मु ाको िमिसलबाट नदेिखने ।
कुनै पिन यि थनु ा वा कै दमा रा दा कानूनले
तोके बमोिजम मा रा नु पन ह छ । कानूनले तोके भ दा
बढी अविध थनु ामा वा कै दमा रा नु गैरकानूनी ह छ ।
गैरकानूनी पमा कोही कसैलाई थनु ामा वा कै दमा रा न
िम दैन । यसरी बढी समय थनु ामा रािखएमा यि को
वैयि क वत ता र नाग रक अिधकार हनन् हनक
ु ो साथै
कानूनी यव था र अवल बन गरी आएको िविधशा
िवपरीत हन् ।
िनवेदकले अपहरण गरी कत य यान मु ामा
भएको फै सलाउपर पनु रावेदन नगरी फै सला अि तम

भएर बसेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १०
र ४१ नं. मा भएको उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
िनवेदकलाई उि लिखत मु ामा भएको ठूलो हदको मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(१) नं. बमोिजम १० वष
कै द र .५०,०००/- ज रवाना मा असल
ु गन कै द ठे नु
पनमा दवु ै ऐनबमोिजम भएको कै दको सजाय जोडी कै द
ठेक कै दी पज
ु िदएको कानूनसङ् गत नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १० नं. र ४१ नं.
बमोिजम ठूलो हदको कै द वष १० (दश) मा कै द ठेक
असल
ु गनु पनमा सो कै द िनजले िनज हरी िहरासतमा
बसेको िमित २०६५।५।८ देिख २०७५।५।७ गतेस म
कै द १० वष भु ान ग रसके को र िनजले आफूलाई भएको
ज रवाना .५०,०००।– र.नं.४६०६ िमित २०७३।९।७
मा िसरहा िज ला अदालतमा दािखला गरेको उ
रिसदको ितिलिपबाट देिखँदा िनज िनवेदक ितवादीबाट
कानूनबमोिजम असल
ु गनपन
ु कै द र ज रवानासमेत असल
ु
भइसके को देिखएको हँदा िनजलाई हालस म थुनामा
राखेको कानूनसङ् गत नदेिखने ।
तसथः उि लिखत आधार माणह बाट िनवेदक
ितवादी जय काश चौधरीलाई उि लिखत मु ामा भएको
कै द र ज रवाना असल
ु भइसके को देिखएकोले कै दमा राखी
रा नु पनस मको अव था िव मान देिखन नआएको र
िनज िनवेदक जय काश चौधरीको हाल थनु ामा रहेको
अविध गैरकानूनी देिखएकोले ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी थनु ामु ग रिदने ।
इजलास अिधकृ त: नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०६७-CR-१२५२, कुटिपट (अङ् गभङ् ग), नेपाल
सरकार िव. किपलदेव साद कानुसमेत र किपलदेव साद
कानु िव. नेपाल सरकार
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माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) (क) ले
घटनाको य दे ने र थाहा पाउने तथा ऐ.को १०(१)
(ख) ले घटनाबाट पीिडत भएका यि ह ले त काल
मौकामा य गरेको कुरा माणमा िलन िम ने भ ने
कानूनी यव था गरेको पाइ छ । ततु वारदातबाट
पीिडत देवक महतो र य दे ने यि रामिनवास र
मक
ु े श महतोको अदालतमा भएको बकप पनु रावेदक
ितवादीह का िव
माणमा हण गन िम ने
देिख छ । सबै ितवादीले एकै िमलानको Alibi को
दाबी िलए पिन आ नो भनाइ मािणत गन कुनै आधार
माण पेस गरेको पाइँदनै । य तैगरी ितवादीह मौका
अनस
ु धानमा उपि थत भई बयान नगरी फरार रही के वल
अदालतमा आई गरेको इ कारी बयानलाई मा त ययु
एवम् िव वसनीय मा न सिकने अव थासमेत देिखन
आएन । पीिडत तथा ितवादीह एकै गा.िव.स., एकै
वडाको बािस दा हँदा पीिडतलाई अ य कसैबाट के ही
भएको वा ग रएको भए यसको जानकारी ितवादीह लाई
पिन हनस ने अव था देिख छ । यसतफ ितवादीह बाट
कुनै माण वा िजिकर पेस हन सके को पाइँदनै । यसरी
पनु रावेदक ितवादीह ले पीिडत देवक महतोलाई
कुटिपट गरेको घा जाँच ितवेदनह , जाहेरी दरखा त
र बकप ह समेतबाट त ययु आधारमा मािणत
हन आयो । िमिसल संल न उि लिखत माणह बाट
ितवादीह ले कुटिपट गरी पीिडत जाहेरवालाको दािहने
हात भाँची मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको २ नं. अनस
ु ारको कसरु
गरेको िनिववाद पमा पिु हन आएको तर िनजको सो
हात आजको िमितस म पिन काम गन असमथ भएको
भ ने त य मािणत हन नआएको अव थामा कुटिपटको
महलको ६ नं. अनस
ु ार ितवादीह लाई २ वष कै दको
सजाय गनु पनमा ऐ. को ६ र १९ नं. अनस
ु ार दामासाहीले २
वष कै दको सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
िमित २०६७।१२।४ को फै सला िमलेको नदेिखने ।
दईु वा सोभ दा बढी यि ह िमली
कसैलाई अङ् गभङ् ग हने गरी कुटिपट गरेको अव थामा
कुटिपटको महलको ६ नं. आकिषत ह छ । य तो
अव थामा कुटिपटको महलको १९ नं. भने आकिषत हने

देिखँदैन । कुटिपटको महलको ६ नं. को कानूनी यव था
हेदा उ नं. अनस
ु ार ितवादीह लाई सजाय गदा जनही
हने हो वा दामासाहीले सजाय गनपन
ु हो भनी प भनेको
पाइँदैन । िन य नै एकजना यि ले गन अपराधभ दा
सामूिहक पमा गठजोड एवम् षड् य गरी एकभ दा
बढी यि ह ले संगिठत पमा गन अपराध घातक र
ग भीर ह छ र यसले समाजमा पान भाव र असर पिन
अिधक ह छ । यस स ब धमा नेपाल सरकार िव. बैजनाथ
साह तेलीसमेत (ने.का.प. २०६८, अङ् क ६, िन.नं.
८६३७) भएको अङ् गभङ् ग मु ामा “एक यि ले गन
अपराधभ दा एकभ दा बढी यि ह िमली सामूिहक
तबरले ग रने अपराधमा कसरु को मा ा र गु व बढी
हने हँदा कसरु दारलाई िदइने कै दको सजायमा ऐनले
कसरु दारह का िबच दामासाही हने भनी प यव था
गरेको अव थामा बाहेक कसरु दारह लाई कै दको सजाय
गदा दामासाही नगरी जनही गनु यायोिचत नहने ।” भनी
या या भएको देिख छ । यसैले ऐन, कानूनले कै दको
सजाय कसरु दारह िबच दामासाही हने भनी प नभनेको
अव थामा सामूिहक पमा गठजोड एवम् षड् य गरी
अङ् गभङ् ग कुटिपट गरेको अव थामा उ वारदातमा
संल न ितवादीह लाई हने सजाय दामासाही गनु तक,
यायपूण एवम् मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको महलको ६ नं.
अनु प नदेिखने ।
अतः मािथ ग रएको िववेचनाबाट ितवादीह ले
पीिडत देवक महतोलाई कुटिपट गरी िनजको दाँया
हात भाँची मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको महलको २ नं.
अ तगतको कसरु गरेको पिु भएको र पीिडतको हातको
िचिक सकह ले जाँच गदाको अव थामा के ही थप उपचार
भएमा पीिडतको हात काम ला ने भ ने वीर अ पतालको
िमित २०६५।५।१० को प भएको आधारमा आजको
िमितस म काम गन पूणतः असमथ भ ने मािणत हन
सके न । मल
ु क
ु (नव संशोधन) ऐन, २०४३ बाट मल
ु क
ु
ऐन, कुटिपटको महलको ६ नं. मा भएको संशोधनबाट
भएको कानूनी यव थालाई हेदा एउटै िकिसमको काम
िलने एउटाभ दा बढी अंग हनेमा सोम ये एक अंग बेक मा
पा रिदएकोमा कै द वष ८ (आठ) को आधा तथा ज रवानाको
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हकमा .५,०००।- को आधा हने भए पिन खत िनको
भई काम ला ने भएमा २ (दईु ) वष मा कै द गन यव था
भएबमोिजम ितवादीह किपलदेव साह कानू, धनसनु र
महतो कोइरी, िदनानाथ महतो कोइरी, रघनु ाथ राउत वरै र
देव महतो कोइरीलाई जनही दईु वष कै द, .२,५००।(अ पी पि चस सय) ज रवाना हने भई उ ज रवाना
रकम ितवादीह बाट पीिडतलाई घाउ खचबापत
भराइिदने गरी फै सला हनपु नमा ितवादीह लाई
कुटिपटको महलको ६ र १९ नं. बमोिजम दामासाहीले
२ (दईु ) वष कै द सजाय मा हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७।१२।१ को फै सला सो
हदस म िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी भई यी
पनु रावेदक / ितवादीह किपलदेव साह कानू, धनसनु र
महतो कोइरी, िदनानाथ महतो कोइरी, रघनु ाथ राउत वरै
र देव महतो कोइरीलाई जनही २ (दईु ) वष कै द तथा
.२,५००।- (अ पी पि चस सय) ज रवाना हने र उ
ज रवानाको रकम घाउ खचबापत ितवादीह बाट पीिडत
देवक महतोले भराई पाउने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद पराजल
ु ी
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल माघ ७ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७३-CI-०४८०, उ ेषण / िनषेधा ा,
अजुनकुमार शमा िव. राजु े
यथ रट िनवेदक राजु े को हक भोग
वािम वको िक.नं.५४ र िभमसेन मि दरको िक.नं.२४
को ज गाको न साङ् कन भएको र सो न साङ् कनअनस
ु ार
िभमसेन मि दरको ज गालाई िमची पखाल िनमाणको काय
भएको भ ने देिखन आएन । नगरपािलकािभ िनमाण
काय गदा न सा पासलगायतका ि या पूरा गनु गराउनु
पन दािय व न.पा.को र िनवेदक दवु ैको हनेमा िववाद
रहँदैन । तथािप मि दरको ज गा अित मण नगरी आ नो
ज गािभ िनमाण काय गदा मि दरको ज गा अित मण
ग यो भ ने आधारमा िनणाण भएको पखाल हटाउने काय
गदा यि को स पि उपभोग गन नाग रक हक अिधकार

कुि ठत हन जाने हँदा य तो कायलाई यायोिचत मा न
निम ने । िभमसेन मि दरको ज गालाई बाधा यवधान
नपु ने र निमिचने गरी रट िनवेदकले िनमाण गरेको पखाल
हटाउनु पन अव था िव मान नहँदा भोजपरु नगरपािलका
कायालय, भोजपरु को च.नं.१२६८ को प चिलत
नेपाल कानूनको प रिधिभ रहेको नदेिखएबाट उ प
उ ेषणको आदेश ारा बदर भई कानूनको प रिधिभ रही
हने िनमाण काय गन नरो नु नरोकाउनु भनी िवप ीह का
नाममा िनषेधा ाको आदेशसमेत जारी हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७३।२।३१ को
आदेशलाई अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा सो आदेश बदर
गरी िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने ततु
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: उपयु आधार माणसमेतबाट यथ /
रट िनवेदक राजु े ले आ नो हक वािम वको ज गामा
लगाएको पखाल हटाउँदा यि को स पि उपभोग
गन नाग रक हक अिधकार कुि ठत हने हँदा मि दरको
ज गालाई बाधा यवधान नपु ने र निमिचने गरी िनमाण
भएको पखाल हटाउनु पन अव था िव मान नहँदा
मि दरको ज गा यथावत् कायम गनस ब धी भोजपरु
नगरपािलका कायालय, भोजपरु को च.नं.१२६८ िमित
२०७२।१०।२२ को प चिलत नेपाल कानूनको
प रिधिभ रहेको नदेिखएबाट उ प उ ेषणको
आदेश ारा बदर भई कानूनको प रिधिभ रही हने िनमाण
काय गन नरो नु नरोकाउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनषेधा ाको आदेशसमेत जारी हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको िमित २०७३।२।३१ को आदेश
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद पराजल
ु ी
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०७३-CI-०८७८, उ ेषण / परमादेश, घन याम
पौडेल िव. िवमला पौडेलसमेत
िमिसल संल न कागजातह बाट मानाचामल
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मु ाको सु स कल िमिसलमा पनु रावेदक / िनवेदक
घन याम पौडेलको वतन मोरङ िज ला टंिकिसनवु ारी
गा.िव.स. वडा नं. ४ भई बाबक
ु ो नाम िड ली साद भ ने
उ लेख भएकोमा उ वतनलाई ततु पनु रावेदनमा
समेत वीकार गरेको देिख छ । मोरङ िज ला अदालतमा
पनु रावेदक / िनवेदक घन याम पौडेलउपर िनजक ीमती
िवमला पौडेलसमेतले िदएको उि लिखत मानाचामल
मु ाका ितवादी घन याम पौडेलको नाममा ततु
पनु रावेदनप मा समेत उ लेख गरेकै वतनमा याद जारी
भएकोमा सो याद बेप े तामेल भएप ात् सोही वतनमा
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२
(क) को उपिनयम (१) को ख ड (ख) बमोिजम नै िमित
२०७०/११/१९ गतेको राि य दैिनक पि का नेपाल
समाचारप मा कािशत गरी ितवादीलाई आ नो
ितवाद गन मौका दान गरेको देिख छ । ितवाद गन
मौका िदइएकोमा ितवादी अदालतमा उपि थत भई
ितउ र िफराएको वा ितवाद गन आएको देिखँदनै ।
सु िज ला अदालतले सबदु माणको आधारमा उ
मानाचामल मु ामा फै सला गरेको देिख छ । पनु रावेदक
/ िनवेदकले िजिकर िलएको मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको महलको ११० नं. िवपरीतको बेप े तामेली
यादलाई आधार मानी मोरङ िज ला अदालतबाट उ
मानाचामल मु ामा फै सला भएको नभई उ अदालतको
िमित २०७०/६/१५ को आदेशले बेप े तामेली याद
बदर गरी िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
२२ (क) को ि या अपनाई पनु रावेदक / िनवेदकको
नाउँको याद राि य दैिनक पि का नेपाल समाचारप मा
कािशत गरी कानूनबमोिजम रीतपूवक तामेल गरेको
नदेिखने । अ.बं. 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 पतीस िदनिभ झगिडयाले ितउ र
लेखी िदन याएमा पिहले िमिसल सामेल रहेको तामेली
याद हेरी रीतपूवक तामेल भएको देिखन नआएको
अव थामा मा अ.बं.२०८ नं. बमोिजम ितवादीले
याएको ितउ र सनु ी पनु : इ साफ गनपन
ु अव था

आउँछ । तर ततु पनु रावेदनमा उि लिखत मानाचामल
मु ामा भने मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजमको
ि याबाट याद तामेल हन नसके को अव थामा िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क(१)(ख)
बमोिजम कुनै राि य दैिनक पि कामा सूचना काशन
गरेर याद तामेल गराउन सिकने कानूनी यव था
रहेबमोिजम राि य दैिनक पि कामा सावजिनक सूचना
जारी गरेर उ मानाचामल मु ाका ितवादी पनु रावेदक
/ िनवेदकको नाउँमा जारी भएको याद रीतपूवक तामेल
गराएको अव था रहेबाट उ मानाचामल मु ाको
स दभमा अ. बं. २०८ नं. आकिषत हने देिखन नआउने ।
मानाचामल मु ामा पनु रावेदक / िनवेदकलाई ितवाद गन
पया सनु वु ाइको मौका िदई मोरङ िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।३।२९ फै सला भएको देिखँदा उ फै सला
सनु वु ाइको मौका निदई ाकृ ितक यायको िस ा तको
ितकूल हने गरी भएको भ नु तािकक र मनािसब देिखन
आएन । य तो अव थामा मोरङ िज ला अदालतको
िमित २०७१।३।२९ को फै सला कायमै राखी ततु
रट िनवेदन खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०७३।२।१७ को आदेशलाई
अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा उ आदेश बदर गरी रट
िनवेदन मागदाबीबमोिजम उ ेषण / परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अत: उपयु कानूनी आधार माणसमेतबाट
पनु रावेदक / िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख गरेअनस
ु ार
िनजउपर परेको मानाचामल मु ामा फै सला हँदा ाकृ ितक
यायको िस ा तको उ लङ् घन भएको अव था नदेिखँदा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरले िमित २०७३।२।१७ मा गरेको
आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७०-CI-०५६७, उ ेषण / परमादेश, स तरी
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िज ला, गाउँ िवकास सिमितको कायालय, रायपुरको
तफबाट अि तयारी पाई आ नो हकमा समेत ऐ. ऐ.
कायालयमा कायरत सिचव भागवत साद यादव िव.
संझादेवी यादवसमेत
िनवेदकह को नाउँमा ज गा आउनअ
ु गािड
नै सािबक ज गाधनीको स लाह सहमितमा त कालीन
गा.िव.स.ले बेचिबखनमा रोक लगाएको भनी िलिखत
जवाफ र पनु रावेदनप मा िजिकर उ लेख गरे तापिन ज गा
रो का रा नपु न प त य तथा कानूनी आधार खल
ु ाउन
सके को पाइँदैन । ियनै रट िनवेदक फुलोदेवी यादवसमेतले
इलाका हरी कायालय, पनी बजार स रीसमेतउपर
िदएको ०६८-WO-०२६९ को िनषेधा ा मु ामा “दाबीका
िक.नं.८८१, ८८२, ८८३ ज गाह मा िनवेदकह को
िनिववाद हक रहेको त यमा िववाद भएन भनी िनषेधा ाको
आदेश जारी हने” ठहरी िमित २०६९।३।२४ मा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट आदेश भएको देिख छ । यसबाट
समेत दाबीका ज गाह मा रट िनवेदकह को िनिववाद
हक रहेको देिखने ।
यि का नाममा रहेको स पि (चल
अचल) रो का रा न स ने अिधकार
यथ
गाउँ िवकास सिमितको कायालयलाई रहे भएको
देिखँदैन । रट िनवेदकह का नाममा िविधवत् दता रहेको
ज गाह लाई कुनै आधार माणिवना रो का रा ने कायले
स पि को वािम व भएका रट िनवेदकह को संिवधान
द स पि स ब धी हकमा आघात पगु ेको नदेिखने ।
अतः िनवेदन दाबीको ज गा रो का रा ने गरी
भएको काम कारबाही र आदेश उ ेषणको आदेशले
बदर गरी ज गा फुकुवा ग रिदनु भ ने परमादेशको आदेश
जारी हने ठहरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०६९।१२।४ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
नहने ।
इजलास अिधकृ त: सिु दपकुमार भ राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-१४०६, जबरज ती करणी, परवेज

आलम िव. नेपाल सरकार
आफूले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेको
भनी अदालतसम को बयानमा कसरु अपराधमा इ कार
रही बयान गरे तापिन सो बयान बेहोराको समथनमा
ितवादीले कुनै ठोस एवम् व तिु न माण गज
ु ान सके को
देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीको उ इ कारीलाई
परवेजले जबरज ती ग यो ध क पिन िदएको छ भनी
पीिडतले भनेकाले हामीले ि ि सपल सरलाई भनेको
ह भनी बिु झएको पावती िगरी, ल मी सापकोटा तथा
के दारमान भ डारीले अदालतसम गरेको बकप , िमित
२०७१।८।१० गते ितवादी परवेज आलमले मलाई
घरमा कोही नभएको अव थामा घरबाट जबरज ती
िसनामङ् गलको होटल पु याई म रोई कराई गदासमेत
के ही वा ता नगरी जबरज ती करणी गरेको हँदा िनजलाई
सजाय ग रपाउँ भनी पीिडत नाबालकले तथा ितवादी
परवेज आलमले छोरीलाई जबरज ती करणी गरेकोले
िनजलाई कडा सजाय होस् भनी जाहेरवाला िम पाक ए ले
अदालतसम गरेको बकप बाट खि डत भएको देिखने ।
अत:
ितवादीको
अिधकार ा
अिधकारीसम को सािबती बयान जाहेरवालाको मौकामा
जाहेरी सोको समथनमा जाहेरवालाले अदालतसम गरेको
बकप पीिडतले अदालतसम गरेको बकप , पीिडतको
क याजाली 7 O’Clock परु ानो याितएको छ भ ने
पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदन मौकामा बिु झएका
के दारमान भ डारी ल मी सापकोटा र पावती िगरीले
गरेको कागज तथा अदालतमा आई गरेको बकप समेतले
पिु गरेको अव था देिखँदा िनजले आरोिपत कसरु गरेको
देिखन आयो । तसथ ितवादी परवेज आलमलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको ३(२) नं. बमोिजम
१०(दश) वष कै द हने र ितवादीबाट पीिडतलाई उ
महलको १० नं. बमोिजम .१,००,०००।– (एक लाख)
ितपूित भराइिदने ठह याएको सु फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।८।२८ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ह रकृ ण े
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभु म् ।
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६
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७१-CR-१३३३, ाचार (न. .प,) सुिनता
सुवेदी (व ती) िव. नेपाल सरकार
िमिसल संल न माणप मैले पेस गरेको होइन
भनी िनज ितवादी सिु नता सवु ेदी (व ती) ले पनु रावेदन
िजिकर िलए तापिन िनज ितवादीले सु िनयिु हँदा
भरेको लोक सेवा आयोगको दरखा त फारामको भाग (ग)
मा शैि क यो यता र तािलम महलमा पिहले लेिखएको
ठाउँमा िटपे स लगाई स याई िटपे समािथ ी भगवती
मा यिमक िव ालय लेिखएको देिख छ । सो िटपे स
लगाई स याउनु पूव के लेिखएको िथयो भ ने स ब धमा
राि य िविध िव ान योगशालामा परी णको लािग
पठाइएकोमा उ
योगशालाको च.नं.११०१, िमित
२०६६।३।२१ को प बाट िववािदत िटपे स लगाइएको
थानमा िटपे सभ दा तल दयान द उ च िव ालय
िमठापरु , पटना लेिखएको भ ने परी ण ितवेदन ा त
भएको देिख छ । सो िटपे स लगाइएको ठाउँमा िटपे स
लगाउनपु ूव लेिखएका अ रह समेत जाँच गरी राय य
गन स.वै ािनक अिधकृ त िपयूषमान शा यले सो परी ण
ितवेदनलाई समथन गरी सु अदालतमा उपि थत भई
बकप ग रिदएकोसमेत देिख छ । यसैगरी अनस
ु धानको
ममा बिु झएका इन वा नगरपािलका कायालयका
कमचारी शंकरबहादरु काक समेतले िनज सिु नता सवु ेदी
(व ती) ले सेवा वेश गदाको अव थामा नै भारतबाट
हाइ कुल परी ा पास गरेको माणप ह पेस गरेको र
सोही माणप को आधारमा िनजलाई मिु खया पदबाट
ख रदार पदमा बढुवा ग रएको हो भनी खल
ु ाई िदएको
नदेिखने ।
ितवादीले िववािदत शैि क यो यताको
माणप आफूले पेस नगरेको भ ने िजिकर िलए तापिन
इन वा नगरपािलका कायालयमा रहेको िनजको यि गत
िववरण फायलमा उ भारतीय न कली शैि क यो यताको
माणप संल न रहेको देिखएको र िनजले सु िनयिु कै
अव थामा सो न कली माणप पेस गरी लोक सेवा
आयोगको फारामको भाग (ग) शैि क यो यता र तािलमको

िववरणमा उ न कली माणप को िववरणसमेत भरी
पिछ कारबाही ह छ भ ने डरले उ लोक सेवा आयोगको
फारामको भाग (ग) शैि क यो यता र तािलम महलमा
उ िव ालयको नाम दयान द उ च िव ालय िमठापरु ,
पटना लेिखएको ठाउँमा िटपे स लगाई यसमािथबाट ी
भगवती मा यिमक िव ालय लेखी िववरणसमेत स याएको
देिखँदा िनजले मिु खया पदमा िनयिु हँदा नै उ भारतीय
न कली शैि क यो यताको माणप पेस गरेको पिु
भइरहेको अव थामा ितवादीले उ न कली शैि क
यो यताको माणप आफूले पेस नगरेको भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
आफूले उ शैि क यो यताको माणप पेस
गरेर कुनै लाभ निलएको हँदा मलाई सजाय हनपु न होइन
भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा,
ितवादीले सु िनयिु हँदा नै उ िववािदत न कली
शैि क यो यताको माणप पेस गरेको देिखएको र उ
न कली माणप मु ा च दाको अव थास म िनजको
यि गत फायलमा नै रहेको देिखँदा िनजले उ शैि क
यो यताको माणप पेस गरेर त काल लाभ ा त गन
नसके को भए तापिन िनजले त काल वा पिछ पिन बढुवा
वा अ य योजनको लािग लाभ ा त गन उ े यले उ
न कली भारतीय शैि क यो यताको माणप पेस गरेको
नदेिखने ।
ितवादीले सन् १९९६ मा पास गरेको माणप
चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०५९ लागु हनपु ूव नै
पेस गरेको देिखँदा त काल चिलत टाचार िनवारण
ऐन, २०१७ नै ततु मु ामा आकिषत हने देिखएकोले
त काल चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
१२ हेदा “कुनै यि ले रा सेवकको ओहदा पाउने वा
ओहदामा बहाल रहने उ े यले िश ास ब धी कुनै यो यता,
नाम, तीनपु ते, उमेर, जात, थर, वतन, नाग रकता वा
अयो यता ढाँटेमा िनजलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार २ वष
देिख ६ वषस म कै द वा ज रवाना वा दवु ै सजाय हने” भनी
उ लेख भएको र सो कसरु मा हन स ने ज रवाना तो दा
सोही ऐनको दफा २९(२) मा अिध म .५,०००।- (पाँच
हजार) स म तो ने यव था भएको नदेिखने ।
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िववेिचत आधार र माणह बाट ितवादी
इन वा नगरपािलका कायालयको रा सेवक कमचारी
भएको देिखएको र िनजले शैि क यो यता ढाँटी
रा सेवकको पदमा सेवा वेश, बढुवा एवम् अ य
गैरकानूनी लाभ िलने उ े यले बदिनयतपूवक झु ा शैि क
यो यताको माणप पेस गरी ाचार िनवारण ऐन, २०१७
को दफा १२ अनस
ु ारको कसरु गरेको देिखन आएकोले
िनजलाई टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र
२९(२) अनस
ु ार .५००।- (पाँच सय) ज रवाना हने ठहर
गरेको िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०७०।५।९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु १४ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७२-CR-०९६७, कत य यान, जमुना माझी
िव. नेपाल सरकार
मृतकले ितवादीको ीमतीलाई करणी गरेको
िवषयमा मृतक र ितवादीको पिहले पिन पटकपटक झगडा
भएको देिखएको र मृतकले ितवादीलाई साथीह को
अगािड नै मैले तेरो ीमतीलाई करणी गरेको हो, तँ के
गन स छस् गर, बढी भएमा तँलाइसमेत मा रिद छु
भनी पटकपटक हो याउने तथा ध क समेत िदने गरेको
रसइवीको कारण ितवादीले काठको िचरपटले मृतकको
टाउकोमा हार गदा मृतकको मृ यु हन स छ भ ने
जानीजानी मनसायपूवक काठको िचरपटले मृतकको
टाउकोमा हार गरी िनजको मृ यु भएको देिखँदासमेत
ततु वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं. ले प रक पना गरेको आवेश े रत ह याको
प रभाषािभ पन नदेिखँदा मृतकलाई मानस मको रसइवी
र मनसायसमेत नभई त काल उठेको रसको कारणले मा
मैले काठको िचरपटले मृतकको टाउकोमा िहकाई िनजको
मृ यु भएकोले मलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने िनजको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।

अत: मृतक प टन माझीले आ नो ीमतीलाई
करणी गरेको र आफूलाई समेत पटकपटक हो याउने
र ध क समेत िदने गरेको रसइवीको कारण ितवादी
जामनु भ ने जमनु ा माझीले प रणामको जानकारी हँदाहँदै
मनसायपूवक काठको िचरपटले मृतक प टन माझीको
टाउकोज तो संवेदनशील अंगमा िहकाई कत य गरी मारी
िनजले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा ितवादी जामनु भ ने
जमनु ा माझीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याई सु िचतवन
िज ला अदालतले िमित २०७१।८।२९ मा गरेको फै सला
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाले िमित
२०७२।६।१९ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
अब ितवादीलाई ठहरेको ज मकै दको सजाय
गदा चक पन हो िक भनी िवचार गदा, सु िचतवन
िज ला अदालतले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
ितवादीलाई १० वष कै द सजाय गन य गरेको रायलाई
पनु रावेदन अदालत हेट डासमेतले मनािसब देिखएको भनी
सदर गरेको नदेिखने ।
आ नो ीमतीको िवषयलाई िलएर ितवादी
जामनु भ ने जमनु ा माझी र मृतकिबच पूव रसइवी रहेको
देिखए तापिन ितवादीले मृतकलाई मान योजना बनाएको
िमिसल संल न माण कागजातबाट नदेिखएको, मृतकलाई
मान जोिखमी हितयारसमेत योग गरेको नदेिखएको
र मृतक आफै ँ ितवादी बसेको कोठामा गई मैले तेरो
ीमतीलाई करणी गरे ँ, के गन स छस् गर् बढी भएमा
तँलाइसमेत मा रिद छु भनी गाली गलौज, ध क तथा
कुटिपटसमेत गन यास गरेको अव थामा ितवादीले
मृतकलाई काठको िचरपटले टाउकोमा िहकाउँदा मृतकको
मृ यु भएको देिखएको, ितवादीले योभ दा अगािड
फौजदारी कसरु मा सजाय पाएकोसमेत नदेिखएको र
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा बयान
गदासमेत आफूले मृतकको टाउकोमा काठको िचरपटले
हार गरी मृतकको मृ यु भएको कुरामा सािबत रही याय
िन पण गन कायमा सहयोग पु याएकोसमेत देिखँदा
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िनजलाई ठहरेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पन
जाने भई िनजलाई १० (दश) वष कै द सजाय गदासमेत
ऐनको मकसद पूरा हने देिखएकोले ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय
गन पनु रावेदन अदालत हेट डाले य गरेको राय मनािसब
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु १२ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-०००४ र ०७४-RC-०१५४,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. महमद हसैनिमया
धुिनयासमेत र नेपाल सरकार िव. सराजुल िमया धुिनया
मृतकको घाँटी धा रलो हितयारले कािटएको र
शरीरको िविभ न भागमा छुरा हार गरेको देिखए तापिन
छुरा एउटा मा बरामद भएको देिखँदा ितवादीह ले
कुन हितयार योग गरी मृतकको शरीरको िविभ न भागमा
काटेका हन् भ ने िमिसल संल न कागजात माणबाट ट
पले खु न आएको पाइँदैन भने एकै जना ितवादीले
बरामद भएको एउटै छुराबाट पटकपटक मृतकको
शरीरको िविभ न भागमा हार गरी चोट पु याउन स ने नै
देिख छ । ितवादीह ले मृतकलाई मान कायमा के
क तो भूिमका िनवाह गरेका हन् र के क तो रोह रीतबाट
सहयोग गरेका हन् भनी कतैबाट मािणत हन आएको
देिखँदैन । मृतकलाई मान कायमा अ य ितवादीह को
समेत संल नता रहेको भ ने व तिु न ठ आधार,
माणह बाट समिथत हन आएको नदेिखँदा मृतकको
शरीरको िविभ न भागमा काटेको चोट भएको कारणले मा
उ मान कायमा ितवादीह को समेत संल नता छ भ ने
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी सराजल
ु िमया धिु नयाले ितवादीह
महमद हसैन िमया धिु नया, अ मा भ ने नईमा खातुन र
कम ल भ ने मिु ननेशा खातनु समेतलाई आरोिपत कसरु
गरेकोमा पोल गरी बयान गरेको भए तापिन िनजको उ
बयानलाई िमिसल संल न अ य कागज माणह बाट

समथन भएको नदेिखएको, ितवादीह ले अदालतमा
कसरु मा पूण पले इ कार रही बयान गरेको, मृतकको
शरीरको िविभ न भागमा धा रलो हितयारले कािटएको
घाउह भए तापिन धा रलो हितयार च कु एउटा मा
बरामद भएको, मृतकको शरीरमा कािटएको घाउबाहेक
अ य िकिसमको घाउह नदेिखई लास जाँच मचु ु का
र शव परी ण ितवेदनसमेतले ितवादीह को
इ कारी बयानलाई समथन गरेको िमिसल संल न कागज
माणह बाट ितवादीह कसरु दार हन् भनी पिु
नभएको अव थामा के वल ितवादी सराजल
ु िमयाको
बयानको आधारमा मा ितवादीह लाई कसदु ार ठहर
गन िम ने नदेिखँदा यी ितवादीह लाई समेत आरोिपत
कसरु मा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
िववेिचत आधार कारणह बाट ितवादी
सराजल
ु िमया धिु नयालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा सोही महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
ठहर गरेको बारा िज ला अदालतको िमित २०७१।७।२०
को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७२।११।११ को फै सला िमलेकै देिखए तापिन िमित
२०७५।५।१ देिख लागू भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम यो ऐन ार भ भएपिछ
सव व हने गरी सजाय गन िम ने नदेिखँदा ितवादी
सराजल
ु िमया धिु नयालाई ज मकै दको सजाय हने ठहछ ।
साथै ितवादीह अ मा भ ने नईमा खातनु तथा कम ल
भ ने मिु न नेशा खातनु लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
ठह याई बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७१।०७।२०
मा र ितवादी महमद हसैन िमयालाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने ठह याई बारा िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।९।२० मा भएको फै सला सदर हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७२।११।११ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७५ साल फागनु १२ गते रोज १ शभु म् ।
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९
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-११८३ र ०७३-CR-११८४,
कत य यान, ताराच नेपाली िव. नेपाल सरकार, शा ता
नेपाली (प रयार) िव. नेपाल सरकार
िकटानी जाहेरी दरखा त, ितवादीह को
अिधकार ा त अिधकारीसम को सािबती बयान,
घटना थल लासजाँच मचु ु का, मृतक नवजात
िशशु जि मदा जीिवतै जि मएको भ ने शव परी ण
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न कागज माणह को
आधारमा ितवादीह ले अवैध यौनस ब ध राखी
जीिवत अव थामा ज मेक नवजात िशशु छोरीलाई लोक
लाजको डरले कत य गरी मारी खा डोमा परु ी मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं. िवपरीत
आरोिपत कसरु गरेको पिु भएकोले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार, माणह बाट
ितवादीह ताराच नेपाली र शा ता नेपाली (प रयार)
लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु पाँचथर िज ला
अदालतको िमित २०७१।१२।२६ को फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत इलामको िमित २०७३।५।१३ को
फै सला िमलेकै देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ देिख
लागू भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४०(२) बमोिजम यस ऐन ार भ भएपिछ सव व हने गरी
सजाय गन िम ने नदेिखँदा ितवादीह ताराच नेपाली
र शा ता नेपाली (प रयार) लाई ज मकै दको सजाय हने ।
ितवादीह लाई ठहरेबमोिजम ज मकै दको
सजाय हँदा चक पछ िक भनी िवचार गदा ितवादीह
भाउजू देवर नाता पन भएको र िनजह को अवैध
यौनस पकले गदा गभ रहन गई अवैध पमा रहन गएको
गभका कारण हतास र दोधार मनि थितका कारण समय
सीमािभ गभपतन गराउन नसक नवजात िशशक
ु ोजम
भएको र अवैध गभधारण गरी ब चा ज माएपिछ हा ो

सामािजक प र े यमा आमा र ब चालाई घरप रवार र
समाजले स मानजनक पमा वीकार नगन, घरप रवार र
समाजबाट अपहेिलत भई बिह कृ त हने ज ता डर ासबाट
िसत भई नवजात िशशु जि मएको कुरालाई लक
ु ाउन
आफै ँ ले जीिवत ज माएको नवजात िशशु छोरीको ह या
गरी खा डोमा परु क
े ो अव था तथा ितवादीह ले मृतक
नवजात िशशल
मको रसइवीसमेत नदेिखई
ु ाई मानपनस
ु
ितवादीह ले यसभ दा अगािड कुनै फौजदारी अपराध
गरी सजाय पाएकोसमेत नदेिखँदा ितवादीह लाई मािथ
ठहरेबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक
पन जाने देिखएको र ितवादीह लाई ८(आठ) वष
कै द सजाय गदासमेत ऐनको मकसद पूरा हने देिखँदा
ितवादीह ताराच नेपाली तथा शा ता नेपाली
(प रयार) लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
८(आठ) वष कै द हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु १२ गते रोज १ शभु म् ।
१०
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-१६२१, कत य यान, मनकुमार
े िव. नेपाल सरकार
आ नी ीमती पटक-पटक र सी खाइरहने,
आफू र अ सँग पिन झगडा ग ररहने, घटना भएको
िदनसमेत आ नो छोरालाई पखाला लागेर वा य
चौक मा जँचाउन पठाउँदासमेत र सी खाई मृतक आफै ँ
बाटोमा लडेको र सानो छोरा गहु -मतु मा लतपितएर रहेको
अव थामा देखेर ितवादीले मृतकलाई मान मनसायले
िघसाद पछाद लाि कको पाइप, काँचो दाउरा, बाँसको
भाटा र िसमलको हाँगासमेतले िनमम त रकाले मृतकको
शरीरमा पटकपटक कुटिपट गरेको र आफूले कुटेको
चोटका कारण ीमती बेहोस भई बोली नआएको
अव थामा िनजलाई उपचारको लािग अ पताल लानपु नमा
यही ँ लडाई छाडी गएको र सोही कुटिपटको कारण
मृतकको मृ यु भएको भ ने िमिसल संल न िकटानी जाहेरी
दरखा त, ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को
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सािबती बयान, लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
जाहेरवालासिहतका मौकामा कागज गन यि ह को
बकप , कुटिपटमा योग भएको लाठीह समेत बरामद
भएको बरामदी मचु ु कासिहतका िमिसल संल न कागज
माणबाट माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
ितवादीको कसरु पिु
मािणत भइरहेको देिखँदा
ितवादी मोहन भ ने मनकुमार े ठलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं.को कसरु मा सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठहर गरेको उ च अदालत िवराटनगर, अ थाई
इजलास ओखलढुङ्गाको िमित २०७३।९।१७ को
फै सला िमलेको देिखए तापिन २०७५।५।१ देिख लागू
भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२)
नं.बमोिजम यो ऐन ार भ भएपिछ सव व हने गरी सजाय
गन िम ने नदेिखँदा ितवादी मोहन भ ने मनकुमार
े ठलाई ज मकै दको सजाय हने ।
ितवादी मोहन भ ने मनकुमार े ठलाई मािथ
ठहरेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पछ िक भनी
िवचार गदा यी ितवादीको मृतकलाई मान पूव रसइवी
तथा पूवयोजनासमेत भएको नदेिखएको, ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा बयान गदासमेत
मृतकलाई आफूले कुटिपट गरेकोमा सािबत रही बयान गरी
याियक िन पण गन काममा सहयोग पु याएको, घटना
वारदातको अव था र प रि थित तथा नाबालक ब चाको
पा रवा रक दािय वसमेतलाई िवचार गदा ितवादीलाई
ठहरेबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक
पन र िनजलाई १० वष कै द सजाय गदासमेत ऐनको
मकसद पूरा हने देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय गन उ च
अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाले
य गरेको राय मनािसब देिखँदा ितवादी मोहन भ ने
मनकुमार े ठलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
१० (दश) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः अ णकुमार कोइराला
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
खडका, ०७०-WO-०४११, उ ेषण, पकुमार
यौपाने िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ (९)
(ग) मा हरी िनरी कलाई भिव यमा सरकारी नोकरीको
िनिम अयो य नठहन गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय गन
अिधकार गृह म ालयको सिचवलाई रहेको देिखए पिन
नेपाल सरकार (काय स पादन) िनयमावली, २०६४
को अनस
ु ूची-१ ले मि प रषदमा
् पेस गनु पन िवषयह
तोिकिदएको र सोको िवषयसूची नं. २८ को देहाय ख ड
(घ) ले हरी नायब महािनरी क वा सोसरह र सोभ दा
मािथका अिधकृ तह लाई िवभागीय सजाय गन िवषय मा
मि प रषदमा
् पेस हने भएकोले सोभ दा त लो दजाका
अिधकृ तह उपर ग रने िवभागीय सजाय स बि धत
म ालयबाटै हनपु न देिख छ । म ालयको तफबाट
उप धान तथा गृह म ी तरबाट हरी िनयमावली,
२०४९ अनस
ु ार हरी िनरी कलाई भिव यमा सरकारी
नोकरीको लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने
गरी भएको िनणय, गृह सिचवले नगरेको कारणले मा
अिधकार े को िु ट रहेको भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब
नदेिखने ।
िनवेदकलाई हरी स चारसमेतबाट जानकारी
िदँदासमेत लामो समयस म हािजर हन नआएको हँदा
िनजको नामको सूचना यथाश य चाँडो तामेल गरी पठाउन
भनी हरी धान कायालयले िज ला हरी कायालय,
स रीलाई हरी स चार गरेको र उ स चार िनवेदकका
िपता िहराबहादरु यौपानेले बझ
ु ेको देिख छ । िमित
२०६७।९।२ देिख कायालयमा अनपु ि थत रहेकोले हरी
िनयमावली, २०४९को िनयम ८८ (झ) को कसरु मा िनयम
८४ (छ) बमोिजम सेवाबाट हटाइनेतफ कारबाही चलाई
जानकारीका लािग भनी २४ घ टािभ प ीकरण पेस गन
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भनी इलाका हरी कायालय, भेिडयाबाट जारी याद पज
ु
२०६८।१।९ मा िनवेदकको थायी वतनमा अ.बं. ११०
नं को रीत पु याई तामेल गरेको देिख छ । २ मिहनाको
घर िबदा वीकृ त ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा घर िबदा
अ वीकृ त भएको जानकारी च.नं.१५९ िमित २०६८।१।२
को प ारा िनवेदकको थायी वतनमा पठाइएको देिख छ ।
िमित २०६८।३।२१ को गोरखाप मा तपाइँलाई नोकरीबाट
हटाउनु नपन मनािसब कारण भए यो सूचना कािशत
भएको िमितले बाटाका यादबाहेक ७ िदनिभ प ीकरण
पेस गनहोला
भनी नेपाल सरकारको िमित २०६८।३।१३
ु
को िनणयानस
ु ार िमित २०६८।३।२१ को गोरखाप मा
सूचना कािशत ग रएको पिन देिख छ । उ सूचनाबाट
जानकारी पाएको भनी आफू उपचारको ममा रही िबदा
माग गरेकोले कारबाही हनपु न होइन भनी िनवेदकले िमित
२०६८।३।२९ मा गृह म ालयमा प ीकरण पेस गरेको
देिख छ । उ प ीकरण िच बु दो नभएकोले हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ (झ) को कसरु मा ऐ.
को िनयम ८४ (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको
िनिम सामा यतः अयो य नठह रने गरी सेवाबाट बखा त
गन गरी उप धान तथा गृहम ीबाट िमित २०६८।४।२६
मा िनणय भएको र उ िनणयउपरको पनु रावेदन नेपाल
सरकारबाट िमित २०७०।५।२७ मा सदर भएको देिखने ।
हरी संगठन एक अनशु ािसत संगठन भएको र
सो संगठनको एक िज मेवार पदमा कायरत िनवेदकउपर
हरी आचरणिवपरीतका काम गरी आपरािधक संगठनका
यि ह सँग साँठगाँठ गरेको िवषयमा उजरु ी परी े ीय
हरी कायालय, हेट डा तथा हरी धान कायालयबाट
खिटएका हरी अिधकृ तह को टोलीबाट थलगत
छानिबन गरी िनजको कामकारबाही हरी कमचारीको
आचरणिवपरीत रहेकोले िनजलाई एक तह घटुवाको
कारबाही गनु उिचत हने भनी िदएको ितवेदनसमेतका
आधारमा िनजलाई हरी नायब उपरी कको पदबाट
एक तह घटुवा गरी हरी िनरी कको पदमा कायम गन
गरेको गृहम ी तरीय िनणय बदर ग रपाउँ भनी परेको
िनजको रट िनवेदन आजै यस इजलासबाट खारेज
हने ठहरी आदेश भएको आधारबाट समेत िनजउपरको

हरी आचरणिवपरीतको काय पिु हन आएको
देिखने ।
िनवेदकलाई कारबाही गन गृहम ी तरबाट
भएको िनणय िव मा परेको पनु रावेदनमा पनु रावेदन
अ ययन सिमितले िदएको रायको आधारमा गरेको
िनणय निमलेकोले बदर हनपु न भनी िनवेदन िजिकर
रहेकोमा मि प रषद् कायकारी िनकाय रहेकोले
आफूसम परेको पनु रावेदनका स ब धमा अ ययन
गरी राय सझ
ु ाव िदन सिमित गठन गन स ने नै
देिख छ । उ सिमित मि प रषदको
् िमित २०६९।९।२३
को िनणयबमोिजम गठन भएको देिख छ । यसरी गिठत
सिमितले नेपाल सरकारसम परेको पनु रावेदनमा आफै ँ
िनणय िदने नभई पनु रावेदनस ब धी स पूण बेहोरा अ ययन
गरी राय सझ
ु ावस म िदन पाउने देिखयो । िनवेदकले
पेस गरेको पनु रावेदनमा िनणय गदा मि प रषदबाट
्
िमिसल संल न स पूण कागज माणह को यथोिचत
िव लेषण गरी चिलत कानूनबमोिजम गृहम ी तरबाट
िमित २०६८।४।२६ मा भएको िनणयलाई सदर गरी
गरेको िनणयमा सिमितको रायलाई मा आधार िलई
मि प रषदबाट
िनणय भएको भ ने िनवेदन िजिकर
्
मनािसब नदेिखने ।
िनवेदकउपर हरी िनयमावली, २०४९ को
नोकरीबाट हटाउने वा बखा त गन िनयम ८८ को देहाय
(झ) मा उ लेख भएको मनािसब कारण नभई वा िबदा
निलई िबदा बसेमा वा गैरहािजर भएमा भ ने कसरु मा सजाय
र पनु रावेदन प र छे दअ तगतको िनयम ८४ को देहाय
(छ) मा यव था भएअनस
ु ार भिव यमा सरकारी सेवाको
िनिम सामा यतः अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट
बखा त गनस ने यव था रहेको देिख छ । शाि त सरु ा
कायम गनलगायतका अित संवेदनशील काय कृ ित रहेको
हरी संगठनका एक िज मेवार पदमा कायरत िनवेदकले
आफू िबरामी परेकै भए अिधकार ा अिधकारीबाट िबदा
वीकृ त गराई िबदाको अिभलेख जनाई उपचार गराउनु
पन वा उपचार काजमा रहनु पनमा िबदा वीकृ त नगराई
िबनाजानकारी आफूखस
ु ी कायालयमा हािजर नभएको
अव थामा हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ (झ)
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को कसरु मा सोही िनयमावलीको िनयम ८४ (छ) बमोिजम
भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम सामा यतया अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाइएको काय कानूनसङ् गत नै
देिखयो । तसथ मािथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
िनवेदकलाई हरी िनयमावलीले िनिद गरेको सफाइ पेस
गन उिचत मौका दान गनसमेतको स पूण ि या पूरा गरी
िनवेदकले पेस गरेको प ीकरण िच बु दो नदेिखएका
कारण कारबाही गन अिधकार ा पदािधकारीबाट भएको
िनणय तथा उ िनणयउपरको पनु रावेदन सदर गरी
भएको मि प रषदको
् िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
हन स ने अव था देिखएन । उ ेषणको आदेश नै जारी
हन स ने अव था नरहेकोले सेवामा पनु : बहाल गनु भनी
परमादेशसमेत जारी हन स दैन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः जगदीश साद भ
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०४१२, वन पैदावार
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. ग डक िवकास बक
िलिमटेड, पोखरासमेत
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट ितवादीम येका
सरु े भ तनालाई कसरु दार ठह याई भएको फै सलाउपर
ितवादी सरु े भ तनाको यस अदालतसम पनु रावेदन
नपरेको हँदा सोतफ िवचार ग ररहनु परेन । अ य
ितवादीह को हकमा नेपाल सरकारले िलएको पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा िवचार गदा ितवादी िदपककुमार
े ले मेरो सवारी साधन उ िदन बालवु ा िलन पठाएको
हँ । बालवु ा झारी फकने ममा गाडी पि टएको हँदा िम ी
पठाई गाडी उठाएको हो । उ गाडी उठाउने ममा काठ
िलई आउने काठ धनीले चेनपल
ु ी िदई गाडी उठाउन
सहयोग गरेका रहेछन् । सो चेनपल
ु ीको भाडा ितन खो दा
िनजले मैले तपाइँलाई चेनपल
ु ी िदई सहयोग गरे ँ, तपाइँले
पिन मेरो थोरै काठ गोरखा लिगिदनस
ु ् भ दा मेरो ाइभरले
काठको कागज पज
ु छ छै न ? भनी सो दा घरेलक
ु ो

माणप देखाएको कारणबाट उ सवारीका चालकलाई
थाहा नभएर सो काठ िलएर आउने ममा उ काठसिहत
सवारी साधन पि एको हो । उ मेरो ग १ क १५०४ नं.
को सवारी साधन मैले वन पैदावार काठ ओसारपसार गन
कायका लािग िदई पठाएको होइन । सो काठ ओसारपसार
गरेको स ब धमा मलाई कुनै थाहा जानकारीसमेत
छै न । उ वन पैदावार ओसारपसार गन गराउने काय
मबाट नभएकोले मेरो उ सवारी साधन जफत हनपु न
होइन भनी सु अदालतसम कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । साथै क धनीको जानकारीबेगर
ाइभरले वैधािनक काठ हो भ ने िव ासमा परी याएको
हँदा िनज ितवादी िदपककुमार े लाई सजाय हनपु न
होइन र बरामद कसमेत जफत गन िम ने होइन भनी िनज
ितवादी िदपककुमार े को बयान बेहोरालाई समथन
गद िनजका सा ी रामकुमार े र इ रभ े ले समेत
बकप ग रिदएको पाइने ।
ितवादीह ग डक िवकास बक पोखरा,
राजकुमार रोका तथा िदपक े का स ब धमा िवचार गदा
ग डक िवकास बकले आ नो सं थाको उ े यअनु प
गाडी ख रदमा कजा वाहस म गरेको देिख छ । बकबाट
ऋण िलई ख रद गरेको गाडीले कानून ारा िनषेिधत काय
गरेकोमा ऋण वाह गन सं थालाई जवाफदेही बनाई
सोहीअनु प दोषी ठहर गनु यायोिचत देिखँदैन । य तै
ितवादी राजकुमार रोका कसरु मा बरामद भएको िमनी
कका चालक भएका र वारदातको समयमा आ नो
गाडीमा लोड ग रएका काठह को बारेमा िनजले कागज
छ भनी सोधनी गदा ितवादी सरु े भ तनाले छ भनेको
कारण सो काठह बोक याएको भ नेसमेतको बेहोरा
उ लेख गरी बयान गरेको देिख छ । गाडी धनीको िनदशन
र आदेशमा अ सर गाडी चलाउने बानीमा अ य त रहेका
चालकह गाडी चलाउने बाहेक अ कुरामा गाडीधनीले
नै सबै दािय व िनवाह ग रिद छन् भ ने मानिसकता बोके को
चालक र चालकको हैिसयतमा कायरत रहने एउटा सामा य
यि ले काठ ढुवानी ओसारपसार गदा के कुन क ता
कागजातह अप रहाय ह छ भ ने कुराको स पूण पमा
जानकारी र ान हन नस ने अव थामा पिन चालकको
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हैिसयतमा कायरत रहेका ितवादी राजकुमार रोकाले
कागज छ भनेर सोधेबाट ियनको िनयतमािथ शङ् का गन
निम ने ।
अका ितवादी िदपक े ग डक िवकास
बकबाट ऋण कजा िलई ख रद गरेको ग १ क १५०४
नं. को गाडी धनी भएका र िनजले आ नो गाडीबाट
ितवादी सरु े भ तनाले याएको अवैध काठ याउन
अनमु ित िदएको वा याउने स ब धमा जानकारी वा
म जरु ी भएकोसमेत िमिसल संल न माणह बाट देिखन
आउँदैन । कसरु मा संल नता नदेिखएमा ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गन िम ने देिखएन ।
साथै वारदातमा बरामद भएको ग १ क १५०४ नं. को गाडी
वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम जफत ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा जानी जानी
सो गाडीमा उ अवैध काठ ओसारपसार गरेको भ ने
त य कतैबाट पिन थािपत हनसके को अव था नदेिखँदा
उ गाडी जफत गनु नपन ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पोखराको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः बरामद काठ जफत नगरेको हदस म सु
फै सला के ही उ टी गरी काठ बरामद हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला तथा ितवादीह ग डक
िवकास बक िल. पोखरा, राजकुमार रोका तथा िदपक
े लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी र अवैध काठ
ओसारपसार गन योग गरेको गाडी जफत नगन गरेको
सु गोरखा िज ला अदालतको िमित २०७०।१।१५ को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७१।३।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७५-WH-००२४, ब दी य ीकरण,
ितमा भज
ु ेल िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
नेपालको संिवधानको धारा १६(१) ले येक
यि लाई स मानपूवक बाँ न पाउने हक हने, धारा १७

(१) ले कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन यि लाई वैयि क
वत ताबाट वि चत नग रने, धारा १७ (२) ले येक
नाग रकलाई िवचार र अिभ यि को वत ता, राजनीितक
दल खो ने वत ता तथा संघ र सं था खो ने वत ता
रहे भएको मौिलक हकको याभूित गरेको प र े यमा रट
िनवेदकलाई संगिठत अपराधमा मु ा लगाई प ाउ गरी
थनु ामा रािखएको स दभमा िवचार गदा, संगिठत अपराधको
िविधशा ीय मा यतानु प संगिठत अपराध हनको लािग
यि कुनै संगिठत आपरािधक समूहमा संल न भई सो
संगठनको िनदशनमा शृंखलाब पमा ग भीर आपरािधक
ि याकलाप गद आएको हनपु छ भ ने िस ा त रहेको
पाइ छ । तर यथ ह ले पेस गरेको िलिखत जवाफमा
िनज कुन संगिठत आपरािधक समूहको सद य भई सोको
िनदशनमा के कुन िकिसमको आपरािधक ि याकलापह
गद आएको भनी उ लेख भएको नपाइने ।
रट िनवेदकलाई िमित २०७५|१|१ को
वारदातमा का ेपला चोक िज ला अदालतबाट िमित
२०७५|५|१३ मा पिहलो पटक ३ िदनको याद थप गरी
त प ात् िमित २०७५|५|१५ मा दो ो पटक ५ िदन र
िमित २०७५|५|२० मा ते ो पटक १ िदन याद थप गरी
िहरासतमा राखेको देिख छ । यस कार रट िनवेदकलाई
सर उ ोगमा आगजनी गरेको िवषयलाई संगिठत अपराध
गरेको भनी पटकपटक िबना कुनै आधार िहरासतमा राखी
याद थपको माग गरेको र सोहीबमोिजम याद थप भएको
देिखयो । तर यसरी याद थप गदाको औिच य पिु गन
कुनै आधार र कारण उ लेख गरेको नदेिखने ।
रट िनवेदकउपर सर उ ोगमा आगजनी
गरेको भिनएको िवषयलाई ग भीर संगिठत अपराध गरेको
भनी मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१४ (३) तथा दफा १४(६) ले गरेको ावधानसमेतले
िनिद गरेको बा या मक कायिविधको पालना नगरी
अनस
ु धानको नाममा कानूनबमोिजमको आधार र
कारणिवना िनवेदकको वैयि क वत तासमेतका
संिवधान द मौिलक हक कुि ठत हने गरी थुनामा
राखेको स पूण कामकारबाहीह कानूनसङ् गत नदेिखँदा
िनवेदकको थुना गैरकानूनी नदेिखने ।
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तसथ िववेिचत त य, माण एवम् कानूनको
आधारमा िनवेदन मागबमोिजम सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ (क) र (ख) समेतका
आधारमा िनवेदक उमा भज
ु ेललाई गैरकानूनी थनु ाबाट
मु गनु भनी िवप ीह को नाउँमा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः गगनदेव महतो
इित संवत् २०७५ साल भदौ २२ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी बमकुमार
े , ०६९-CR-०९२८, १००३, ०७०-CR-०१५५,
कत य यान, पदमबहादुर वाइबा िव. नेपाल सरकार,
मनोजकुमार िथङ िव. नेपाल सरकार, पानस मो ान िव.
नेपाल सरकार
जाहेरी दरखा त आफै ँमा िव सनीय माण
होइन । यिद त यसङ् गत छ र य पको भई िमिसल
संल न अ य वत एवम् िव सनीय माणबाट पिु
भएको देिख छ भने जाहेरीमा उ लेख भएको बेहोरा
माणको पमा ा हने ह छ । तर बु दै जाँदा थाहा
भएकोले िव ास ला छ भनी उ लेख भएको जाहेरी
बेहोरा िव सनीय नदेिखँदा माणको पमा भरपद नभई
माणमा ा समेत नदेिखने ।
य शङ् कारिहत िव सनीय माणको
अभावमा के वल शङ् का र िव ासको भरमा कसैलाई
कसरु दार कायम गन िम दैन । कसरु दार कायम गनको
लािग व तिु न
य शङ् कारिहत र िव ासयो य
माणको ज रत पदछ । शङ् का र िव ासलाई मा
आधार बनाएर आरोपीको कसरु लाई िन य ल गन हो
भने फौजदारी याय िस ा तको ल य र उ े य नै
अ यौलमा मिलन पु दछ । जनु कुरा दशजना अपराधी
छुटुन् तर एकजना िनरपराधी नप न् भ ने फौजदारी
यायको िस ा तको मू य र मा यतािवपरीत हन
जाने ।
याय िन पणको लािग य व तिु न
शङ् कारिहत र िव ासयो य माणको उिचत िववेचना
र िव ेषणको आव यकता पदछ । य , िववादरिहत

एवम् िव ासयो य, ठोस र वत माण नै फौजदारी
याय िस ा तको मूल मम र आ मा हो । य र वत
माणको अभावमा कसैलाई पिन कसरु दार ठहराउन
िम दैन । आरोिपत कसरु मा कसरु दार ठहराउन य र
ठोस एवम् वत माणको ज रत पन ।
घटना थल निजक रहेको भ याङमा
लाि टकको घडी भेिटएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट
देिखएको र सो घडीको बारेमा सह ितवादीम येको
पदमबहादरु वाइबाले पानस मो ानको हो भने पिन बरामद
भएको भिनएको घडी पानस मो ानबाट सनाखत गराइएको
अव था देिखँदैन । यसको साथै भेिटएको मालव तु घडी
सामा य कृ ितको हँदा सनाखत नगराइएको अव थामा
पानस मो ानकै हो भनी भ न िम ने देिखँदैन । हनस छ
भनी शङ् का र अनमु ान गन हो भने पिन शङ् काको सिु वधा
अिभयु ले नै पाउने हँदा आरोिपत कसरु मािणत गन
स दभमा यसको ामािणक मू य नदेिखने ।
जाहेरी दरखा त िव ासका आधारमा परेको,
मौकाको आ नो बेहोरा लेखाउने यि ह ले शङ् का
र िव ासस म देखाएको र िनजह को भनाइ र कथन
य पको नदेिखएको, भेिटएको भनेको घडीको
स ब धमा सनाखतस म नगराएको कारणले यहाँ पिन
शङ् काको ि थितस म देिखन आएकोले आरोिपत कसरु
मािणत हने व तुिन य माणको ततु िमिसलमा
अभाव रहेको पाइने ।
ितवादीह पानस मो ान, मनोजकुमार िथङ
र पदमबहादरु वाइबासमेतले अिधकार ा अिधकारीसम
मृतकलाई सिु तरहेको अव थामा छुरा रोपी मारेका ह
भनी आरोिपत कसरु लाई वीकाद बयान गरेको देिखए
पिन घटनामा योग भएको भिनएको छुरी बरामद गनतफ
अिभयोग प सि य पमा ततु भएको पाइँदैन । मानपन
ु
कारणमा जनु रसइवी देखाइएको हो यि को कारणले
मािनसको यानै िलनपु न अव थासमेत नदेिखने ।
अदालतमा बयान गदा मौकाको आ नो
बयानलाई इ कार गद सोको स दभमा िनजह ले
आ नो बेहोरा लेखाएकै पाइ छ । यसका साथै
अिधकार ा अिधकारीसम
भएको आरोपीको
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बयान बेहोरा मा कसरु मािणत हनको लािग पया
हँदैन । अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान बेहोरा
अ य शङ् कारिहत वत माणबाट समिथत भई पिु
भएको देिखनपु छ । यिद देिखँदैन भने, अदालतमा बयान
गदा ितवादीह ले आरोिपत कसरु लाई अ वीकार
गरेकोले उनीह को मौकाको य तो बयान माणको लािग
ा हन नस ने ।
तसथ प ा लगाउँदै जाँदा खु न आएकाले
िव ास ला छ भनी जाहेरी दरखा त परेको, मौकामा
कागज गन कसैले पिन घटना य देखेको, थाहा पाएको
भनी भ न नसके को, ितवादीह मौकामा कसरु गरेको
कुरामा सािबत रहे पिन अदालतमा बयान गदा मौकाको
आ नो सो सािबती बेहोरालाई अ वीकार गद आरोिपत
कसरु मा इ कार रहेको, सोको पिु को लािग आआ नो
सा ीह लाई ितवादीह ले उपि थत गराई बकप समेत
भएको, मानपन
ु कारणको लािग देखाइएको रसइवी
प यारलायक र िव सनीय नदेिखएको र प रि थितज य
माणको मू याङ् कन गनपन
ु अव थासमेत िमिसलमा
नरहेकाले पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु को कसरु दार ठहर गरी भएको इ साफ
मनािसब नदेिखने ।
अत: व तिु न , िव सनीय, य र वत
माणको अभावमा कसैलाई आरोिपत कसरु को कसरु दार
ठहराउँदा फौजदारी यायको िस ा तको ममअनक
ु ू ल हने
नदेिखँदा मकवानपरु िज ला अदालतबाट ितवादीम ये
पानस मो ानको हकमा यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम तथा ितवादी पदमबहादरु वाइबा
र मनोजकुमार िथङको हकमा यानस ब धीको १३(४)
नं. बमोिजम सजाय हने ठह याएको फै सलालाई सदर
गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६९।१०।९
मा भएको फै सला उपयु िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट िमलेको नदेिखँदा उ टी भई आरोिपत
कसरु बाट यी पनु रावेदक ितवादीह पदमबहादरु वाइबा,
मनोजकुमार िथङ र पानस मो ानले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त: ह रहर पौडेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७ गते रोज ५ शभु म् ।

५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०८५५ र ०७३-CR०९८२, कत य यान, रमेशिसंह महरा िव. नेपाल सरकार
र नेपाल सरकार िव. रमेशिसंह महरा
ितवादी रमेश िसंह महरालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. बमोिजमको
कसरु मा सोही महलको १३(१) बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर तथा आफू वारदात थलमा
उपि थत नरहेको हँदा उ च अदालत िदपायल, महे नगर
इजलासबाट भएको फै सला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट
फुसद िदलाई सफाइ पाउँ भ ने ितवादी रमेशिसंह महराको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ मा फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत
गन भार वादीमा हनेछ भ ने कानूनी यव था रहेको
अव थामा घटना थल लास जाँच मचु ु कामा बायाँप
करङ निजक १/२ इ च गोलाईको घाउ र दािहनेप
गोली िन के को घाउ रहेको भनी उ लेख ग रएको तथा
शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण Perforating
bullet injury leading to haemorrhage and
shock भनी उ लेख भएको तथा यसै स दभमा अका
ितवादी कणबहादरु धामीले मृतक देवबहादरु िव लाई
कत य गरी मारेकोमा यसै स मािनत सव च अदालतबाट
सव वसिहत ज मकै दको सजाय पाइसके को अव था रही
वादीले ततु वारदातमा ितवादी रमेशिसंह महराको
संल नता रहेको माण पनु रावेदन िजिकरबमोिजम गज
ु ान
नसके को देिखँदा िनज रमेशिसंह महरालाई सव वसिहत
ज मकै दको सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ मा ितवादीले
कुनै कुराको िजिकर िलएमा सो कुराको माण पु याउने
भार िनजको हनेछ भ ने कानूनी ावधान रहेको प र े यमा
ितवादी रमेश िसंह महरासमेतउपर परेको िकटानी जाहेरी
सोही बेहोरालाई समथन गन गरी जाहेरवालाले अदालतमा
गरेको बकप , मौकामा बिु झएका गजबहादरु िव ट,
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धनबहादरु िव समेतले गरेका कागज र अदालतमा गरेका
बकप समेतले उि लिखत वारदातमा िनज ितवादी रमेश
िसंह महराको उपि थित रहेको देिखन आउँछ । तसथ
ितवादीले उि लिखत वारदात घटेको िदन आफू अ य
रहेको िजिकर िलए पिन सोलाई पिु गन गरी कुनै स ब
माण गज
ु ान सके को नदेिखँदा पनु रावेदक ितवादीको
उि लिखत पनु रावेदन िजिकरसँगसमेत सहमत हन सिकने
अव था देिखन नआउने ।
पनु रावेदक ितवादीलाई के क तो सजाय
गदा उपयु हने भ नेतफ िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(३) नं. मा “अ िकिसमसँग
मतस लाहमा मान ठाउँमा गई अ कुरा के ही नगरी हेरी
रहनेलाई र लेिखएदेिख बाहेक अ िकिसमका मतलबीलाई
६ मिहनादेिख तीन वषस म कै द गनपछ
ु ।” भ ने यव था
भएको प र े यमा ितवादी रमेश िसंह महरा अक ितवादी
कणबहादरु धामीसँगको मतस लाहमा वारदात थलमा
उपि थत रही िनज मृतकको यान जोगाउन के ही पिन
नगरी मक
ु दशक भई उ वारदातमा संल न रहेको त य
िमिसल संल न सबतु माणह बाट थािपत हन आएको
हँदा िनज ितवादी रमेशिसंह महरालाई सोही १७(३) नं.
बमोिजम ३(तीन) वषको कै द हनपु न यायोिचत देिखन
आउने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारण र
माणह बाट पनु रावेदक ितवादी रमेशिसंह महरा अका
सहअिभयु कणबहादरु धामीसँग वारदात भइरहेको
ठाउँमा उपि थतस म रहेको अव थामा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै दको
सजाय गन गरेको उ च अदालत िदपायल, महे नगर
इजलासबाट िमित २०७३।७।८ मा भएको फै सला के ही
निमलेकोले निमलेको हदस म के ही उ टी भई पनु रावदक
ितवादी रमेश भ ने रमेशिसंह महरालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १ र १७(३) नं. को कसरु मा सोही
१७(३) नं. अनस
ु ार ३(तीन) वषको कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः गगनदेव महतो
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल भदौ१८ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-WO-०४६५, उ ेषण, के शवराज
पा डेसमेत िव. कायकारी प रषद्, ि भुवन िव िव ालय,
क ितपुरसमेत
िनवेदकले िलएको मु य िजिकर व र ताको
आधारमा या पस मख
ु को िनयिु हनपु न भ ने
िवषयतफ िवचार गदा सेवामा वेश गरेको व र तालाई
मता र कायकुशलताको िहसाबले पिन हे रनु पन
ह छ । ि भवु न िव िव ालय ऐन, २०४९ को दफा २ को
“ट” मा िश क भ नाले िव िव ालयमा िश ा दान गन
वा अनस
ु धान कायमा संल न ा यापक, सह ा यापक,
उप ा यापक तथा सहायक ा यापक स झनु पछ र सो
श दले िव िव ालयका िविभ न तहका िश क तथा
यस ऐनअ तगत बनेको िनयममा िश क भनी तोिकएको
यि लाई समेत जनाउँछ भनी प रभािषत गरेको
पाइ छ । अनभु व र शासिनक मता मा लाई आधार मानी
कोभ दा को व र भ ने आधारमा मा ै या पस मख
ु
छािनने नभई ि भवु न िव िव ालय संगठन तथा शैि क
शासनस ब धी िनयम, २०५० को िनयम १८५(२) को
आधारभूत ि या पूरा भएको छ छै न भनी हेनपन
ु हन
आउँछ । या पस मख
ु पदको िनयिु मा िश ा य को
िसफा रसमा कायकारी प रषदल
् े िनयु गरेको हो होइन
भ ने मु य कानूनी ि या हेनपन
ु ह छ । उपयु ऐनको
यव थाले या पस मख
ु हनलाई सह ा यापक वा
ा यापक नै चािहने भनी ट यो यता तोके को पिन
देिखएन । य तो अव थामा व र वा किन को नउठ् ने
र कानूनी बा यतासमेत नरहेको भनी ०६९-WO-०३३८
को िनवेदक कुमार आचाय दख
ु ी िव ि .िव.समेत भएको
रट िनवेदनमा या यासमेत भएको नदेिखने ।
या पस मख
ु पदको लािग तावकताह को
मू याङ् कन गन शैि क यो यता, शैि क गितिविध,
अनभु व र शासिनक मता, कायनीित योजना
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र छलफललगायतका आधारह तय ग रएकोमा
तावकताह ले पेस गरेको तावलाई मू याङ् कन
गदा रट िनवेदकह के शवराज पा डेयले २७.५ र
यशोदा आचाय का लेले ४४.२५ अङ् क ा गरेको र
या पस मख
ु पदका लािग िसफा रस भएका अ य ३
जना तावकताह ह रभ शाहीले ५१.५, नरे राज
पौडेलले ४९.५, बिु मान े ले ४७ अङ् क ा गरेको
आधारसमेतबाट सम मू याङ् कनमा रट िनवेदकह ले
अ य तावकताह भ दा कम अङ् क ा गरेको भ ने
िमसल संल न सच किमटीको फाइलबाट नदेिखने ।
तावकताह म ये सबैभ दा बढी अङ् क
ा गन तावकता ह रभ शाहीलाई नै या पस
मख
ु िनयु गरेको, व र ताको आधार के वल अनभु व
र शासिनक मता भ ने आधारमा मा ै या पस मख
ु
िनयु हने नभई अ य आधारह समेतबाट मू याङ् कन
ग रनपु न भनी ितपािदत िस ा तबमोिजम मनािसब
नै देिखएको, ि भवु न िव िव ालय संगठन तथा शैि क
शासनस ब धी िनयम, २०५० को िनयम १८५(२) को
आधारभूत कानूनी ि या पूरा गरी या पस मख
ु पदमा
िनयिु भएको अव थासमेतबाट या पस मख
ु पदमा
गरेको िनयिु गैरकानूनी वा अनपु यु भ ने नदेिखँदा
िनवेदकह को िनवेदन दाबीबमोिजम उ र या पस
मख
ु पदमा ि .िव. वाय तास ब धी िनयम, २०६२ को
िनयम ६(२) बमोिजम िनयिु को िहसाबले व र िश क
भएकोले सो िनयिु मा िनवेदकह ले ाथिमकता पाउनपु न
तर किन िश क ह रभ शाहीलाई या पस मख
ु पदमा
गरेको िनयिु बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदकह ले िलएको
िनवेदन दाबी र िनवेदकह का तफबाट रहनभु एका िव ान्
अिधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट ि .
िव. वाय तास ब धी िनयम, २०६२ को िनयम ६(२)
बमोिजम िनयमले तोके बमोिजमको स पूण ि या पूरा गरी
छनौटका लािग तयार ग रएका आधारह को मू याङ् कन
गदा ५ जना आवेदकह म ये उप ा यापक ह रभ
शाहीले सबैभ दा बढी अङ् क ा गरेकोले या पस मख
ु
पदमा िनज उप ा यापक ह रभ शाहीलाई िनयु गन

भनी िमित २०७३।७।६ मा कायकारी प रषदबाट
् भएको
िनणय कानूनस मत नै देिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त: काशद भ
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल फागनु १४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार े ,
०६६-WO-१२६०, उ ेषण, यामकृ ण महजन िव.
भूिमसुधार कायालय, लिलतपुरसमेत
िनवेदक के दारनाथ रंिजतको दा.खा. गरी
मोिहयानी हकको माणप पाउँ भ ने िमित २०५२।२।२८
को िनवेदन सामेल रहेको भूिमसधु ार कायालय, लिलतपरु को
१४/२०५२।२।२८ को “मो.ह. . . पाउँ” भ ने फायल
सामेल रेहको भूिमसधु ार कायालय, लिलतपरु को िमित
२०५२।१२।४ को िनणय हेदा “फायलसाथ रहेका
माणह हेदा ज गाधनीह को म जरु ी, स बि धत
उपमहानगर ल.प.ु वडा नं.२ को िसफा रस साथै सािबक
मोही गंगारामको र के दारनाथ रंिजत तथा िदलबहादरु
िव समेतको िनवेदनबाट गंगाराम महजनले ज गा जोतभोग
नगरी पूणकुमारी रंिजतले जोतभोग ग रआएको भ ने
सािबकमा िदएको िनवेदन / माणह को आधारमा सािबक
मोहीह को लगत क ा गरी िनवेदक के दारनाथ रंिजतको
नाममा िलखतअनस
ु ार दा.खा. गरी मोहीको माणप
बनाई िदनु र रेकड िमलानको लािग मा.पो.का.मा लेखी
पठाइिदने ।” भनी िनणय भएको नदेिखने ।
सोही फायल सामेल रहेको मेि टने स नापी
शाखा, लिलतपरु को िफ डबक
ु उतार हेदा जोताहाको नाम,
थर, वतनको महलमा गंगाराम महजन, ल.प.ु साचल वडा
नं.२, ज गाधनीको नामथर, वतनको महलमा िदलबहादरु
िव ल.प.ु डोखाडोल उ लेख भएको देिख छ । सोही
फायलमा सामेल रहेको उ िक.नं.२१६ को ज गाको
ज गाधनी दता े ताको ितिलिपमा ज गाधनीको
नाम ीधर िव उ लेख भई मोहीको महलमा “गंगाराम
महजन, ल.प.ु सपचल” भ ने उ लेख भएको देिखएको
छ । उ फायलमै सामेल रहेको िमित २०५२।१२।२
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मा नापी अिधकृ तबाट मािणत ग रएको नापी शाखा
लिलतपरु को िफ डबक
ु उतारबाट पिन उ िक.नं.२१६
को ज गाको जोताहा मोही गंगाराम महजन कायम देिखएको
छ । उ लेख ग रएबमोिजम रट िनवेदकका िपता गंगाराम
महजन मोही यथावत् कायम रिहरहेको ज गा दता े ता,
िफ डबक
ु लगायतको सरकारी अिभलेखबाट देिखएको
ि थितमा भूिमसधु ार अिधकारीले उ िमित २०५२।१२।४
मा िनणय गनपु ूव मोहीको लगत क ा गन कारबाही चलाउँदा
र िनणयको ममा कायम देिखएको मोही गंगाराम महजन
वा िनजको हकवालालाई बझ
ु ेको भ ने सो िनणय बेहोरा
र भूिमसधु ार कायालयको उि लिखत स कल फायलबाट
देिखएन । उ िक.नं.२१६ को ज गाको कायमी जोताहा
मोही देिखएको गंगाराम महजनको नाममा रहेको मोहीको
लगत क ा गरेबाट रट िनवेदकलाई असर पन देिखएको
ि थितमा सरोकारवाला यि लाई सनु वु ाइको मौका
िदनपु छ भ ने ाकृ ितक यायको िस ा तको पालना
नभई भएको उ भूिमसधु ार कायालय, लिलतपरु को िमित
२०५२।१२।४ को िनणय कानूनस मत रहेको भनी मा न
िम ने देिखन नआएन ।
अतः भूिमसधु ार कायालय, लिलतपरु बाट िमित
२०५२।१२।४ को िनणयअनस
ु ार मोहीको लगत क ा
गनभु दा अगािडस म ज गाधनी दता माणपज
ु ा, िफ ड बक
ु
उतार, जोताहाको अ थायी िन सासमेतका कागजातबाट
कायम देिखएको मोही वा िनजको हकवालालाई जानकारी
एवम् सनु वु ाइको मौका नै निदई मोहीको लगत क ा गरेको
भूिमसधु ार कायालय, लिलतपरु को िमित २०५२।१२।४
को िनणय कानूनस मत नदेिखएकोले उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७१-CR-०८३१ र ०७१-CR-०८३२, यान
मान उ ोग, डाँका, संजय लामा तामाङ िव. नेपाल सरकार
र इ बहादुर खवास िव. नेपाल सरकार

हितयार र घाउको कृ ित यान मान उ ोगमा
मह वपूण भए तापिन यान मान मनसाय िथयो वा िथएन
भ ने कुरालाई मख
ु त वको पमा िव ेषण गनपन
ु
ह छ । अ य यि को ह त ेपको कारणले यान मन
नपाएको भ ने अव था पिन देिखँदैन । कुनै प रि थितको
कारण ितवादीह ले मान नपाएको वा ते ो प को
ह त ेपको कारण मान कायबाट रोकावट भएको भ ने
पिन देिखँदनै । वारदातमा योग भएका हितयारसमेत
बरामद हन सके को पाइएन । यसरी िनरज िगरीलाई मा ती
यानमा हाली लान ला दा मैले नै रोके को हँ भ नेसमेत
बेहोराको ेम गु ङले मौकामा लेखाइिदएको घटना िववरण
कागज, काउ टरमा आई तेल माग गरेको र तेल छै न भ ने
जानकारी पाएपिछ वारदात हन गएको भ नेसमेत बेहोराको
मौकामा जाहेरी िदने महे िनरौलाको जाहेरी दरखा त,
ितवादीह संजय लामा (तामाङ) र राजु िल बूले सु
अदालतमा गरेको बयान, कागज गन छिव चापागाइँ, धमराज
िगरी, अमृत िगरीसमेतले सु अदालतमा गरेको बकप को
बेहोरा, घटनाको व तिु थित र पीिडत वयम्को कथन,
पीिडतह लाई लागेको चोटको कृ ित, ितवादीह को
पीिडतको यान मान मनसाय भएको भए वारदात थलमा
नै यान मान स ने अव था हँदाहँदै पीिडतलाई यानमा
राखेर लैजान खोजेको घटना थल अव थासमेतका
आधारले ितवादीह ले पीिडतलाई मान मनसाय राखेका
िथए भ ने देिखन नआउने ।
यान मान उ ोगको कसरु थािपत हनको
लािग आव यक अक मह वपूण त वको पमा यान
मानको लािग तयारी रहेको ह छ । ितवादीह ले
पीिडतलाई मानको लािग के क तो तयारी गरेका िथए
भनी हेदा, ितवादीह को समूह ए कासी निवन ेड
क सनमा वेश गरी काउ टरमा आई तेल माग गरेको
र तेल छै न भ ने जानकारी पाएपिछ काउ टरिभ पसी
मािलक र कमचारीउपर हातपात गन थालेपिछ वारदात
हन गएको बेहोरा मौकामा जाहेरी िदने महे िनरौलाको
जाहेरी दरखा तबाट देिख छ । साथै वाई.िस.एल.को
िनदशनअनस
ु ार िनरज िगरीले अवैध पमा पे तोल राखेको
छ, सो पे तोल खोजी गरी शासनमा बझ
ु ाउने उ े यले
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गएका िथय भ ने ितवादीह संजय लामा (तामाङ) र
राजु िल बूले सु अदालतमा गरेको बयान, कागज गन
छिव चापागाइँ, धमराज िगरी, अमृत िगरीसमेतले सु
अदालतमा गरेको बकप को बेहोरासमेतले ितवादीह ले
पीिडतलाई मानको लािग कुनै पूवतयारी गरेको नभई
त काल उ प न प रि थितबाट घटना घिटत भएको
भ नेसमेत देिखन आएबाट ितवादीह ले पीिडतलाई
मानको लािग तयारी गरेका िथए भ ने देिखन नआउने ।
ितवादीह ले यान मानस मको काय
गरेका िथए वा िथएनन् भनी हेदा, घटना िववरण कागज,
जाहेरी दरखा त, कागज गन छिव चापागाइँ, धमराज
िगरी, अमृत िगरीसमेतले सु अदालतमा गरेको बकप ,
ितवादीह को बयानलगायतका कागजातह हेदा
ितवादीह को समूहले मोटरसाइकलमा तेल भन
/ भराउने तथा पे तोल खोजी गन िवषयमा िववाद हँदा
दवु ैतफबाट हानाहानको त काल उ प न प रि थितमा
हे मेटसमेतको योग गरी पीिडतह लाई कुटिपट गरेको
भ ने देिखयो । कुनै प रि थितको कारण ितवादीह ले मान
नपाएको वा ते ो प को ह त ेपको कारण मान कायबाट
रोकावट भएको भ ने पिन देिखन आएन । यसरी पीिडतह
कृ णकुमार िगरी र िनरज िगरी एवम् ितवादीह संजय
लामा तामाङ, इ बहादरु खवास, गोपाल साई, िकशोर
भ ने लेखनाथ अिधकारी र नरे कुमार अिधकारीका िबच
मोटरसाइकलमा तेल भन / भराउने तथा िनरज िगरीले
राखेको शङ् का ग रएको पे तोल खोजी गन िवषयमा िववाद
हँदा उ वारदात हन गएको नदेिखने ।
ितवादीह को समूहले
हे मेटसमेतको
योग गरी पीिडत िनरज िगरीलाई कुटिपट गरी यानमा
हाली अ य लैजानसमेत लागेको घटना थलको
अव था देिखँदा िनरज िगरीले राखेको अवैध हितयार
पे तोल खोजी गरी फे ला परे शासनलाई बझ
ु ाउने भ ने
उ े यले ितवादीह को समूह पे ोल प पमा गएको
भ ने ितवादीह को अनस
ु धान अिधकारीसम र सु
अदालतमा गरेको बयान मेल खाएकोसमेत देिखएकोले
ितवादीह ले पीिडतह को यान मान चाहेको भए
यान मान स ने पया स भावना र घटना थलको

अव था रहेको प रि थितमा यान मान गरी कुटिपट
गरेको भ ने देिखन आएन । पीिडतह लाई मानको लािग
ितवादीह लाई ते ो प को ह त ेपको कारण रोके को
भ ने पिन देिखन नआउने ।
अत: िववेिचत आधार र घटनाको व तिु थित,
पीिडत वयम्को कथन, पीिडतह लाई लागेको चोटको
कृ ित, ितवादीह को समूहले वारदातमा योग गरेको
हितयारको कृ ितसमेतको अव थाबाट ितवादीह ले
पीिडतह को यान मान चाहेको भए यान मान स ने
पया स भावना र अव था रहेको प रि थितमा यान
मान गरी हार गरेको भ ने नदेिखएको हँदा यान मान
उ ोगज तो ग भीर फौजदारी कसरु मा कसरु कायम गनको
लािग आव यक आपरािधक मनसाय, सो मनसायअनु प
पीिडतलाई मानको लािग तयारी र य तो तयारीअनु प
पीिडतलाई मानको लािग काय गरेको शङ् कारिहत तवरले
स माण पिु हन नआएको अव थामा पनु रावेदन अदालत
इलामबाट ितवादीह लाई यान मान उ ोग ठहर गन
गरी गरेको फै सला उ टी भई पनु रावेदक / ितवादीह
संजय लामा तामाङ, इ भज
ु ेल भ ने इ बहादरु
खवास, गोपाल साई, िकशोर भ ने लेखनाथ अिधकारी
र नरे कुमार अिधकारीको कायलाई कुटिपटमा प रणत
गन गरी गरेको सु झापा िज ला अदालतको िमित
२०६८/१२/१, २०६९/८/१० र २०६९/११/२ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । साथै पनु रावेदन
नगन ितवादी राजु िल बूको हकमा समेत पनु रावेदन
अदालत इलामबाट यान मान उ ोगतफ जनही ५
वष कै द सजाय हने गरी गरेको िमित २०७१/३/३१ को
फै सला सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०५ नं. एवम् मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता,२०७४ को दफा १४४(२)
बमोिजम उ टी भई कुटिपटमा प रणत गन गरी गरेको सु
झापा िज ला अदालतको िमित २०६८।१२।१ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।
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नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको र चोरीको १४(२)
इजलास नं. ८
नं. बमोिजम सजाय गन गरेको सु िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
१
िमित २०७१/५/३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी काशमान हने ठहछ । साथै ितवादीह ले याउरी तामाङले कानमा
िसंह राउत, ०७२-RC-००७०, कत य यान र चोरी, लगाएको सनु समेत चोरी गरी लगेको हँदा सो बराबरको
नेपाल सरकार िव. लोकबहादुर थापासमेत
िबगो चोरीको १० र २१ नं. बमोिजम जाहेरवालाले
याउरी तामाङको कानमा लगाएको सनु र ितवादीह बाट भराई िलन पाउने ठह याई भएको सु
पैसा चोन जाउँ भनी लोकबहादरु थापालाई मैले भनेपिछ फै सला सदर हने ठह याई भएको फै सलासमेत सदर हने ।
िमित २०६९।४।१९ गते याल खोली िभ पसी कानमा
ितवादीह
दवु ैजनाले पूवस लाह र
लगाएको सनु िझ न ला दा बढु ी िबउँिझन् र यसपिछ मसँग योजनाबमोिजम याउरी तामाङको साथमा रहेको पैसा र
भएको छुरी िझक ४ चोटी छातीमा हानेपिछ बढु ी मरी र दवु ै सनु लटु ी बाँडी खाने गरी वारदातको िमित २०६९/४/१९
कानको सनु िनकाली घरमा गएको हो । सजाय लागेको मा राितको समयमा च कुसमेत साथमा िलई दावा
भो ने हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी लोकबहादरु थापाले तामाङको घरमा र सी खाई राित सिु तरहेक ८५ वषक
सु अदालतमा गरेको बयान देिख छ । दवु ैजना र सी वृ को घरमा यालबाट वेश गरी कानमा लगाएको सनु
खाई याउरीको घरमा गई याल खोली िभ सिु तरहेक ता ने ममा मृतक याउरी तामाङले च कु हार गन
बढु ीको कानको सनु िनका न ला दा याउरी िबउँझी यि िच ने डरले साथमा भएको च कुले शरीरको छाती
लोकबहादरु सँग भएको च कुले ४ चोटी मैले हाने ँपिछ मैले र पेटमा पटकपटक हार गरी कत य गरी मारेको त य
पिन हानेको हो । सनु मैले लगेको हो । सजाय लागेको भो ने देिखन आएको अव थामा अ.बं. १८८ नं. बमोिजमको
हो भनी भकाने भ ने म रचमान तामाङले सु अदालतमा घटी सजाय हने राय ततु मु ाको वारदात घटनामा
बयान गरेको नदेिखने ।
आकषण हने नदेिखने ।
घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का हेदा छाती
तसथ, िववेिचत उि लिखत आधार, कारणको
र पेटमा काटेको लामो चोटह रहेको भ ने देिख छ । रोहमा ितवादी लोकबहादरु थापा र भकाने भ ने
ितवादी लोकबहादरु थापाको घरबाट च कु बरामद म रचमान तामाङलाई जनही १५ वष कै द सजाय हने भनी
भएको छ । मौकाको जाहेरी बेहोरालाई समथन गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम पनु रावेदन अदालतबाट य
अदालतमा जाहेरवाला दमैिसंह तामाङले बकप गरेको भएको राय मनािसब देिखएन । सोबाहेक अ य कुरामा िनज
पाइ छ । य तै व तिु थितका ह रदेव तामाङ, दावा ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
तामाङको बकप बाट समेत याउरी तामाङको मृ यु १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
कत यबाट भएको त य थािपत हन आएको नदेिखने । ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।५।३
ितवादीह मौकामा र अदालतमा समेत सािबती भई मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बयान गरेको पाइ छ । कत य गरी मानमा योग भएको इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
च कु ितवादीको घरबाट बरामद भएको छ । व ततु : क यटु र: संजय जैसवाल
िनज ितवादीह को सािबती बयान त यगत माणबाट इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभु म् ।
पिु हन आई िनजह ले आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा
२
ितवादी लोकबहादरु थापा र भकाने भ ने म रचमान मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) धान म ल, ०७१-CI-०१८९, उ ेषण, अि तयार
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दु पयोग अनुस धान आयोग टंगाल िव. मदनकुमार
अिधकारी
सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम १४१ मा कुनै पिन बोलप दाता, परामशदाता,
सेवा दायक िनमाण यवसायीलाई कालोसूचीमा
रा नपु ूव पया पमा प ीकरण िलनपु न, कालोसूचीमा
रा न अनरु ोध गन सावजिनक िनकायसमेत साथै राखी
सनु वु ाइ गन गरी सनु वु ाइको मौकासमेत िदनपु न यव था
रहेको पाइ छ । िनयम १४१ (१४) मा सावजिनक ख रद
कायालयले कालोसूचीमा रा ने कारबाही सोस ब धी
अनरु ोध ा भएको िमितले ६ मिहनािभ ग रस नपु न”
भ ने यव थासमेत रहेको पाइयो । तुत िववादमा
िनयमावलीले तोके को उ समयाविधिभ िनणय नगरी
६ मिहना अविध नाघेपिछ कालोसूचीमा रा ने िनणय
भएकोसमेत देिखने ।
पनु रावेदक अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको अनरु ोधमा सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयले िवप ी िनवेदक क पनीलाई कालोसूचीमा
रा ने िनणय गरेको पाइयो । यसरी कालोसूचीमा रा ने
िनणय गनपु ूव कालोसूचीमा रा नु नपन आधार र
कारणसिहत प ीकरण पेस गन पया मौका िदएको भ ने
िलिखत जवाफ तथा िमिसल संल न कागजातह बाट
देिखन आएन । कालोसूचीमा रा ने िनणय गन िनकाय
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको तफबाट ततु
पनु रावेदन परेको पिन देिखएन । िनणय गन कायालयले
पनु रावेदन नगरी कालोसूचीमा रा न अनरु ोध गन
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको तफबाट
ततु पनु रावेदन पन आएको नदेिखने ।
िवप ी िनवेदक क पनीका स चालक िव
दायर भएको ाचार मु ामा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने गरी िनणय भइसके प ात् र पया सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई कानूनले िनिद गरेको अविधसमेत
नघाई यथ िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने गरी भएको
िनणय सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
१४१ अनु पको देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट यथ

िनवेदक क पनीलाई कालोसूचीमा रा ने गरी िमित
२०६९।११।१० मा सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयबाट भएको िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७०।९।२२ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: के दारनाथ पौडेल
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १४ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-१००२, जबरज ती करणी
उ ोग, नेपाल सरकार िव. गणेशबहादुर घितमगर
अदालतसम को बकप मा जाहेरवालीले
ितवादी र मिबच िमित २०६९।१२।३० गते िबहानको
समयमा लेनदेनको बारेमा झगडा हँदा मलाई चोटपटक
लािग दाँतसमेत भाँिचएको र यसपिछ ितवादी भागेको
कारण रसले यो मु ा िदएको हँ । िनजले जबरज ती करणी
गन खोजेका होइनन् भनी आ नो मौकाको जाहेरी बेहोरा
खि डत हने गरी बकप गरेको पाइने ।
घटनाका कसरु दार भिनएका ितवादी
गणेशबहादरु थापा मगर मौकामा फरार रही िमित
२०७०।११।२५ मा अदालतमा हािजर हन आएको
पाइ छ । िनजले अदालतसम को बयानमा जाहेरवालीले
वारदात िमितभ दा अिघ लो िदन मेरो पसलबाट आधा
िकलो मासु लगेको र वारदात िमितमा म आ नो मासु
पसलमा बिसरहेको अव थामा िबहान साँढे ६ बजेितर
जाहेरवालीसमेत अ य ४ जना मािनसह आई सडेको
मासु बे ने भनी झगडा गन थािलन् । मैले य तो मासु
िदएको होइन यहाँ ह ला नगनस्
ु भ दा नमानी झन् िज ी गन
थालेकाले मैले उता जानस
ु ् भनी िपठ् यमँु ा ध का लगाउँदा
यहाँ लडेक र दातसमेत टुटेका हन् । मैले जबरज ती
करणी गन खोजेको होइन भनी कसरु गरेको कुरामा पूणत:
इ कार रही बयान गरेको र िनजको इ कारी बयानलाइ
समथन गद िनजका सा ी िवनोद प तले अदालतमा
बकप ग रिदएको देिखयो । मौकामा अनस
ु धानमा कागज
गन यि ह ले आ नो मौकाको भनाइलाई पिु हने गरी
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अदालतसम आई बेहोरा लेखाएको देिखएन । य तै
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन हेदा, Multiple
trauma over the teeth (Upper) भ ने उ लेख भए
तापिन उ दाँत भाँिचएको कारण जबरज ती करणी गन
खो दा चोट लागेर दाँत भाँिचएको भ न सिकने अव था
नदेिखने ।
आरोिपत कसरु मा ितवादी अदालतमा इ कार
रहेका, Medical report बाट दाँतसमेत भाँिचएको देिखए
तापिन िनजउपर जबरज ती करणी उ ोगको आरोप
लगाइ जाहेरी िदने पीिडत धनगढी “A१” (प रवितत नाम)
ले नै अदालतमा आई ितवादीले आरोिपत कसरु गरेका
होइनन् रसले उजरु गरेको हो, लेनदेनको कारण हो
भनी बकप गरेको देिखँदा जबरज ती करणी उ ोगको
महल आकिषत हने देिखएन । जबरज ती करणी उ ोग
हनको लािग जबरज ती करणीको उ े य हनपु नमा सो
भएको नदेिखँदा कसरु गरेको भ ने पिु भएन । अ य
वत माणको अभावमा अिभयोगप को आधारमा मा
ितवादीलाई जबरज ती उ ोगज तो ग भीर अपराधमा
कसरु दार कायम गन यायोिचत नदेिखँदा ितवादी
गणेशबहादरु थापा मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िदपायलले गरेको फै सला
याय र कानूनको रोहमा िमलेकै देिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट िमित २०७१।८।९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः दगु ा साद भ राई
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काि क २० गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७५-WO-०६१७, उ ेषण, ेम लामा िव.
काठमाडौ िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
बेप े तामेल भएको याद तामेल गन कमचारीले
नै अपरु ो िववरण जनाएको देिखएपिछ उ याद कानूनको
रीत पु याई तामेल भए नभएको जाँच गरी बे रतपूवक
तामेल भएको देिखए बदर गरी वतनको स ब धमा

िववादको अक प बाट खल
ु ाउनु पन भए खल
ु ाउन
लगाई िमिसल संल न कागजातबाट ितवादीले याद
ा गन स ने अ य अव था देिखए सोसमेत उ लेख
गरी पनु ः याद जारी गरी कानूनको रीत पु याई तामेल
गराउनु पन ह छ । साथै वैदेिशक रोजगार यायािधकरण
िनयमावली, २०६८ को िनयम ११ मा िव तु ीय मा यम
वा पि काका सूचना कािशत गरी याद तामेल हन स ने
यव थासमेत गरेकोमा उ यायािधकरणबाट कानूनले
बा या मक पमा पालना गनपन
ु भनी िनदशन गरेको उ
कायिविधको पालना नगरी बेप े याद बदर गन वा पनु ः
याद जारी गन एवम् पि कामा सूचना कािशत गरी याद
तामेल गन ि या पूरा गरेकोसमेत नदेिखने ।
िनवेदक ितवादीउपर वैदिे शक रोजगार कसरु मा
जाहेरी परी अनस
ु धानको ममा प ाउ परी बयान गदा
आ नो स पक मोबाइल न बरसमेत उ लेख गरेको
देिखएको, ितवादीह बाट जाहेरवालाह ले पाउनु पन
िबगो र हजनासमेत पाइसके को आधारमा अनस
ु धानको
ममा साधारण तारेखमा रा ने भनी वैदेिशक रोजगार
िवभागबाट भएको आदेशबमोिजम साधारण तारेखमा रहेका
िनवेदकले तारेख गज
ु ारी बसेको कारण वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा अिभयोग दता हँदा अनपु ि थत रहेका
िनवेदक ितवादीको नाममा २०७३।८।२१ मा तामेल
भएको याद तामेल गन कमचारीले यादवालाको प
वतन साथै स पक न बरसमेत उ लेख नभएकोले खोजी
काय किठन भएको भ ने बेहोरा तामेली यादमै उ लेख
गरेको देिखएको, जारी भएको यादमा िमिसल कागजातबाट
देिखएको मोबाइल न बरसिहतको पूण िववरण उ लेख नगरी
अपरु ो वतनमा याद जारी गरी बेप े तामेल भएको देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. को रीत पु याई तामेल भएको
देिखएन । यस अव थामा िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका
निदई ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत कसरु दार
ठहर गरेको िमित २०७४।१०।१४ को वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणको फै सला संिवधान, कानून तथा ाकृ ितक
यायको िस ा त एवम् यस अदालतबाट ितपादन गरेको
िस ा तसमेतको िवपरीत देिखँदा उ ेषणको आदेशले
बदर नहने ।
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िनवेदकलाई
कारागार
कायालय,
िड लीबजारमाफत िझकाई अड् डाको रोहबरमा
याद बझ
ु ाई सनु वु ाइको मौका िदई बयानसमेत गराई
कानूनबमोिजम मु ाको कारबाही िकनारा गनु भनी वैदिे शक
रोजगार यायािधकरणका नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः मदन पराजल
ु ी
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०३१३, कत य यान,
धनबहादुर चुनार िव. ितलक िव.क.
मृतकको लासजाँच मचु ु काको बेहोरा हेदा
कपालमा रगत लतपितएको, अनहु ारमा कािटएको घाउ,
नाक, कान, मख
ु मा रगत लतपितएको भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण
Blunt force injuries to head भ ने देिखँदा पनु रावेदक
ितवादीले मृतकलाई इँ ा ढुङ्गा, कं ि टले हार गरी
ह या गरेको भनी अदालतमा समेत वीकार गरेको
सो वीकारोि बयान अ य लास जाँच मचु ु का, शव
परी ण ितवेदनमा उि लिखत बेहोराह बाट समिथत
भएको पाइ छ । अतः ितवादीह ले मृतक के दार भ ने
कमल साद अिधकारीलाई कत य गरी मारेको भ ने
त यमा िववाद नदेिखने ।
ितवादीले आ नो आ मर ा (Self-defence)
को लािग मृतक के दार भ ने कमल साद अिधकारीलाई
हानेको, मान मनसाय िथएन भनी पनु रावेदन िजिकर
िलएकोतफ िवचार गदा, त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको ७ नं. मा आ मर ा (Selfdefence) को प रक पना गरेको पाइने । उि लिखत
कानूनी यव थाअनस
ु ार ितवादीह उपर हितयार िलई
वा निलई यान िलनेस मको जोरजल
ु मु गरेको भ ने
देिखँदैन । यान बचाउनका खाितर उसै मौकामा के ही गदा
मृतकको यान मरेको अव था नभई ितवादीह ले नै
मृतकलाई हानेको नदेिखने ।

अतः ितवादीह ितलक चनु ार भ ने ितलक
िव.क. र धनबहादरु चनु ारलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको
सजाय गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठहर गरी उ च अदालत पाटनबाट भएको िमित
२०७४।१।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदक ितवादीह मृतकसँग िमली
बो रङको काय गन गरेको भ ने देिख छ । ितवादीह
र मृतक एकसाथ बसी मिदरा सेवन गरेको र वादिववाद
भई कुटिपट भएको कुरा वीकार गरी अदालतमा
सािबती बयान गरी याियक ि यालाई सहयोग
गरेको देिख छ । य तो अव थामा ितवादीह लाई
कानूनबमोिजमकै पूरा सजाय गदा अपराध लक
ु ाई
सजायबाट उ कन चाहने अपराधीलाई सजाय गरेसरह
हन जा छ । यो यायको मम र भावनािवपरीत हन
जा छ । सो हँदा अपराध गरेको अव था र प रि थितलाई
िवचार गदा ितवादीह लाई ठहर भएबमोिजम सजाय
गदा चक पन भएकाले िनज पनु रावेदक ितवादीह
ितलक चनु ार भ ने ितलक िव.क. र धनबहादरु चनु ारलाई
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५ (प )
वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चैत १९ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद
े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०६६०, कत य यान,
िवनोद सापकोटा िव. नेपाल सरकार
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, ितवादीको
सािबती बयान, य दश को बकप शव परी ण ितवेदन
(Autopsy Report) तथा िमिसल संल न मृतकका
फोटाह र धा रलो हितयार च कुसमेत बरामद भएको
र सो च कु ितवादीले सनाखतसमेत गरेकोसमेतका
माणह बाट पनु रावेदक ितवादीले मृतक वस त साद
सापकोटालाई कत य गरी मारेको कुरा स- माण पिु हन
आउने ।
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ितवादीको मौकामा बयान हेदा िवकास
सापकोटाले िवदेशबाट कमाएको पैसाले छु ै ज गा
ख रद गरेको र आफूले कमाएको पैसाले घर खचमा
लगानी भएकाले ज गा, जिमन, ऋण, धनको िवषयमा
बाबु र दाजस
ु गँ िववाद हने र काट् छु भ ने गरेको
िथएँ । वारदातको िदनमा पिन सोही िवषयमा िववाद भई मौका
पारी मान योजनाअनस
ु ार नै धा रलो हितयारले घाँटीमा
रेटी बाबक
ु ो ह या गरेको भनी बेहोरा लेखाएको पाइ छ ।
यसैगरी साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का हार गरेको
नभई जोिखमी हितयार च कु योग भएको देिखएको
छ । अतः त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १४ नं. मा उि लिखत त वह
तुत वारदात
घटनामा िव मान रहेको नपाइने ।
बाबस
ु गँ ऋण, धनको िवषयमा पूव रसइवी रहनु
तथा मान मनसायले नै च कु हार गरेको देिखँदा ततु
वारदातको कृ ित, त रका तथा प रि थित हेदा त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत
हने देिखँदैन । यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
कम सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
कानूनस मत नदेिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कानूनी
यव था तथा निजर िस ा तसमेतका आधारबाट
ितवादी िवनोद सापकोटालाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द हने ठहर गरेको िचतवन िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरी िमित २०७४।५।२७ मा उ च
अदालत पाटन हेट डा इजलासबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
सजायको हकमा मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै
कसरु बापत सव वको सजाय हने रहेछ भने ऐन ार भ
भएपिछ य तो कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी
सजाय ग रने छै न” भ ने कानूनी ावधान रहेको स दभमा
ितवादीलाई पिन सव व ठहर गनु कानूनस मत नहने
हँदा ितवादी िवनोद सापकोटाको हकमा ल.नं. ४३२६

मा कसेको लगतमा सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः- भरतकुमार दाहाल
इित संवत् २०७५ साल चैत १९ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद
े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०७००, जबरज ती
करणी, िव णु िति सना िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीसमेत िमली सामूिहक पमा
क जा िनय णमा रहेक पीिडता नाबािलका वष १४ क
प रवितत नाम ‘ए’ लाई एक थानबाट अक थानमा लगी
जबरज ती करणी गरे पिन अपराधको िनर तरता र समान
कृ ितको अपराध गरेको देिखँदा सामूिहक जबरज ती
करणीअ तगत पन देिख छ । त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३क. ले...जनु सक
ु ै उमेरका
मिहलाउपर सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेमा थप
सजाय हने कानूनी यव था छ । पनु रावेदक ितवादी
आरोिपत कसरु मा इ कार रहे तापिन जाहेरवाला एवम्
पीिडताले अनस
ु धानमा गरेको कागज तथा अदालतमा
गरेको बकप र पीिडताको वा य परी ण ितवेदनमा
क याजाली याितएको भ ने उ लेख भएबाट ितवादी
िव णु िति सनासमेतले प रवितत नाम ‘ए’ लाई सामूिहक
पमा जबरज ती करणी गरेको मािणत भई अिभयोग
दाबीअनस
ु ारकै कसरु गरेको त य पिु हन आउने ।
अतः घटना वारदातका समयमा पीिडता
प रवितत नाम ‘ए’ को उमेर १४ वषको देिखँदा पनु रावेदक
ितवादी िव णु िति सनासमेतलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको १ र ३(३) नं. को कसरु मा ऐ.
को ३(३) नं. बमोिजम ७ (सात) वष र ऐ. को ३क. नं.
बमोिजम थप ५ वषसमेत १२ वष कै द हने र ऐ. १० नं.
बमोिजम . ५०,०००।- ितपूित िनज ितवादीबाट भराई
िलन पाउने ठहर गरेको सु सनु सरी िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठहर गरेको उ च अदालत िवराटनगरको
िमित २०७४।१।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दहाल
इित संवत् २०७५ साल चैत १९ गते रोज ३ शभु म् ।
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िविधबाट लेखाङ् कन गरेपिछ करदाताले यस आिथक वष
इजलास नं. ९
(आ.व. २०५९/०६०) मा थप भएको स पि को पिन ास
खच आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम अिनवाय
१
पमा खच क ी गरी वयम् कर िनधारणमा खच दाबी गनु
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी कानूनसङ् गत देिख यो । यसमा पनु रावेदक करदाताले
काशमान िसंह राउत, ०६७-CR-०७१५, आयकर आ.व. २०५९/०६० को कर िववरणमा सो वषको थप
(०५९/६०), तुलसीराम अ वाल िव. ठूला करदाता स पि मा ास खच क ी नगरेको कारण करदाताको
कायालय, काठमाड
िव ीय िववरणभ दा वयम् कर िववरणमा उि लिखत
पनु रावेदक करदाताले आ.व. ०५८।०५९ मा रकम .४,१९,५४६।९२ बढी दाबी ग रएको देिखँदा
तयारी मालको अि तम मू याङ् कन Market Price को बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को िनधा रत िहसाबभ दा
आधारमा गरेको तर आ.व. ०५९।०६० मा At Cost of बढी खच क ी ग रएको .४१,९५४।६९ खच क ी गन
Market Price which ever is lower भनी At cost नपाउने गरी भएको राज व यायािधकरण िवराटनगरको
price मा Stock Valuation गरेको पाइ छ । करदाताले फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िव ीय िववरणमा तयारी मालको अि तम मौ दातको
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पनु रावेदक
मू य .२,८२,८५,५१३।३७ उ लेख गरेको छ भने करदाता मैनावती ि टल इ डि ज ा.िल.को आ.व.
परु ानो िविधबाट करदाताको Stock को मू याङ् कन २०५९।०६० को आयकर िनधारण गदा मौ दात
गरी िदएको िववरणमा .३,०९,८०,८००।५८ उ लेख मू याङ् कन तथा बोनस खच खदु आयमा समावेश गन
छ । जसबाट .२६,९५,२८७।२१ ले यस वषको नाफामा गरी भएको राज व यायािधकरण िवराटनगरबाट िमित
यनू हन आएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५ २०६४।६।१४ मा भएको फै सला कानूनस मत देिखँदा
को उपदफा (६) को ितब धा मक वा यांशमा “एक सदर हने ।
पटक कुनै त रका छनौट ग रसके पिछ आ त रक राज व इजलास अिधकृ तः धनबहादरु काक
िवभागको िलिखत अनमु ितबाहेक प रवतन गन स ने छै न” क यटु र: मि दरा रानाभाट
भ ने कानूनी यव था रहेकोमा करदाताले उ आ.व.मा इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभु म् ।
सोको अनमु ित िलएको देिखएन । यसरी आ त रक राज
२
िवभागको अनमु तीिवना आ.व. ०५८/५९ मा िलएको मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी टंकबहादुर
Stock Valuation Policies लाई आ.व. ०५९/६० मा मो ान, ०६९-WO-०४१०, परमादेश, शोभाच िम
प रवतन गरी लागत खचमा वृि हन गएको कारण नाफामा िव. म तथा रोजगार ब न िवभाग, नयाँ बाने रसमेत
कमी आएको भ ने करदाताको िजिकर कानूनस मत
िवप ी म कायालयको िलिखत जवाफ हेदा ेड
नदेिखँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजम यिु नयन ऐन, २०४९ को दफा ३ अनस
ु ार ित ान तरको
लागत खच क ी गन पाउने अव था देिखन नआउने ।
ेड यिु नयन दता गरी माणप िदने र सोही ऐनको दफा
क पनीले वयम् कर िनधारणमा देखाएको ११ अनस
ु ार ि या पु याई आिधका रक ेड यिु नयनको
आयमा बोनस खच दाबी गरेको हँदा उ दाबी गरेको पूरै मा यता िदने अिधकार यस कायालयलाई भए पिन
बोनस रकम िमनाहा पाउनु पन दाबीका स ब धमा हेदा, िनजामती सेवाका कमचारीह को ेड यिु नयन दता गन
करदाता क पनीले पेस गरेको आ.व. २०५९/०६० को अिधकार यस कायालयलाई नभएको भनी उ लेख गरेको
िव ीय िववरणमा ि थर स पि र कर योजनको लािग देिख छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा दफा
ास खचको लेखाङ् कन िविध एउटै देिख छ । यसरी एकै ५३(२)(ख) मा िनजामती कमचारीको ेड यिु नयनह को
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दता म तथा रोजगार व न िवभागमा हनेछ भ ने
यव था भएकोसमेत देिखएबाट नेपाल सरकारका
िनजामती कमचारीको ेड यिु नयन दता गन अिधकार म
कायालयलाई भएको देिखन आएन । म तथा रोजगार
व न िवभागको िलिखत जवाफ हेदा ेड यिु नयनको दता
गन अिधकार यस िवभागलाई रहेको भए तापिन िनवेदकह
नेपाल सरकारका िनजामती कमचारीह भएको र
िनजह ले ेड यिु नयन दताको लािग िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को ि या
पूरा गरी यस िवभागमा िनवेदन िदएको नदेिखएकोले
ेड यिु नयन दता गन नसिकएको भ ने उ लेख भएको
देिखने । िनवेदकह ले पिन िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ५३ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ११७क. बमोिजमको ि या पूरा गरेको भनी िजिकर
िलनसके को देिखँदैन । िनजह को िनवेदन हेदासमेत
६३३ जना कमचारीह ले मा कमचारी हकिहत संर ण
सिमित गठन गरेको भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखएबाट
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ र िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ११७क. को ि या पूरा
गरेको भ ने देिखँदैन । यस अव थामा िवप ी म तथा
रोजगार व न िवभागले कानूनबमोिजमको कत य पालन
नगरेको मा न निम ने ।
कुनै सावजिनक िनकाय वा पदािधकारीले
कानूनबमोिजम गनपन
ु कत य पूरा गन इ कार गरेको
अव थामा य तो िनकाय वा पदािधकारीलाई
कानूनबमोिजमको कत य िनवाह गन गराउने योजनका
लािग परमादेशको रट जारी हने गदछ । िनवेदकह
नेपाल सरकारको िनजामती कमचारी भएकोमा िववाद
नभएको हँदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को ि या पूरा गरेको अव थामा ेड
यिु नयन दता हन स ने नै देिखँदा ि या पूरा नगरी िवप ी
कायालयमा दता गरेको िनवेदनको आधारमा ेड यिु नयन
दता गनु भनी परमादेशको आदेश जारी गन निम ने ।
अतः कानूनको रीत पु याई िनवेदन गरेको
नदेिखएको र ि या पूरा गरी िनवेदन गन आएको
अव थामा ेड यिु नयन दता हन स ने भनी िवप ीह को

िलिखत जवाफमा बेहोरा उ लेख भएको देिखँदा िनवेदन
दाबीबमोिजम परमादेशको आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: च साद प थी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७०-CR-०७१६, डाँका, नेपाल
सरकार िव. िवराज गु ङसमेत
तुत स दभमा हेदा, मल
ु क
ु ऐन, चोरीको ६
नं. मा “चार जनाभ दा बढ् ताको जमात भई जबरज ती
चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार
िलई उठाई छाडी वा हलह जत गरी चोरी गरेको
डाँका गरेको ठहछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । अिभयोगप मा वतन नखल
ु ेका दईु जनासमेत
६ जना भई वारदात घटाएको भनी उ लेख गरे पिन चार
जनालाई मा ितवादी बनाई अिभयोगप पेस भएको
पाइयो । अनस
ु धानबाट चार जनाभ दा बढीको उपि थत
रहेको भ ने पिु भएको देिखएन । वारदातको समय िदउँसो
भएको र बाटोमा िहँडेकै अव थामा कुटिपट गरी साथमा
रहेको रकम लटु ी लगेको भ ने देिख छ । सािबक मल
ु क
ु
ऐनको चोरीको ६ नं. मा डाँकाको कसरु हन ४ जनाभ दा
बढी यि को जमात हनपु न सत तोके को पाइ छ ।
जाहेरवालाले चार जनाभ दा बढी ितवादी रहेको भनी
िकटानी गरेको पाइँदनै । िमिसल माणबाट ३ जना मा
चोरी कायमा संल न रहेको देिखन आएको छ । वारदातको
कृ ित र ितवादीको संल नतालाई हेदा डाँकाको कसरु
थािपत हने गरी वादी प बाट माण पेस गन सके को
नपाइने ।
वादी प ले ितवादीम येका िवराज गु ङलाई
समेत कसरु ठहर भएका ितवादीह अनपु े ठ र सिु नल
राना मगरसरह नै चोरीको १४(२) बमोिजम सजाय हनपु छ
भनी िजिकर िलएको पाइयो । पीिडतले ज गा िब गरेको
पैसा बोक िहँडेको अव थामा ितवादी िवराज गु ङले
अ य ितवादीह लाई खबर गरी वारदात घटाएको भ ने
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सह ितवादीह को मौकाको बयानबाट देिख छ । िनज
आफै ँ वारदातमा संल न भएको भ ने देिखँदैन । चोरीको
२० नं. मा “चोन जाँदा सँगै नगएको भए पिन चोरी
याएको माल बाँडी िलने मितयारलाई जित पटक जित
बाँडी िलएको छ सो िबगो भराई िबगोबमोिजम ज रवाना
गरी चोरीको पटकको कै दबमोिजम कै दसमेत गनपछ”
ु
भ ने यव था रहेको पाइ छ । ितवादी िवराज गु ङ
वारदात थलमा नगएको तर िनजकै कोठाबाट रकम
बरामद भएको अव थालाई िवचार गरी ितवादी िवराज
गु ङलाई चोरीको २० नं. बमोिजमको कसरु मा डेढ मिहना
कै द र िबगोबमोिजम .१ लाख ज रवाना गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला मनािसब नै नदेिखने ।
ितवादी ननु ा भ ने सरु े गु ङलाई सफाइ
िदएको िमलेन भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार
गदा, िनज ितवादी अदालतसम उपि थत भई बयान
गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । िनजको
साथबाट चोरीको कुनै दशी बरामद भएको देिखँदैन ।
मौकाको बयानमा समेत िवराज गु ङ काका नाताको
यि रहेकोले िनजसँग रहेको भ ने कुरास म उ लेख
गरे पिन वारदातमा आफू संल न रहेको कुरा वीकार
गरेको देिखँदैन । िनजले योजना बनाएको वा वारदातमा
संल न हन अ य ितवादीह को सँग साथमा गएको भ ने
देिखँदैन । िमिसल संल न अ य माणबाट समेत ितवादी
ननु ा भ ने सरु े गु ङ वारदातमा संल न रहेको कुनै
व तिु न ठ आधार नदेिखँदा िनजलाई सफाइ िदएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट सु फै सला
के ही उ टी गरी ितवादीम येका िवराज गु ङको हकमा
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको २० नं. बमोिजम डेढ मिहना कै द र
िबगोबमोिजम १ लाख ज रवाना हने तथा ितवादी ननु ा
गु ङ भ ने सरु े गु ङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०६९।११।२२ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।

४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CR-०१९१, सवारी यान, पशुनारायण
रजाल िव. नेपाल सरकार
मृतकको मृ यक
ु ो कारण Road Traffic
Accident with Head Injury with Intracranial
Hemorrhage भ ने उ लेख हनक
ु ा साथै मृतक बािलका
उमा अिहरको अनहु ार, दवु ै खु ा, नाक, कान, घाँटी,
िपठ् य,ुँ टाउकोमा चोट लागेको शव परी ण ितवेदन रहेको
नदेिखने ।
ितवादीले मोटरसाइकल चलाई आ नो
साइडबाट गइरहेको अव थामा मृतक अचानक िनजको
मोटरसाइकलमा ठोि कएको देिखएको र िनजले
लापरवाहीपूवक सवारी चलाई मृतकलाई मोटरसाइकलले
ठ कर िदएको वादी प ले सा ी ारा पिु गनु पनमा
जाहेरवाला रामशंकर अिहरलगायतका घटना िववरणमा
कागज गन मािनसह ,
दश लगायतको अदालतमा
बकप गराई जाहेरी बेहोरालाई समथन गराउनु पनमा
सोसमेत गन सके को देिखएन ।
दायाँतफको लेगगाड र अगािडको टायरको
िबच भागमा मृतक ठोि कन गई सडकमा पि टएक भनी
ितवादीको अनस
ु धानको ममा अिधकार ा अिधकारी
र अदालतसम कसरु मा सािबत भई गरेको बयान,
घटना िववरणमा कागज गन रामिनवास लोनीयासमेतको
कागज, मृतकको शव परी ण ितवेदन, िनज ितवादीको
मोटरसाइकमा मृतक बािलका उमा अिहर बाटो स
गन ममा ठ कर िदई दघु टनाबाट घाइते भई त काल
उपचारको लािग लैजाँदै गदा मृ यु भएको देिखएकोसमेतबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम िनज ितवादीले कसरु गरेको कुरा
पिु हन आएको पाइने ।
तसथ िमिसल एवम् माण कागजातह बाट,
ितवादी पशनारायण
रजालले अिभयोग माग
ु
दाबीबमोिजम सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६१(३) बमोिजमको कसरु गरेको पाइँदा कसरु
ठहर गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
िमित २०६७।८।५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
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सजायको हकमा, ितवादीले मृतकलाई
मानस मको पूवयोजना, तयारी, षड् य गरेको देिखँदैन ।
पूव रसइवीसमेत भएकोसमेत पाइएन । सजाय िनधारण गदा
कसरु को गा भीय, कसरु गदाको प रि थित, कसरु को मा ा,
कसरु दारको आचरण, िवगतको ि याकलापसमेतलाई
ि गत गरी िनधारण गनपन
ु ह छ । ितवादीले वारदात
घटाउने योजना षड् य पूवतयारी गरेको अव था नभएको
र िनजले याियक ि यामा सहयोगसमेत गरेकोसमेत
देिखयो । यस अव थामा ितवादी पशनारायण
रजाललाई
ु
कसरु को ग भीरता, कसरु को मा ाअनस
ु ार पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको िमित २०६७।८।५ को फै सला
के ही उ टी भई ितवादीलाई .२,०००।– ज रवाना र
एक (१) मिहना कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद ब याल
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल असार ८ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७३-CR-०४७६, मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. सोमबहादुर िव.क.
पीिडतलाई सु अदालतबाट बकप का लािग
उपि थत गराउने भनी भएका आदेशबमोिजम उपि थत
गराई बकप हन सके कोसमेत देिखएन । ितवादीले
पीिडतलाई बेचिबखन गन वा वे यावृि मा लगाउने
उ े यले लगेको त य सम घटना मबाट समिथत हन
आएको पाइएन । घरमा अ य ीमती रहेको अव थाका
ितवादीले किललो उमेरक भा जी नाताक मािनस ित
आकिषत भई िनजलाई पिन ीमती बनाउने उ े यले
स म अिभभावकको जानकारी वा म जरु ी निलई भगाई
लगेको देिखएको छ । ितवादीको उि लिखत काय
चा रि क ि ले दोषपूण देिख छ । पीिडत बािलकालाई
प नी बनाएको अव था हो वा होइन भ ने प मा
अनस
ु धान गरी तदनस
ु ार ितवादीउपर कानूनी ि या
अपनाउन सिकने अव था हन स यो । तर यसलाई
मानव बेचिबखनस ब धी कसरु को पमा अिभयोग

लगाई मु ा चलाएको पाइयो । अिभयोग दाबीअनु पको
कसरु मािणत हने तािकक आधार र माण देिखन
आएन । के वल शङ् का र अनमु ानका आधारमा अिभयोग
लगाइएको देिख छ । यस अव थामा अिभयोग दाबीबमोिजम
कसरु ठहर गनु मनािसब नहने ।
अतः सु फै सलाबमोिजम ठह रएको २ वष
कै द भु ान ग रसके का ितवादी र पीिडत क याका
िबच ेम स ब धको कारण िववाह गरी ब ने योजनका
लािग ईलाम पशपु ितनगर गई बसेकोस म देिखन
आयो । िब गन उ े यले नै लगेको भ ने देिखन
आएन । तसथ ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय गन िमलेन । ितवादी सोमबहादरु िव.क.लाई मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को
दफा १५(१) (च) बमोिजम सजाय ठहर भएउपर िनजको
पनु रावेदन परेको नदेिखँदा सो स ब धमा थप िवचार र
िववेचना ग ररहन परेन । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७३-CR-१४१९, ाचार न कली माणप ,
युवककुमार मुिखया िव. नेपाल सरकार
आ नो यि गत फाइलमा न कली माणप
कसले कुन उ े य तथा कुन योजनका लािग रािखिदएका
हन् थाहा छै न भनी ितवादीले िजिकर गरेकोसमेत
देिख छ । िनजको फाइलमा उनाउ यि ले न कली
माणप बनाई पेस ग रिदनु पन कुनै कारण खु न आएको
देिखँदैन । माणप न कली हो भ ने कुरामा िववाद
छै न । उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी
भ परु माफत स बि धत बोडमा माणीकरणका लािग
पठाउँदा स बि धत िवहार इ टरिमिडएट िश ा प रषद,्
पटनाबाट सो माणप “Not verified” भ ने बेहोरा
उ लेख भई आएको नदेिखने । ितवादी यवु ककुमार मिु खया
स बि धत िश ा कायालय, सनु सरीबाट ा त फायल
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िववरणबाट िववािदत माणप िनजै ितवादीले पेस गरेको
होइन भ न सिकने अव था देिखँदनै । अ यथा मािणत
नभएस म सरकारी कायालयमा रहेका अिभलेखलाई सही
स े तवरबाट रािखएको भनी अदालतले अनमु ान गनु
पदछ । यसरी वाभािवक पमा ग रने अनमु ान खि डत
हने गरी ितवादीले अ यथा मािणत गनसके को नपाइने ।
ितवादीलाई सािबक ाचार िनवारण ऐन,
२०१७ एवम् चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९
दवु ै ऐनको दाबी िलई आरोपप पेस हन आएको
देिख छ । कसरु हँदाको अव थामा चिलत कानूनसमेत
खल
ु ाई मु ा च दाको अव थामा चलनमा रहेको
कानूनसमेत उ लेख गरी अिभयोगप दायर गनु
कानून ितकूल कुरा नभएर आव यक कुरा हो । कसरु
हँदाको अव थामा बहाल रहेको कानूनले िनषेध गरेको
कुरालाई पिछ बनेको कानूनले िनर तरता िदएको
अव थामा पूववत कानूनको योग गनमा कुनै बाधा
देिखँदैन । कुनै पिन यि लाई कसरु गदाको अव थामा
त काल चिलत कानूनमा तोिकएभ दा बढी सजाय
िदइने छै न भ ने नेपालको संिवधानमा यव था रहेको छ ।
ितवादीले २०५७ सालमा िववािदत माणप पेस गरेको
भ ने देिखएको छ । न कली माणप लाई सािबकको
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ तथा २०५९ सालमा
जारी भएको ाचार िनवारण ऐनले समेत कसरु ज य काय
मानेको छ । यस अव थामा दवु ै ऐनको ावधान खल
ु ाई
आरोपप दायर भएकोलाई अनिु चत मा न निम ने ।
तसथ, उि लिखत आधार, कारण तथा
माणबाट ितवादी यवु ककुमार मिु खयाले झु ा एवम्
न कली बेहोराको शैि क यो यताको माणप पेस गरी
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२
बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी सोही ऐनको दफा १२ र
२९(२) नं. बमोिजम .५००।- (पाँच सय) ज रवाना हने
भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०७३।९।२१ मा भएको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद ब याल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६६-WO-०५४१, उ ेषण,
िधरेशजंग शाह िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
हरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा ३
मा िनवेदकसरहका हरी कमचारीलाई मनािसब आधार
र कारण भएमा िवभागीय सजाय गन गरी तोिकएको
अिधकार ा अिधकारी हरी महािनरी कबाट नै हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को उपिनयम (२)
(ग) मा उ लेख भएको कानूनी यव थाबमोिजम छु ै पचा
खडा गरी ऐ. िनयमावलीको िनयम ८८ को देहाय (झ)
बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को
देहाय (ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको िनिम
सामा यतया अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट बखा त गन
िवभागीय सजाय भएको र उ िनणयउपर िनवेदकको
तफबाट पनु रावेदन परेकोमा उ िनणय सदर गन गरी गृह
म ी तरबाट िमित २०६६/६/७ मा भएको िनणय िनज
िनवेदकको सेवाका सतस ब धी कानूनी यव थाबमोिजम
नै भए ग रएको देिखँदा िवभागीय सजाय भएकोले आ नो
पेसा यवसाय गन पाउने संवैधािनक मौिलक हक हनन्
भयो भ ने रट िनवेदन दाबी र िनजको तफबाट उपि थत
िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत त य, कानूनी यव था
र िववेचनाबाट िनवेदकको सेवाका सतस ब धी हरी
ऐन तथा सोको िनयमावलीबमोिजम िनवेदक .ना.िन.
िधरेशजंग शाहलाई सेवाबाट बखा त गन गरी भए ग रएको
िवभागीय कारबाहीको िनणय र सोका आधारमा ग रएको
प ाचार कानूनबमोिजम नै भए ग रएको देिखएबाट िनवेदन
मागबमोिजमको रट जारी गन िमलेन, खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: भीम साद भस
ु ाल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २६ गते रोज ४ शभु म् ।
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२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-CI-१२९६, िखचोला मेटाई
चलन, सुरशे राउत कुम िव. गणेश महतो कोइरी
माणको लािग रहेको दे.नं.१९१४ को अब डा
ज गा ब डा ग रपाउँ भ ने मु ा िमित २०५८।३।१२ गते
िमलाप भएकोमा उ मु ा िमलाप हँदा िक.नं.१३
को ज.िव. ०-०-१० म ये ०-०-४ ज गा वादीका बाबु
देवन दनले र ०-०-६ ज गा वादीका दाता देवराज महतोले
िलने िदने गरी िमलाप भएको देिखयो । उ िक.नं. १३
को ज गाको े फल े तामा ०-०-१० रहे भएको देिखए
पिन नापी शाखा पसाबाट उ ज गाको टायल चेक गदा
सो ज गाको े फल ०-०-८-८ मा रहे भएको भनी
उ लेख भएको देिखयो । यस अव थामा िक.नं.१३ को
ज गाको कुल े फल दता े तामा भएको भ दा ०-०१-१२ कमी नै देिखयो । सु अदालतको आदेशानस
ु ार
भई आएको न सा मचु ु का हेदा न.नं. १ मा ०-०-०-६,
न.नं. २ मा ०-०-१-५, न. नं. ३ मा ०-०-०-६, न.नं.
३ (क) मा ०-०-२-७ र न.नं. ४ मा ०-०-४-० े फल
देिखई सबै ज गाको कुल े फल ०-०-८-८ नै देिखई
नापी कायालयबाट ायल चेक गदा उ लेख भई आएको
े फलसँग िमले िभडेकोसमेत पाइयो । न.नं. १ को ०-००-६ र न.नं. २ को ०-०-१-५ ज गालाई वादीले िववािदत
ज गा भनी न सा मचु ु कामा लेखाएकोमा िववािदत
ज गाम ये न.नं.१ मा ितवादी च ावतीको प क टंक
र न.नं. २ मा िनजकै भोगचलनमा ज गा रहेको कुरा
थलगत िनरी णबाट भई आएको न सा मचु ु काबाट
देिख छ । वादीका दाता देवराज महतोबाट वादीले िमित
२०५८/८/१३ मा िक.नं.१३ को ज गाको दि णतफबाट
ज.िव.०-०-१-१४ ज गा ख रद गरी िलएकोमा िनजको परू ै
ज गा न सा मचु ु कामा नदेिखएकाले िनजले िलएको पूरै
ज गा नै लोप हन गएको अव था देिख छ । वादीले ज गा
ख रद गरी िलएपिछ दाता देवराज महतोबाटै ितवादी
च ावतीदेवीले िमित २०६४।२।२७ मा ज गा ख रद
ग रिलएकोमा ितवादी च ावतीदेवीको भोगमा न.नं. १,
२ र ३ को घर ज गा र उ न.नं. मा िनिमत प क पानी

टंक समेत रहेको देिखयो । यस अव थामा अगािड ख रद
गन वादीको ज गा लोप हने गरी पछािड ख रद गन ितवादी
च ावतीदेवीले क जा िखचोला गरी भोगचलन गरेको
भ ने थलगत सजिमन न सा मचु काबाट समेत देिखन
आउने ।
यसरी वादीले िमित २०५८।८।१३ को
राजीनामाको िलखतबाट िक.नं.१३ को ज गाबाट
दि णतफको े.फ. ०-०-६ म ये दि णतफबाट े.फ.
०-०-१-१४ ज गा ख रद गरी िलएकोमा उ दि णतफको
ज गामा ितवादी च ावतीदेवीको क जा भोग रहेको
भ ने सु अदालतबाट भएको न सा मचु ु काबाट
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको २५ नं.
मा “एकालाई िलखत ग रिदएको अचल दोहोरो पारी कुनै
बेहोराले लेिखिदनु हँदैन”.......“दोहोरो परेकोमा जसको
िलखतको िमित अिघ लो छ उसैको सदर ह छ” भ ने
कानूनी यव था रहेको छ । वादीले िमित २०५८/८/१३ मै
देवराज महतोबाट े.फ. ०-०-१-१४ ज गा िलखत गराई
पा रत गरी िलएको देिखयो भने ितवादीले उ िमितभ दा
क रब ५ वष ६ मिहनापिछ मा ख रद ग रिलएको
नदेिखने ।
अतः वादीले िलएको िलखतको ज गाको
अि त व नै लोप हने गरी ितवादी च ावतीदेवीले िमित
२०६४।२।२७ मा मा गराई िलएको िलखतको आधारमा
दाबी नपु ने ठह याई गरेको सु पसा िज ला अदालतको
िमित २०६६।३।६ को फै सला के ही उ टी गरी ितवादी
च ावतीले झगडा जिनएका न.नं. १ र २ को ज गामास म
िखचोला गरेको ठह याई ितवादी गल
ु ी राउतउपरको
िफराद दाबी नपु ने गरी फै सला भएको देिखयो । यस
अव थामा पनु रावेदन अदालतले जेठो िलखतलाई
मा यता िदएको र सु पसा िज ला अदालतले गरेको
न सामा ितवादीले पनु रावेदन गदा वा यादिभ िववाद
उठाएको नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६७।९।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त:- राजे वा ले
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् ।
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३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७५-WO-१२६१, उ ेषण,
मदन साद बरै चौरिसया िव. उ च अदालत जनकपुर,
अ थायी इजलास वीरग जसमेत
ि ब धक
िलखतबमोिजमको
सावाँ
याजसिहतको रकम यी रट िनवेदकले ऋणी सािव ीदेवी
चौरिसयाबाट असल
ु उपर ग रसके को अव थामा बाँक
िक.नं. २२० र ४३२ को दईु िक ा ज गा के योजनका
लािग रो का रा नु पन हो सो कुरा रट िनवेदकले पिु
गन सके को देिखँदनै । यसका साथै िनज रट िनवेदकले
आफूले आसामीबाट ा त गनु पन रकम पाइसके पिछ सोही
ि ब धकको िलखतलाई हवाला िदँदै २०७४ सालमा
लेनदेन मु ा दायर गरेको र उ िक.नं.२२० र ४३२ को
ज गासमेत िलने गरी िमित ०७५।४।२९ मा िमलाप गरेको
देिख छ । यसरी रट िनवेदकले एउटै िलखतका आधारमा
ऋणी सािव ीदेवी चौरिसयाबाट पटक-पटक रकम भराउन
खो नु र ऋणी सािव ीदेवीले पिन सो कुरालाई वीकार गनु
र यो रट िनवेदनमा सािव ीदेवीलाई िवप ी नबनाउनल
ु े
पिन िनजह िबचमा भएको उ कायलाई सफा हातले
भएको कारोबार हो भनी मा न सिकने अव थासमेत
नदेिखने ।
ततु रट िनवेदनका िवप ी ीरामजी साद
उपा याय धनी र सािव ीदेवी चौरिसयाको छोरा
राजेशकुमार चौरिसया ऋणी भई िमित ०७१।१०।२७ मा
.७,५०,०००।– कपाली तमसक
ु भएको र उ कपाली
िलखतअनस
ु ारको सावाँ याजसिहतको िबगो भराई
पाउन िवप ी ीरामजी साद उपा यायले पसा िज ला
अदालतमा ०७१-CP-१९३२ नं. को लेनदेन मु ा दायर
गरी उि लिखत िक.नं.२२० र ४३२ को ज गाबाट आधा
ज गा अदालतको िमित ०७२।३।२७ को आदेशले रो का
गराएको देिख छ । सो लेनदेन मु ा िमित ०७२।१२।२९
मा फै सला भएको देिख छ । उ फै सलाअनस
ु ार
वादीले ितवादीबाट सावाँ .७,५०,०००।– र िलखत
िमितदेिख कानूनबमोिजमको याजसमेत भरी पाउने ठहरी
फै सला भएको देिख छ । रट िनवेदक र सािव ीदेवीले

ि ब धकको िलखतबमोिजमको साँवा याजसिहतको
रकम एकमु लेना देना भइसके को भनी िमित ०७२।३।२१
मा मालपोत कायालय, पसामा संयु िनवेदन िदई
िनवेदनको िपठमा सनाखत सहीछापसमेत ग रसके पिछ
िक.नं. २२० र ४३२ को ज गाबाट आधा ज गा िवप ी
ीरामजी साद उपा यायको लेनदेन मु ामा भएको रो का
आदेशबमोिजम वतः ि याशील भएको देिख छ । यसका
साथै उ फै सलाबमोिजमको सावाँ याजसिहतको रकम
ितवादी राजेशकुमार चौरिसयाबाट िदलाई भराइ पाउँ
भनी िक.नं. २२० र ४३२ को ज गाबाट आधा ज गा
जायजेथा देखाई िवप ी ीरामजी साद उपा यायले
पसा िज ला अदालतको तहिसल शाखामा िनवेदन िदई
फै सला काया वयनको िसलिसलामा जायजात तायदात,
प चकृ ित मू याङ् कनसमेत काय भइसके को भ ने उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जबाट भएको
आदेशमा नदेिखने ।
िववेिचत आधार र कारणबाट िमित ०६८।९।२१
मा पा रत धनी मदन साद चौरिसया ऋणी सािव ीदेवी
चौरिसया भएको ि टब धक िलखतबमोिजम सावाँ
याजको रकम ा त ग रसके को भनी िमित ०६९।२।२
र ०७२।३।२१ मा मालपोत कायालयमा िलने िदने धनी
आसामीको संयु िनवेदन परी ि टब धक िलखतको
पीठमा मालपोत कायालयबाट सनाखतसमेत भएको,
िवप ी ीरामजी साद उपा यायले िबगो भराइ पाउँ भनी
िदएको िनवेदनमा जायजेथा देखाएको िक.नं.२२० र ४३२
को ज गा यो यस कारणले ि टब धकको िलखतबमोिजम
रो का नै रा नु भ ने त यसमेत ि टब धकका ऋणी र रट
िनवेदकले भ न नसके को, ि टब धक िलखतबमोिजमको
सावाँ याज भु ानी भइसके पिछ ि टब धक िलखत गन
गराउने साह आसामीले िवप ी ीराम साद उपा यायको
िबगो भराई पाउने दरखा तबमोिजम स पि िललाम
गरी असल
ु उपर गन नपाउने उ े यले सावाँ याज
भु ान भइसके को ि टब धक तमसक
ु को आधारमा
िनवेदन दाबीको ज गा िवनाकारण रो का राखी िवप ी
ीरामजी सादको िबगो भरी भराउने कायलाई असर पान
उ े य रहेको देिखँदा उि लिखत िक.नं. २२० र ४३२ को
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ज गा िवप ी ीरामजी साद उपा यायको िबगो भरी भराउ
गन निम ने भनी तहिसलदारबाट िमित ०७५।३।१०
मा भएको आदेश बदर ग ररहन नपन भनी पसा िज ला
अदालतबाट िमित ०७५।१२।१ मा भएको आदेशलाई
बदर गन गरी उ च अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास
वीरग जबाट िमित ०७६।२।१६ मा भएको आदेश िमलेको
देिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: महे बहादरु काक
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-WO-०५४७, उ ेषण, महेशराज
शमा िव. िज ला िवकास सिमितको कायालय, रसुवासमेत
िनवेदकले सूचना ा त नगरेको भनी िजिकर
िलएको भए तापिन िनजलाई िवभागीय कारबाही गन
स दभमा िनजका नाउँको सूचना राि य दैिनक पि का
गोरखाप मा कािशत भएको देिख छ । िनजले आफू
लगातार ९० िदनभ दा बढी िबदा वीकृ त नगराई
िवनासूचना कायालयमा अनपु ि थत भएको त यलाई
वीकारै गरेको देिख छ । िज ला िवकास सिमितको
कायालयका थानीय िवकास अिधकारीले िनजलाई
िवभागीय कारबाही गन स दभमा लोक सेवा आयोगबाट
परामशसमेत िलएकै देिख छ । रट िनवेदकले आफू
बहिववाह मु ामा कै दमा ब नु परेको कारण आफू कायरत
कायालयमा उपि थत हन नसके को भनी प ीकरण
पेस गरेको देिखए पिन आफू कै दमा ब नु परेको
सूचना स बि धत कायालयमा यथासमयमा गराएको
नदेिखने । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(छ) को कसरु मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम
सजाय हने यव थालाई िनयमावलीमा उि लिखत उ
१५ िदनिभ भ ने वा यांशले मा ऐनको सो यव थालाई
िनि य तु याउन स ने अव था िस ा ततः िम दैन ।
ऐनको यव था नै भावकारी हने देिखँदा रट आदेश जारी
हनपु छ भनी रट िनवेदकको तफबाट उपि थत भई बहस
गनु हने िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग

सहमत हन नसिकने ।
जहाँस म निजकै रहेको कारागारमा सूचना
नपठाई घर ठेगानामा पठाइएको, गोरखाप मा सूचना
कािशत ग रएको भ ने िनवेदकको भनाइ छ सो
स दभमा अिधकार खो नेले आ नो कत यलाई िबसन
िम दैन । िनवेदकले भनेज तै िनजको कायालय कारागार
कायालयबाट निजकै रहेको अव थामा आफू कारागारमा
रहेको कुराको जानकारी आफू स बि धत कायालयमा
गराउन नस नक
ु ो यथोिचत र मनािसब कारण िनवेदकले
उ लेख गन सके को देिखँदैन । आफूले पूरा गनु पन
कत यतफ यान निदने र आ नो दािय वलाई अनदेखा
गरी सोबाट पि छन खो नेलाई म त गन स दभमा
संवेदनशीलता अपनाउनु पन नै ह छ । के वल आफूलाई
फाइदा पु ने गरी य तो भएन, उ तो भएन भनी भ दैमा
यि कै आधारले आदेश जारी हने अव था िसजना
हँदैन । कानून ारा द हकािधकारको संर ण हेतु
िनवेदक वयम् पिन कानूनमा च नपु न र आ नो कत य र
दािय व ित सचेत हनपु न ।
पटक-पटक कानूनले यव था गरे मतु ािबक
िनवेदकलाई सूचना जारी गरी सनु वु ाइको मौका दान
गरी कारबाही ि या अगािड बढेको र िनवेदकले आ नो
कत य ित उदासीन रही समय गिु सके को अव थामा
तुत भएको प टीकरण िच बु दो र स तोषजनक
नरहेको कारणले ऐनमा भएको यव थाअनस
ु ार नै
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी अि तयार ा त
अिधकारीले िनणय गरेको र सोही िनणयलाई शासक य
अदालतबाट सदर गरी फै सला भएको देिखँदा कानून ारा
यु यव थाको सीमा र प रिधिभ रही भएको सो
िनणयले िनवेदकको कानून ारा द हकमा आघात
पगु ेको भ नेसमेत नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार, कारण र कानूनी
यव थासमेतलाई हेदा रट िबदा वीकृ त नगराई
िवनासूचना लगातार ९० िदनभ दा बढी आफू कायरत
कायालयमा अनपु ि थत रहेको देिखँदा िनजलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को
कसरु मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम लोक
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सेवा आयोगसमेतको परामश िलई भिव यमा सरकारी
सेवाको िनिम अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने
सजाय गरी िवभागीय मख
ु थानीय िवकास अिधकारीले
िमित २०७०।५।१० मा गरेको िनणयलाई शासक य
अदालतबाट सदर गन गरी िमित २०७०।९।१ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज ।
इजलास अिधकृ त: महे बहादरु काक
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल साउन १९ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CI-१००३, मोही नामसारी,
रामसुमारी राय यादव िव. सिनचरी देवी
िक.नं. २०१ को ज.िव. ०-३-० ज गाको
मोिहयानी हकको माणप को ितिलिपमा उ िक.नं.
२०१ को ज गाको मोहीमा िवप ी वादी सिनचरीदेवीको
पित दश पंिडत रहेको देिख छ । िव.सं. २०६१/०६२
को िम.नं.५७५ को िमिसलबाट मोही बाँडफाँडमा
ज गाधनी आफै ँ उपि थत भई िनवेदन िदएको
देिख छ । मोहीको माणप यथावत् कायम छ । मोहीले
िमित २०६०।११।३ मा मोिहयानी हकको माणप को
ितिलिप िलएको देिख छ । भूिम सधु ार कायालय,
सलाहीको िमिसलमा संल न गाउँ िवकास सिमितको
कायालय, िसमरा सलाहीबाट िमित २०६९।१।१९
मा भएको सजिमन मचु ु कामा दश पंिडत कु हारको
शेषपिछको हकदार िनजक एक मा प नी सिनचरीदेवी
भएकोले मृतकले जोती कमाई रहेको िक.नं.२०१ को
ज.िव. ०-३-० (तीन क ा) ज गासमेत दश पंिडतको
प नी सिनचरीदेवीका नाउँमा मोही नामसारी िसफा रस
ग रिदएमा फरक पन छै न भनी सजिमनका मािनसह ले
लेखाइिदएको देिख छ । सोही मचु ु काको आधारमा
उि लिखत िक.नं.२०१ को ज.िव. ०-३-० ज गासमेतमा
िवप ी वादी सिनचरीदेवी मा हकवाला भएको र िनज
सिनचरी देवीले एकलौटी भोगचलन गरी आइरहेको भनी
मोही नामसारीको लािग िसफा रससाथ अनरु ोध छ भनी
गा.िव.स. कायालयले िमित २०६९।१।३१ मा भूिम सधु ार

कायालय, सलाहीमा प लेखी पठाएको देिख छ । दश
पंिडतको परलोक भएपिछ िवप ी वादीले उ िक.न.
२०१ को ज गामा पित मोही भएको नाताले सो ज गा
जोतभोग गरी आएको त यलाई सजिमन मचु ु का तथा
गा.िव.स. कायालयको िसफा रस प समेतबाट प ट
भएको नदेिखने ।
मालपोत कायालय, सलाहीको िमित
२०६९।६।११ को प मा दाबीको िक.नं.२०१ को ज गाको
मोही लगत क ा ग रएको भ ने उ लेख भए तापिन दश
पंिडतको नाउँमा कायम भएको मोिहयानी हकको लगत
के कुन बेहोराबाट को कसले र किहले कारबाही चली के
बेहोराबाट मोही लगत क ा ग रएको हो भ ने कुरा खल
ु ेको
देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीले पिन उ िक.नं.२०१
को ज गामा यस बेहोराबाट िवप ी वादीको पित दश
पंिडतका नाउँको मोही लगत क ा भएको हो भनी पिु गन
सके को पिन देिखँदनै । पनु रावेदक ितवादीले उ िक.नं.
२०१ को ज गाको कुत बझ
ु ेर िवप ी वादीलाई गरी िदएका
स कल भरपाई िनजलाई देखाई अ.बं. ७८ नं. बमोिजम
बयान गराउँदा िकत भनी नामाकरण गरे पिन िवशेष को
परी ण ितवेदनमा नमनु ा व प िलइएको ितवादीको
सहीछापसँग स कल भरपाईमा लागेका सहीछाप पर पर
िम दछन् भनी उ लेख भएको र परी ण ितवेदन िदने
िवशेष ले यस अदालतमा िमित २०७५।३।३ मा गरेको
बकप मा िमित २०७०।९।१६ गते च.नं. ६-०७०।७१ को
राय मैले िदएको हो, सो ितवेदन िदँदा रेखा तथा लेखा
िव ानको आधारमा सु मदशक य लगायतका वै ािनक
उपकरणह का मा यमबाट परी ण गरी ितवेदन िदएको
हँ भनी लेखाएको देिखँदा पनु रावेदक आफै ँ ले नै िवप ी
वादीका पित सािबक मोही दश पंिडतबाट दाबीको ज गाको
कुतबालीसमेत बझ
ु ी िलएको भ ने पिु भएको देिखँदा वादी
सिनचरीदेवीका नाउँमा मोही नामसारी ग रिदने भनी भूिम
सधु ार कायालयबाट भएको िनणयलाई सदर गन गरेको
त कालीन पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सलालाई
अ यथा मा न निम ने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट दाबीको
ज गाको मोही वादीका पित रहेकोमा िववाद नरहेको, सो
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ज गाको मोहीको लगत कानूनबमोिजम लगत क ा भएको
त यतः पिु हन आएको नदेिखएको, ितवादीले वादीको
पितबाट सो ज गाको कुतबाली बझ
ु ी भरपाई ग रिदएको
देिखएको र सो भरपाई िकत हन् भ ने ितवादीको िजिकर
भएकोमा िवशेष को रायबाट उ भरपाईह मा लागेका
कारणीका सहीछाप पनु रावेदक ितवादीकै रहेभएको
देिखन आएको साथै िवप ी वादीका पित दश पंिडतको
नाउँमा रहेको मोिहयानी हकको माणप यथावत् कायम
रिहरहेकोसमेत अव था हँदा दतावाला मोही परलोक
भएपिछ िनजको नाममा रहेको मोिहयानी हक िनज मोहीक
प नी िवप ी वादीका नाममा नामसारी हने ठह याएको
भूिम सधु ार कायालय, सलाहीको िमित २०६९।९।२५ को
िनणयलाई सदर गन गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०७१।१।२८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः महे बहादरु काक
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल साउन २२ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-१२८४, उ ेषण
/ परमादेश, शाि त ढुंगाना िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
मा पैदल या ल
ु े पैदल या ा गदा र बाटो स गदा पालना
गनपन
ु िनयमह को उ लेख भई िनयमको पालना नगरी
जथाभावी बाटो काटेमा ज रवाना गन स ने कानूनी
यव था रहेको र जे ा- िसङ, सब-वे, ओभरहेडि ज वा
य तो बाटो काट् नको लािग िनधा रत ग रएको ठाउँबाट
बाटो नकाटी जथाभावी सडकमा िहँड्ने र जथाभावी सडक
पार गन पैदल या ल
ु ाई .२००।- देिख .१०००।- स म
ज रवाना गन स ने यव था रहेको र उ ज रवाना गन
अिधकारको योग गन हरी कायालयलाई अिधकार
यायोजन गरेको र यायोिजत अिधकारबमोिजम हरी
कायालयले काठमाड उप यकामा िमित २०७४।२।१६
बाट पैदल या ु सरु ा काय म स चालन गरेको देिखयो ।

काठमाड उप यकामा िमित २०७४।२।१६ बाट स चालन
ग रएको पैदल या ु सरु ा काय म कानूनबमोिजम नै
स चालन भएको भ ने देिखँदा कानूनिवपरीत भ न िम ने
नदेिखने ।
औिच यको ि बाट हेदा पिन सडक पार
गदा जथाभावी गन यि ह लाई ग रएको ज रवाना
कुनै ठूलो ज रवाना होइन । यो सडक अनशु ासन पालन
नगरेबापत लगाइने द डा मक कृ ितको शु कस म
हो । यसको मूल उ े य अनशु ासन पालन गराउनेस म हँदा
र िलएको ज रवानाको रिसद िदने गरेको पाइँदा यादती
नै भयो भ न सिकने अव था देिखँदैन । काठमाड को
बढ् दो जनसं या, ािफक यव थापनका चनु ौती र सवारी
दघु टनाबाट नाग रकलाई जोगाउनु पन िज मेवारीसमेतलाई
हेदा हाल स चालन ग रएको पैदलया ु सरु ा काय मलाई
रो नु पन अव था नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट नेपाल
हरीले काठमाड उप यकामा िमित २०७४।२।१६ देिख
स चालन गरेको पैदल या ु सरु ा काय म कानूनस मत
देिखन आएकाले िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण एवम्
परमादेशको आदेश जारी हन स ने देिखएन । रट िनवेदन
खारेज हने ।
बालबािलका, वृ , अपाङ् गता भएका
यि र सवसाधारण नाग रकलाई बाटोमा या ा गदा
पालना गनपन
ु िनयमका स ब धमा जनचेतना जगाउनु
पदछ । साथै सडक दघु टनालाई यूनीकरण गन
सडकमा गडु ेका सवारी साधनह को चाप भएको ठाउँमा
अनाथ, अपाङ् गता भएका यि , बालबािलका तथा
वृ वृ ाह लाई बाटो काट् दा हात समाती बाटो कटाउनु
पनसमेत हन आउँछ । सडक पूवाधारको उिचत र
उपयु िवकास र सो िनि त कानूनमा उपयु सधु ार र
प रमाजन गनका
ु साथै नाग रक सरु ा र सचेतनाको लािग
िविधको शासन सु ढ गराउने अ य िवप ीह को कत य
देिख छ । तसथ, सम त स दभमा देहायका कायह गनु
गराउनु भनी िवप ीह का नाममा देहायको िनदशना मक
आदेश जारी ग रिदएको छ:
Ø काठमाड उप यकामा ािफक लाइटको अव था
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िनकै नाजक
ु अव थामा रहेको भ ने िनवेदन
िजिकर रहेको स दभमा िब ी काम िदन नसके का
ािफक लाइटको ममत स भार गरी चालु
अव थामा रा नक
ु ा साथै आव यकताअनस
ु ार
सडकमा यथास भव पया मा ामा पु ने गरी
सडक ािफक ब ीको सं या थप गनू ।
Ø सवसाधारणको लािग सडकमा सरु ि त या ा
गन पाउने गरी सडकका खा डाखु डी हटाउने,
स याउने, सडक पेटी ममत गनलगायतका सडक
यव थापनको लािग आव यक पूवाधारको
िवकास गरी पया त मा ामा जे ा- िसङ, सब-वे
वा ओभरहेडि जको सं या थप गनू ।
Ø
प नबिु झने जे ा- िसङको ममत गरी प
देिखने बनाउनू ।
Ø सडक पेटी िव तार र सधु ारको कायलाई
िनर तरता िदनू ।
Ø
ािफक िनयम पालनाको िवषयमा जनचेतनाको
अिभवृि गन चेतनामूलक काय मह स चालन
गनु आव यक देिखँदा आव यक मा ामा
सचेतनामूलक काय मह स चालन गन,ु
गराउनू ।
इजलास अिधकृ त: िवकास े
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १९ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७०-WO-०३४९, उ ेषण,
रामएकवाल महतो िव. िश क सेवा आयोग, सानोिठमी
भ पुरसमेत
रट िनवेदकले पिन िबदा वीकृ ित नगराई
िव ालयमा लामो समयस म अनपु ि थत रहेको
देिख छ । िव.सं.२०५३ सालदेिख िव ालयमा अनपु ि थत
रहेको िश कले को कारण िव थािपत हनपु रेको भनी
लामो समयपिछ मा सलाहीको थानीय शाि त सिमितमा
गएको र सो सिमितको िमित २०६६/१०/८ को बैठकबाट
को समयमा िव थािपतको सूचीमा नाम समावेश गरेको

देिख छ । रट िनवेदकको िस धपु ा चोक िज लाको शाि त
सिमितमा कुनै उजरु ी िनवेदन परेको भ ने देिखँदैन । रट
िनवेदक यथासमयमा यायको याचना गरी अदालत वेश
गरेको पिन देिखँदैन । िव.सं. २०६३ सालमा नै माओवादी
समा त भइसके कोमा लामो समयपिछ मा
ततु
रट दायर भएको देिखँदा िव ालयमा जु हािजर रही काम
गन अथवा स वा गरी पायक पन ठाउँमा पठाई जु हािजर
भई काम गन गराउन परमादेशलगायत अ य जो चािहने
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ततु
रट िनवेदन तथा रट िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीले गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन
ु
नसिकने ।
उपयु िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
यी रट िनवेदकले आफूलाई अ याय परेको िवषयमा
यथासमयमा यायको लािग याचना गन सके को
देिखँदैन । िनजले िबदा वीकृ त नगराइकन लामो सयमस म
िव ालयमा अनपु ि थत रहेको देिख छ । िश ा ऐन,
२०२८ को दफा १६ङ. को उपदफा (५) को ख ड (ग)
मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार िबनासूचना लगातार
१५ िदनभ दा बढी समय िव ालयमा अनपु ि थत रहेमा
िश कलाई पदबाट हटाउन सिकने ावधान रहेकै देिखँदा
थायी दरब दी रहेको या लङ
ु थाङ ा.िव.गु बा-७,
िस धपु ा चोकमा ा.िव. तृतीय पदमा पनु थापना गरी
िव ालयमा जु हािजर रही काम गन अथवा स वा गरी
मलाई पायक पन ठाउँमा पठाई जु हािजर भइ काम
गन गराउन परमादेशको आदेशलगायत अ य जो चािहने
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: महे बहादरु काक
इित संवत् २०७६ साल साउन २३ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-१६५०, कत य यान, िदनेशबहादुर
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बोहरा िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आ नो हातबाट गोली चली मृतकको
मृ यु भएको कुरा वीकार गरेको अव थामा िनजह िबच
ज गाको बाँडफाँट गनस ब धी िवषयमा झगडा भई
मृतकले दःु ख िदइरहेको ि थित र यही अव थाबाट मिु
पाउन ितवादीले योजना बनाई पे तोल र गोली िकनेर
याएको देिख छ । यसरी मान पूणतयारीसाथ हितयारको
यव थापन समेत गरी मोटरसाइकलमा साथै गइरहेको
अव थामा फाइल आफूले खसाली मोटरसाइकलको
गित कम गनपन
ु बा या मक प रि थितको िसजना गराई
अनक
ु ू ल समय र थानमा पछािडबाट गोली हार गरेको
र सोही गोलीको कारणबाट मृतकको मृ यु हन गएको
देिख छ । जनु मृ यु ितवादी (पनु रावेदक) कै काय
कारणबाट भएको देिख छ । ितवादीले आफूले
ितर ाको लािग गोली चलाउँदा ला न गएकोले सजायमा
छुट पाउँ भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर िमिसल संल न
मु ाको त य र आधार माणबाट पिु हनसके को
नदेिखने । ितवादीले अदालतमा बयान गदा मान िनयतले
हानेको नभई दईु भाइिबच िववाद हँदा मृतकले आफूमािथ
हितयार योग गन था दा आफूले खो न थालेको
अव थामा ब दक
ु पड् िकन गई गोली लागेको भनी आ मा
र ाको कवज योग गन खोजे तापिन दवु ै प िबच सामा य
अव थामा पे तोल खोसाखोस हँदाको अव थामा गोली
ला न गएको िथयो भने मृतकको अगािड गोली लागेको
देिखनपु नमा अगािड गोली नलागी शरीरको पछािड गोली
लागेको देिखँदा आ मर ाको लािग पे तोल खोसाखोस
हँदाको अव थामा गोली लागेको नभई मोटरसाइकलमा
पछािड बसेको ितवादीले अगािड बसेको कुमार
बोहरालाई जानी जानी योजना बनाई मान उ े यले गोली
हार गरेको देिख छ । िमिसल संल न त य, व तिु न ठ
आधारसमेत वा माणह बाट ितवादीले नै पछािडबाट
गोली हार गरेको कारणबाट वा ितवादीकै कत यबाट
मृतक कुमार बोहराको मृ यु भएको देिखँदा पनु रावेदन
िजिकर तथा पनु रावेदक ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट

ितवादी िदनेशबहादरु बोहराले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं. बमोिजम कसरु गरेको मािणत
हँदा ऐजनको १३(१) नं. बमोिजम िनजलाई सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने ठह याएको सु कै लाली िज ला
अदालतको िमित २०७२।१२।१२ को फै सलालाई
सदर गरी भएको उ च अदालत िदपायलको िमित
२०७३।१२।१६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
तुत मु ामा ितवादी िदनेशबहादरु बोहरालाई
मल
क
ऐन,
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
ु ु
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको सु कै लाली
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत
िदपायलको फै सला त कालीन कानूनी यव थाको
स दभमा िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१
गतेदेिख लागू भएको मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
(हाल मल
ु क
ु अपराध संिहता), २०७४ र फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ लागू
भइसके को, उपयु संिहताको दफा ४०(२) मा कानूनमा
कुनै कसरु गरेबापतमा सव वको सजाय हने रहेछ भने
ऐन ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय िनधारण
गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने यव था
रहेको पाइ छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरु का
स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण
गदाका बखत घटी सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय हने
कानूनी यव था भएको हँदा ितवादीलाई सव व हने
नभई ज मकै दस म हने ठहछ । िनज ितवादीको सव व
नहने भएकोले िनजको अंश भागमा पन आउने चल अचल
स पि
ततु मु ाको रोहबाट रो का रािखएको भए
फुकुवासमेत हने ।
इजलास अिधकृ तः सीता अिधकारी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ २८ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७१-CR-०७६८ र ०७३-CR-०६१२,
कत य यान, वीरबहादुर लामासमेत िव. नेपाल सरकार र
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अिनल ओझा िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीह ले अनस
ु धानमा
र अदालतमा समेत कसरु गरेमा सािबत रही बयान
गरेको देिखएको र घटना थल मचु ु का, मृतकको लास
जाँच ितवेदन देिखँदा मृतकको मृ यमु ा पनु रावेदक
ितवादीह को संल नता पिु हन आएकोले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु दार ठह याई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलालाई
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३ नं.को देहाय ३ मा ऐ.को १ नं.र ऐ.१३(३) नं.िवपरीत
कसरु गन यि लाई िमित २०७५ साल भा १ गतेदेिख
लागू भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४० को उपदफा (२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापतमा
सव को सजाय हने रहेछ भने ऐन, ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय िनधारण गदा सव हने गरी सजाय ग रने
छै न भ ने यव था गरेको देिख छ । यसैगरी फौजदारी
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा ५ मा कुनै कसरु का स ब धमा कसरु 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 को उपदफा (२) को
ख ड (ख) मा कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर
भएको कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु
सोही कानूनबमोिजम गनपनछ
तर कुनै फौजदारी कसरु को
ु
सजाय मल
क
अपराध
सं
ि
हतामा
लेिखएभ दा बढी रहेछ
ु ु
भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय हनेछ भ ने यव था रहेको नदेिखने ।
यस कार ितवादीह लाई त कालीन मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा
ऐ.१३(३) नं. अनस
ु ार सव सिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहर भएकोमा उपयु कानूनी यव थानस
ु ार कुनै
फौजदारी कसरु गनलाई सव वको सजाय नहने भएबाट

पनु रावेदक / ितवादीह बीरबहादरु लामा, सस
ु न
याकुरेल र सानभु ाइ भ ने अिनल ओझालाई ऐ. महलको
१३ नं. को देहाय (३) बमोिजम सव को सजाय नला ने
हँदा त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं.अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
ठह याएको सु नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सला
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
कानूनस मत भई िमलेकै देिखन आए पिन मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ दफा ४० को उपदफा (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 को
उपदफा (२) को ख ड (ख) मा रहेको यव था तथा उ
ऐनह २०७५ साल भा १ गतेदेिख लागू भइसके को
स दभमा
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीह
वीरबहादरु लामा, सस
ु न याकुरेल, सानभु ाइ भ ने अिनल
ओझालाई सव को सजाय नहने भई उ सािबक
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
िनजह लाई ज मकै द सजाय हने ।
अब ितवादी सानभु ाइ भ ने अिनल ओझाको
हकमा वारदात हँदाका अव थामा िनजको उमेर १७ वष
भ ने अिधकार ा अिधकारीसम बयानमा र अदालतमा
समेत उ लेख भएको र सानभु ाइ भ ने अिनल ओझाको
थानीय िवकास म ालय, द.नं.२८ मा प जीकरण
शाखाको िमित २०५९।२।१ मा दता भएको ज मदता
माण प अनस
ु ार िनजको ज मिमित २०५४।१०।१७
उ लेख भएको देिखएको र वारदात िमित २०६९।१।२७
मा हँदा िनजको उमेर १८ वषभ दा कम रहेको देिखन
आएको छ । फौजदारी कानून (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र ६ ले घटी सजाय
हने यव था भएको र पनु रावेदक ितवादी सानभु ाइ भ ने
अिनल ओझाको हकमा बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
को दफा ३६(४) मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४५(४) बमोिजम २/३ दईु ितहाई सजाय हने यव था
भएको देिख छ । ऐ. को दफा ४२ अनस
ु ार ज मकै दको
सजाय गणना गदा पि चस वष कै द सजाय हने गरी गणना
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गनपछ
ु भ ने यव था भएको देिखँदा ज मकै द २५ वषको
दईु / ितहाई १६ वष ८ मिहना सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: जयराम े ठ
इित संवत् २०७६ साल साउन २७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७५-WH-०१८५, ब दी य ीकरण,
जीतबहादुर मो ान िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकलाई िव तु ीय कारोबार ऐन, २०६३
को दफा ४७ को कसरु मा प ाउ गरी अनस
ु धानको
िसलिसलामा िमित २०७६/१/२७ मा काठमाड िज ला
अदालतको आदेशानस
ु ार ज री प ाउपज
ु िदई िनजलाई
िमित २०७६।०१।२७ गते प ाउ गरी स बि धत
स कल िमिसल कागजातह सिहत िज ला सरकारी
विकल कायालय, बबरमहल, काठमाड माफत काठमाड
िज ला अदालतमा उपि थत गराई िमित २०७६/१/२७
गतेबाट लागू हने गरी पिहलो पटक िदन पाँच (५), िमित
२०७६/२/१ गतेबाट लागू हने गरी दो ो पटक िदन
दईु (२) र िमित २०७६।२।३ गतेबाट लागू हने गरी
ते ो पटक िदन पाँच (५) को याद थप भई यथोिचत
कारणसिहत अनस
ु धानका लािग िहरासतमा रा न मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा १४
बमोिजम काठमाड िज ला अदालतबाट अनमु ित दान
भई अनस
ु धानको लािग याियक थुनामा रािखएको
पाइयो । सािधकार िनकायबाट चिलत कानूनको अधीनमा
रही कानून ारा विजत काय गन यि िनवेदकउपर
कारबाहीको ममा अनस
ु धानका लािग िनजलाई
थनु ामा रािखएको कायलाई गैरकानूनी काय मा न िम ने
देिखएन । यस कार मािथ उ लेख भएबमोिजम
िनवेदकलाई संिवधान एवम् कानूनिवपरीत गैरकानूनी
थनु ामा रािखएको भ ने देिखन नआएकाले िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ा
मु गन िम ने देिखन आएन । अतः ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िदपे नाथ योगी
इित संवत् २०७६ साल जेठ १० गते रोज ६ शभु म् ।

४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७५-WH-०१९०, ब दी य ीकरण,
प चल मी रंिजतकार िव. महानगरीय अपराध महाशाखा
टेकु, काठमाड समेत
िनवेदकसमेतले लाले शेरचनको घरमा डाँका
चोरी गन िबनु राईसँग सूचना िलई संगिठत भई योजना बनाई
डाँकासमेत गरेको देिखन आएको हँदा प ाउमा परेका
दीपक रि जतकारलाई मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा २४४ को डाँका गन नहनेसमेतका कसरु मा
अनस
ु धान गरी कारबाहीको ि या अगािड बढेको
देिखयो । यस प र े यमा िनवेदकसमेतका यि ह ले
िव मान कानूनी यव थालाई चनु ौती िदँदै कानून ारा
विजत काय गरी गैरकानूनी पमा लाले शेरचनको घरमा
पिहले डेरा गरी ब ने गरेक िबनु राईबाट सूचना िलई डाँका
गन योजना बनाई संगिठत पमा जाहेरवालासमेतका
यि ह लाई जखमी हितयार रडसमेत देखाई क जामा
िलई कुटिपट गरी डोरीले बाँधी धनमाल डाँका गरी
नवराज तामाङ, स तबहादरु तामाङ, िव म े समेतका
यि ह संगिठत भई योजनाब तवरले उ घरमा डाँका
गरी डाँका गरेको धनमाल भागब डा गरी िलएका िदपेस
भ ने स तबहादरु तामाङसँग िवप ी रट िनवेदक दीपक
रि जतकारले चोरीको धनमाल सनु को ितलहरी िकनी
व पसमेत प रवतन गरी राखेको अव थामा दशी बरामद
गरी िनजलाई प ाउ गरी अनस
ु धान भइरहेको पाइने ।
िनवेदकको िव संगिठत अपराधमा संगिठत
अपराध ऐनबमोिजमसमेत अनस
ु धान भइरहेको भ ने कुरा
िलिखत जवाफबाट देिखन आएको प र े यमा संगिठत
अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा (१४) मा चिलत
कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन संगिठत
अपराधको अनस
ु धानको लािग य तो अपराधको आरोप
लागेको यि लाई अनस
ु धानको गितको आधारमा
अदालतको अनमु ित िलई पटकपटक गरी साठी िदनस म
िहरासतमा रा न सिकनेछ भ ने कानूनी यव था रहे
भएको पाइने ।
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
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को दफा १४(६) बमोिजम दीपक रि जतकार िमित
२०७६।१।६ गते प ाउ परी सोही िमितबाट लागू हने
गरी पिहलो पटक-७ (सात) िदन, दो ो पटक-१० (दश)
िदन, ते ो पटक-२ (दईु ) िदन, चौथो पटक-५ (पाँच)
िदन, पाँच पटक-४ (चार) िदन, छै ट पटक-५ (पाँच) िदन
र सात पटक-७ (सात) िदन अनस
ु धानको लािग याद
थपको माग िज ला सरकारी विकल कायालयमाफत
भई काठमाड िज ला अदालतबाट याद थपको
अनमु ित िलई िहरासतमा िलइएका िनवेदक दीपक
रि जतकारलाई याियक िहरासतमा राखेको देिख छ ।
यस कार िवप ीह बाट िनवेदकसमेतउपर पन आएको
जाहेरीअनस
ु ार चिलत कानूनबमोिजम अनस
ु धानको
कारबाही भइरहेको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ एवम्
इजलाससम पेस हन आएको कारबाही िमिसलसमेतबाट
देिखन आएकोले िबनाकारण िबनाआधार िनवेदकलाई
गैरकानूनी तवरले थुनामा राखेको भ ने िनवेदकको हकमा
पन आएको ततु रट िनवेदन नै कानूनस मत देिखन
नआई चिलत कानूनबमोिजम भइरहेको अनस
ु धानको
कायलाई गैरकानूनी थनु ा भनी भ न िम ने नदेिखने ।
िनवेदकका िव मा चिलत कानूनअनस
ु ार सामा य
कायिविधअनु पको कारबाही भइरहेको देिखएकोले यस
अदालतले य तो कारबाहीमा असामा य पमा गरे
िबराएको वा य कानूनको िु ट भए गरेको देिखएमा
बाहेक सािधकार िनकायबाट कानूनबमोिजम भए गरेको
काम कारबाहीमा ह त ेप गन िम दैन । िनवेदकउपर
संगिठत अपराध ऐनअ तगतसमेत अनस
ु धान भइरहेको
देिखएकोले संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को
दफा (१४) बमोिजम अनस
ु धानका लािग ६० िदनस म
थनु ामा रा न सिकने हँदा कानूनले तोके भ दा बढी
िनवेदकलाई िहरासतमा रािखएको नदेिखएको हँदा िनवेदक
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने देिखन नआउने ।
अत: उ लेख भएको आधार एवम्
कारणसमेतबाट िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा रािखएको
भ ने देिखन नआई िनवेदकसमेतउपर डाँकासमेतको
फौजदारी अपराधको जाहेरी परी सािधकार िनकायबाट

चिलत कानूनबमोिजम चिलत कानूनको ि या
पु याई िनवेदकसमेतलाई कानूनी िहरासतमा राखी
अनस
ु धान कारबाही भइरहेको देिखएको ि थितमा
िनवेदन मागअनस
ु ार ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
िमलेन । तसथ ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ा
मु ग रपाउँ भ ने िनवेदकको ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िदपे नाथ योगी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ १० गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-१०६८, कत य यान,
हरस टमटा िव. नेपाल सरकार
ितवादी ह र टमटाले अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतमा समेत बयान गदा िमित
२०७३/५/३ गते वारदात घट् नु के ही िदन पिहले पिन
१४०० पैयाँको लेनदेनको िवषयमा कुटिपट भएको िथयो ।
वारदातको िदन घटना थलमा मृतकसँग भेट भई मैले मादक
पदाथसमेत खाएको कारण मलाई मृतक ित रस उठेको
हँदा घरमा भएको भ वा ब दक
ु िलई मृतकको दािहनेप को
दधु मािथ गोली हानी घटना थलमा मृतकलाई मारेको हँ
भनी आरोिपत कसरु मा पनु रावेदक ितवादी सािबत रहेको
देिख छ । िनजको सािबती बयान, जाहेरवालाले अदालतमा
आई गरेको बकप , शव परी ण ितवेदन, लास जाँच
कृ ित मचु ु काको साथै हरीमा कागज गन काश
िनरौला, ेमराज िनरौलासमेतको अदालतमा भएको
बकप बाट पिु भएको देिखँदा ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
र १३(१) को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी सु बझाङ
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी भएको
उ च अदालत िदपायलको फै सलालाई अ यथा भ न
िम ने नदेिखने ।
िमित २०७५ साल भा १ गतेदिे ख लागू भएका
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा
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(२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको सजाय हने रहेछ
भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय िनधारण
गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने यव था गरेको
देिख छ । यसैगरी फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरु का
स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण
गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने
घटी सजाय हने गरी िनधारण गनु पनछ 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 को उपदफा (२) को ख ड (ख) मा कुनै कानूनअ तगत
कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसरु का
मु ामा सजाय गनपदा
तर
ु सोही कानूनबमोिजम गनपनछ
ु
कुनै फौजदारी कसरु को 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
नदेिखने ।
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३ नं. को देहाय (१) मा यानमारालाई सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने यव थाको स दभमा ततु
मु ामा उ च अदालत िदपायलबाट पनु रावेदक / ितवादी
ह र टमाटालाई ऐ. महलको १३ नं. को देहाय (१)
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको िमलेको
देिखन आए पिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ दफा
४० को उपदफा (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 को उपदफा (२) को ख ड
(ख) मा रहेको यव था तथा उ ऐनह २०७५ साल
भा १ गतेदेिख लागू भइसके को स दभमा ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादी ह र टमाटालाई सव वको सजाय
नहने भई िनजलाई ज मकै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: जयराम े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल साउन २८ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. १२
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६५-CR-०२७६, ०२२६, ०६९-CR०१९१, ाचार, शरदका त अिधकारी िव. ी ५ को
सरकार, ी ५ को सरकार िव. शरदका त अिधकारी,
रचनाकुमारी पौडेल िव. नेपाल सरकार
ितवादीह िबच अंशब डा नभई एकासगोलमा
नै ब दै आएका र वयम् वादीले पिन भी मका त
अिधकारीले िश ण पेसा, औ ोिगक यवसाय र कृ िषबाट
आय गन स ने भनी आरोपप मा वीकार ग ररहेको
अव थामा िनज भी मका त अिधकारीको आयलाई समेत
एकै ठाउँमा राखी िवशेष अदालतले गरेको िव ेषणलाई
अ यथा भ न निम ने ।
कृ िष आयको स ब धमा नेपाल सरकार िव.
िवरे कुमार िसंहसमेत र नेपाल सरकार िव. ई र साद
पोखरेलको मु ामा ितिवगाहा २०,०००।– का दरले
कृ िष आय कायम गरेको र ितवादीह का नाममा रहेको
लमजङ
ु , देवघाट र िचतवनमा रहेको ज गाह बाट कृ िष
आय हने ज गा हो भनी गा.िव.स. कायालयबाट िसफा रस
ा भएको अव थामा िनजह को कृ िष आय रहेकै
देिखन आयो । यस कार िवशेष अदालतबाट ितवादीको
लमजङ
ु मा रहेको ज गाबाट .१,१२,५००।– र देवघाट
तथा िचतवनमा रहेको ज गाबाट .१७,६७,०००।– गरी
ज मा .१८,७९,५००।– आय हने भनी िकटान गरी
उ आयलाई ितवादी शरदका त अिधकारीको आयमा
समावेश हने ठह याएको फै सलालाई अ यथा मा न
निम ने ।
ितवादी शरदका त अिधकारी, छोरी मोनािलसा
अिधकारी, सभु े छा अिधकारी, सिद छा अिधकारी, छोरा
सशु ोिभत अिधकारी र बाबु भी मका त अिधकारीको नाममा
.२०,३२०००।– का िविभ न बक, िव ीय सं थान र
हि पटलको सेयर रहेको कुरा आरोपप को तािलका नं. ६
मा उ लेख ग रएको र सो रकमको स ब धमा ितवादीको
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असहमित पिन नरहेको अव थामा सो रकम ितवादीको
स पि मा समावेश हने भनी िवशेष अदालतले गरेको ठहर
मनािसब देिखने ।
ितवादी शरदका त अिधकारी, ीमती सिु म ा
अिधकारी, छोरी सभु े छा अिधकारी, बाबु भी मका त
अिधकारीको नाममा िविभ न बक र िव ीय सं थामा
मौ दात रहेको .१३,३२,४०९।– र सिु म ा अिधकारीको
नेपाल बक िल.मा रहेको लकरबाट .३,००,०००।–
बरामद भएको रकमसमेत ितवादीको स पि मा समावेश
ग रएको (आरोपप को तािलका नं.५), ितवादी सिु म ा
अिधकारी र िनजको छोरी सभु े छा अिधकारीको नाममा
रहेको .२,०५,८३७।– को सनु र .१,२२,४१५।–
को चाँदी रहेको भनी उ लेख भएको (आरोपप को
तािलका नं.४) र सोमा मानवीय आधारमा छुट िदन
उपयु स पि को िववरणमा सनु चाँदीको िवषयमा आधा
आधारलाई वैध मानी .१,६४,१२७।– ोत नखल
ु ेको
स पि को पमा उ लेख गरी दाबी िलइएकोमा, िवशेष
अदालत काठमाड ले, आयोगले के आधारमा छुट िदन
उपयु ठािनएको हो, यसको कारण उ लेख नगरेको भए
पिन आयोगको सो बेहोरा र ितवादीको बयानको आधारमा
उि लिखत सनु चाँदीम ये आधा पैतक
ृ र दाइजोको हन
स ने ि थित रहेकोले पैतक
ृ र दाइजोको पमा ा
सो सनु चाँदीमा िनजको मौि क आजन लागेको नदेिखँदा
.१,६४,१२६।– मा िनजको स पि मा गणना हने ।
ितवादीले जाँच अविधमा भारतीय जीवन बीमा
क पनीलाई .१,४८,६६०।– भु ानी गरी खच गरेको
भनी दाबी िलएको देिखएको र सो स ब धमा ितवादीको
असहमितसमेत रहेको नदेिखँदा सो रकमसमेत िनजको
खचको पमा समावेश हने देिखयो भनी गरेको िवशेष
अदालतले गरेको ठहरमा वादी ितवादीको सहमत भई यस
अदालतमा दाबी िजिकर िलएको नदेिखँदा सो स ब धमा
के ही बोिलरहनु पन देिखन आएन, िवशेष अदालतको ठहर
मनािसब नै देिखन आउने ।
वादीले ितवादीको येक वषको आ दानी र
खचको तल
ु ना मक िववरण िव ेषण गरी िकटानी दाबी
गन सके को देिखँदैन । यस कार वादीले येक वषको

आ दानी खचसिहतको यिकन िववरणसिहत दाबी िलन
नसके को अव थामा अदालत आफै ँ ले त यको उ खनन्
गरी फै सला गनु याियक मा यतािवपरीत हने भएकोले
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
नआउने ।
िमिसल संल न सहरी िवकास तथा भवन
िनमाण िवभागको प बाट घर िनमाण गरेको स बि धत
साललाई आधार मा नपु न र सो लागतमा ठे का कर
ओभरहेडबापतको २० ितशत रकम यि गत पमा
घर बनाउँदा नला ने भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
यसरी सहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभागले िनधारण
गरेको मापद डलाई आधार मानी ती घर टहरासमेतको
लागत .२४,९५,७२५।– हने र सो रकममा २०
ितशतले हने रकम .४,९९,१४५।– घटाई हन आउने
.१९,९६,५८०।– मा घर िनमाण लागत लागेको भनी
िवशेष अदालतले िनकालेको िन कषलाई अ यथा मा न
निम ने ।
०४६ देिख ०५३ सालस म गरी पटकपटक
िनमाण काय स प न भएकोमा, ितवादीलाई
अनस
ु धान गरेको वषको दररेटको आधारमा लागत
मू याङ् कन गनु यायोिचत र यावहा रक दवु ै
हँदैन । नेपाल सरकारले फरकफरक वषमा फरकफरक
दर रेट तो ने गरेको देिख छ । यस स दभमा सहरी
िवकास तथा भवन िनमाण िवभागले िनधारण गरेको
मापद डका आधारमा ितवादीको काठमाड धापासी
वडा नं.७ख मा रहेको घर टहरा िनमाणमा िनमाण वषको
आधारमा िनधारण भएको दररेटबमोिजम ती घरसमेतको
लागत .२४,९५,७२५।– हने र सो लागतमा ठे का
ओभरहेडबापतको २० ितशत रकम .४,९९,१४५।–
घटाउँदा ज मा .१९,९६,५८०।– मा िनमाण लागत
लागेको देिखकोले सोबमोिजम नै िबगो कायम गनपन
ु
देिखयो । यस स ब धमा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
फिनचरज ता सामानह आव यकताअनस
ु ार
समयसमयमा ख रद गन सिकने, दाइजो पेवाबाट पिन ा
हन स ने कुरालाई अ यथा मा न सिकँ दैन । ितवादीले
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उ फिनचरका सामानह दाइजोको पमा ा गरेको
र िबस वष लगाएर ख रद गरेको हो भनी बयान गरेको
देिखँदा र जाँच अविधमा ख रद गरेको समय यिकनसमेत
नभएको अव थामा हालको बजार मू यको आधारमा
मू य कायम गनु यायोिचत हने देिखँदैन । उ फिनचर
सामानह म ये के ही दाइजोबापत ा गरेको र के ही
िविभ न सालमा पिह यै ख रद गरेको देिखएको हँदा उ
सामान ितवादीले ख रद गदाकै समयको बजार मू य
हालको बजार मू यभ दा कम र स तो हने हँदा फिनचरका
सामानको हालको बजार मू यको मू याङ् कनमा ५०
ितशत मू य घटाई िनधारण गनपन
ु ह छ । य तै कृ ितको
(ने.का.प.२०६९, िन.नं.८७७०, पृ २५९) नेपाल
सरकार िव के शवराज गौतमसमेत भएको मु ामा मािथ
उ लेख ग रएका आधारह लाई िलएर यस अदालतबाट
फै सला भएको देिखँदा ततु मु ामा पिन वादीले िजिकर
िलएबमोिजम ितवादीसँग भएको मौजदु ा फिनचरको ज मा
मोल .८,५५,८१९।– को ५० ितशतले हन आउने
रकम . ४,२७,९०९।– मा को फिनचरको िबगो कायम
हने देिखयो । िव तु ीय उपकरणतफ ितवादीको असहमित
रहेको नदेिखएकोले दाबीबमोिजमको .२,९४,६००।– नै
िबगो कायम हने ।
वादी आयोगले नै ितवादीले तलबबापत
.९,११,४४८।- ा र उ तलब भ ा िनजको
पा रवा रक तथा सामािजक कायमा खच भई बचत
नहने भए तापिन मानवीय आधारमा उदारतापूवक िबगो
कायम ग रएको छै न भनी उ लेख ग ररहेको स दभमा
र ितवादीले दश भ ा र थानीय भ ा ा गरेको
स माण पिु ग ररहेको अव थामा ितवादीको दश भ ा
र थानीय भ ा िनजको आयमा गणना ग रनु हँदैन भनी
वादीले िलएको िजिकर उिचत तथा यायस मत देिखन
आएन । यसैले ितवादीले तलबबापत ा गरेको
.९,११,४४८।– र दश तथा थानीय भ ाबापत ा
गरेको .१,६१,०३६।– गरी ज मा .१०,७२,४८४।–
आयमा गणना हने ।
वादीले घरभाडाबापतको आयलाई वीकार
गरेपिछ सो घर भाडामा ला न स ने, नस ने र भाडामा

ला न स ने भए के कित रकम ा हने हो सोको समेत
अनस
ु धान र िव ेषण गरी यिकन अङ् क िकटान
गरेकोसमेत देिखँदैन भने ितवादीले पिन घरभाडा
लगाएको भनी बयान गरे तापिन सोस ब धी कागजात पेस
गरेको पाइएन । ितवादीह र छोराछोरीह को भारतीय
जीवन बीमामा बीमा ग रएको देिखँदा सो घरभाडाबाट ा
रकम सो बीमा योजनका लािग खच भएको मा न सिकने
भनी आरोपप मा उ लेख गरेको देिख छ । यस कार
आयोगले घरभाडाको ोत वीकार गरेको र ितवादीले
घर भाडामा िदएको भनी िवशेष अदालतमा गरेको बयानमा
एक पता देिखन आएकोले र ितवादीको घर रहेको
थान, ितवादीको प रवारको सं या, घरको आकार र
घर िनमाणज ता िवषयह को आधारमा िनज ितवादीको
घर भाडामा ला न स ने कुरालाई अ यथा मा न िमलेन ।
वादी आयोगले ितवादीले घर भाडामा िदएको िजिकरलाई
अङ् क िकटान नगरी वीकार गरेको र ितवादीबाट
घर भाडामा लगाएको भनी बयान गरेको प र े यमा घर
भाडामा लागेको अ वाभािवक नदेिखँदा र ितवादीले
िजिकर िलएको घरभाडाको रकमलाई मा न नपन अ यथा
आधार र कारण नरहेको अव थामा िचतवनको घरबाट
िनजलाई .१२,९६,०००।– र काठमाड को घरबाट
.४,६८,०००।– भाडाबापत ा भएको देिखन नै
आयो । सो रकमलाई ितवादीको आयमा समावेश गरेको
िवशेष अदालतको ठहर अ यथा देिखन नआउने ।
आरोपप मा ितवादीले िवदेश मणबाट
.२,४६,६८९।- आय गरेको भनी उ लेख गरेको
देिख छ । ितवादीले िवशेष अदालतमा बयान गदा, जापान
मणबाट ा रकम .९५,९००।– िवदेश मणको
रकममा समावेश हन छुट भएको हँदा सो रकमसमेत
आयमा थप हनपु न भनी बयान गरेको देिख छ । िनज
ितवादी २० जनवरी २००५ मा जापान गएको भनी पेस
गरेको प समेतबाट देिखरहेको अव थामा ितवादीको
िजिकरबमोिजमको रकम िवदेश मणबाट भएको आयमा
समावेश गन नपन कुनै आधार र कारणसमेत वादीले
िलनसके को देिखँदैन । य तो ि थितमा ितवादीले जापान
मणबाट ा गरेको .९५,९००।– लाई िनजको आयमा
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समावेश गरेको िवशेष अदालतको ठहर मनािसब नै देिखन
आउने ।
भी मका त अिधकारीले पेस गरेको माण,
िनजले िवशेष अदालतमा गरेको बयान र वादी आयोगबाट
अ यापनको अविधमा ा गरेको तलब, सो अविधमा
िविभ न सिमितमा रही काम गरेबापतको भ ा, अवकाशपिछ
ा िबदाको रकम, स चय कोष, औषधी उपचारबापतको
रकम, पे सनज ता ोतबाट िनजलाई ा भएको
कुरामा आयोग वयम्ले वीकार गरेको अव था देिखँदा
भी मका तको भनाइलाई अ यथा मा नु पन ि थित
पिन देिखँदनै । अतः िवशेष अदालतबाट भी मका त
अिधकारीले िश ण पेसाबाट .१९,२५,०००।– ा
हने देिखएकोले सो रकम िनजको आयमा समावेश गन गरी
गरेको ठहरलाई अ यथा मा न निम ने ।
एकाितर
ितवादीले ऐनले तोके को
यव थाबमोिजम उ डलर आफूसाथ राखेको भ ने कुनै
माण पेस गनसके को देिखँदैन भने अक ितर उ डलर
िनजको हो भनी पिु गन स ने माण कागजात पिन
ततु गनसके को देिखँदैन । य तो अव थामा उ डलर
बराबरको उि लिखत नेपाली पैयाँ सिु म ा अिधकारीको
नै मा नपु न देिख छ । अतः उ डलर बराबरको रकम
िनज ितवादीको स पि मा गणना गन ठहर गरेको िवशेष
अदालतको फै सला अ यथा देिखएन । ितवादीह
शरदका त अिधकारी र रचनाकुमारी पौडेलको यस
अदालतमा िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग इजलास सहमत
हन नस ने ।
ितवादी शरदका तको आय र ययिबचमा ५
ितशतभ दा कम अ तर देिखएको हँदा वैध आय ोतसँग
अिम दो र अ वाभािवक मा न िम ने देिखएन । िनजको
ोत नखल
ु ेको स पि ५ ितशतभ दा कम मा
रहेको देिखँदा आय ययको अ तर यादै यून भएको
कुरालाई समेत म यनजर राखी हेदा ितवादी शरदका त
अिधकारीले वैध आय ोतको अनपु ातमा अिम दो र
अ वाभािवक स पि आजन गरेको पिु हन नआएको हँदा
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष अदालतको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।

अतः मािथ िववेिचत, आधार, कारण र
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा िवशेष अदालत
काठमाड ले वादी नेपाल सकारको दाबी पु न नस ने
ठह याई ितवादी शरदका त अिधकारीलाई सफाइ िदने
गरी िमित २०६५/४/१३ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CI-०९३७, ज गा दता हक कायम,
कृ ण िव िव. देवे िव म रो का
वादीले काठमाड िज ला अदालतको
आदेशानस
ु ार कागज गदा भल
ु वश पोता नं.८० भ ने
लेिखएको भए तापिन पोता नं. १०२ नै हो भनी लेखाई
िदएको भए पिन सु मा दताको लािग िनवेदन िदँदा नै
पोता नं. १०२ भनी उ लेख गन नसके कोले पिछ गरेको
कागजलाई माणको पमा हण गन सिकने अव था
नहने ।
वादीले दाबीको ज गाका िबतावाला वीरमानिसंह
राजभ डारी भनी उ लेख गरे पिन सो ज गाको िफ डबक
ु मा
मोही का छी िवि नी उ लेख भई कै िफयत महलमा “यो
ज गा मैले बेिन साबाट खाएक हँ” भनी उ लेख भएको
पाइयो । यसबाट वादीले दाबी गरेको काठमाड िज ला,
िसतापाइला गा.िव.स. वडा नं.५क िक.नं.३८३ को
ज गा नै िबता ज गा हो भ ने देिखन आएन । वादीले दाबी
गरेको ज गा नै िबता ज गा हो भ ने कायम हन नसके को
अव थामा उ ज गा वादीको नाममा रै.प. दता दा.खा.
नामसारीसमेत गन सिकने अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृ त: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७४ साल चै १५ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१६५०, िनयम बदर
हक कायम, कृ ण िव िव. देवे िव म रो का
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको
छ।
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आ नो िनणयमा पगु ेको अव था देिख छ । िवप ीह ले
इजलास नं. १३
समेत अदालतको आदेशिवपरीत सडक िनमाण गन
काय नभएको र िनवेदकको ज गामा पन गरी िनमाण
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी तेजबहादुर काय नगरेको र गन सोच पिन नभएको भनी ितब ता
के .सी., ०७२-CR-१५०२, अवहेलना, टेकबहादुर साक य गरेको देिख छ । अ य ज गाह मा िनमाण काय
िव. बागलुङ नगरपािलका कायालय, बागलुङसमेत
भइरहेको र आ नो ज गामा समेत िनमाण हने कायमा
ततु मु ामा िमिसल संल न रहेको िमित अदालतको आदेशको अव ा हने आशङ् का य गरी
२०७१।११।४ मा भई आएको न सा तथा सजिमन पनु रावेदन िजिकर गरेको भए पिन आदेशपिछ आदेशको
मचु ु कासमेतबाट बागलङ
ु नगरपािलका र उपभो ा अव ा हने गरी काम कारबाही भए गरेको पु ट् याइँ िदन
सिमितले बाटो िव तार गरी िनमाण गन लागेको सके को भने पाइँदनै । िवप ीह लाई अवहेलनामा
झाँ पथदेिख गंगापथस मको े मा िनवेदकको सजाय गन िनजह ले अदालतको मानहानी गरेको कुरा
िक.नं. ७२३ को समेत ०-०-२-१ ज गा पन कुरामा त य माणबाट पिु हनपु छ । ततु मु ामा पनु रावेदन
िववाद नरहेको अव थामा अदालतको आदेशिवपरीत अदालत बागलङ
ु बाट भएको अ त रम आदेश र अि तम
िनवेदकको म जरु ीिवना उिचत ितपूित वा मआ
ु जा आदेशप ात् िनवेदकको उि लिखत ज गामा अित मण
निदई िवप ीह ले िनमाण काय गलान् भ ने अनमु ान गरी कानूनको ि या नपु याई उिचत मआ
ु जा वा
गनु यायसङ् गत देिखएन । पनु रावेदनप मा नै िनवेदकले ितपूित निदई िनवेदकको म जरु ीबेगर िनमाण काय गरेको
िनमाण काय गदा के ही भाग ज गा खाली छोडी ढलान भ ने नदेिखएकोले िनवेदकले अदालतको मानहािन भएको
गरेको भ ने बेहोरा खल
ु ाएको र उ िनषेिधत ज गामा नै भ ने आ मगत िनवेदन अिभ यि िदँदैमा मानहािन पिु
िनमाण काय गरेको भनी यिकन भ नसके को पाइँदैन । उ
हन नस ने ।
िनमाणाधीन सडकमा पन सबै ज गामा बाटो बिनसके कोले
िवप ी िज ला शासन कायालयले रट
बाँक भएको आ नो ज गामा पिन उपभो ा सिमितले बाटो िनवेदकले िववाद उठाएको ज गाबाहेकको ज गामा
बनाउने आशङ् काकै आधारमा अवहेलनाको कारबाही गन बाटो, ढल, नालीको िनमाण काय िनर तर गन भनेको
िम ने देिखँदैन । अदालतको अवहेलना हन अदालतबाट हो भ ने िलिखत जवाफको बेहोराले नै िनवेदकको
भएका आदेश वा िनणय बिखलाप हने गरी काय भएको िक.नं.५२३ को ज गामा यथ ह ले अदालतको
देिखनपु छ । आशङ् काको भरमा य तो काम होला भनी आदेशिवपरीत हने गरी सडक एवम् नाली िनमाण गरेको
अनमु ानका आधारमा सजाय गन िवषय नहने ।
भनी यिकन पले भ ने सिकने अव था देिखएको
हा ो संवैधािनक तथा कानूनी यव थालाई हेदा छै न । अतः सम त िमिसल माणह बाट िवप ीह ले
सव च अदालत, त कालीन पनु रावेदन हालको उ च िमित २०७१।२।२८ को िनषेधा ा िमि त परमादेश
अदालत र िज ला अदालतलाई याय स पादनको कायमा िनवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशको भावनामा
कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फै सलाको अव ा ठेस पु याएको पिु हन नआएकोले मानहानीको कारबाही
गरेमा अवहेलनाको कारबाही चलाई सजाय गन स ने गरी गनु परेन भनी पनु रावेदन अदालत बा लङ
ु बाट भएको
अिधकार रहेको प ट छ । अदालतको आदेश वा िनणयको आदेश मनािसब नै देिखँदा अ यथा ग ररहनु नपन ।
सबैले पालना गनपछ
तसथ, िमिसल संल न कागज माणबाट
ु । यसको पालनामा कुनै पिन िनहँमा
आलटाल गन पाइँदैन । यिद पालना नगन हो भने आदेश, अदालतको अवहेलना भएको त य थािपत भएको
फै सला र अदालतसमेत िन योिजत हन जाने ।
नदेिखँदा िवप ीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी
िववािदत ज गाको नाप न सा भई अदालत पु न स दैन भनी पनु रावेदन अदालत बा लङ
ु बाट िमित
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२०७१।१२।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः नगे के शरी पोखरेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।

भएको आदेशबाट सोही िमित २०७६।२।५ मा िनवेदक
िखमबहादरु खड् का छुिटसके पिछ सावजिनक िहत,
वा य, सरु ा, सिु वधा र नैितकता िव को अिभयोग
लागी उ मु ामा िमित २०७६।२।२२ देिख ८ िदनको
याद थपी आज िमित २०७६।२।२९ का िदन २५ िदन
पगु ी मु ा दायर हने अि तम समयमा पगु ेको देिखने ।
इजलास नं. १४
िनवेदक िखमबहादरु खड् कालाई यसअिघ
िमित २०७५।११।१९ देिख िनर तर
पमा
१
गैरकानूनी थनु ामा रािखएकोमा यसै अदालतबाट िमित
मा या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा या. ी ह र साद २०७६।२।५ गते छुटेपिछ सोही िदन िनजलाई पनु ः
फुयाल, ०७५-WH-०१९३, ब दी य ीकरण, िगर तार गरेको अव था छ । प ाउको ममा िनज
िनमबहादुर खड् का िव. गृह म ालयसमेत
शङ् का पद पमा िहँिडरहेको अव थामा सोधपछ
ु गदा
ब दी य ीकरणको आदेश मूलत: गैरकानूनी िनज आवेशमा आई हरीह मािथ नै अपश द योग
पमा ब दी बनाएका यि लाई थनु ाबाट मु गन जारी गरी गालीगलौज गनका
ु साथै दु यवहारसमेत गरेकाले
ग रने हँदा य त: यि को वैयि क वत ता एवम् हरीले प ाउ गरी सावजिनक िहत, वा य, सरु ा,
मानव अिधकारको संर णसँग स बि धत रहेको ह छ । सिु वधा र नैितकता िव को कसरु को काय गरेको
कानूनी शासन यव थामा कानूनबमोिजम बाहेक यि का भ ने िजिकर हरी कायालय, गु मीको भनाइ रहेको
वैयि क वत तामा अंकुश लगाउन सिकँ दैन । रा यले छ । िनवेदकको अव थाको पृ भूिम हेदा, िनज िव लवका
नाग रकका वैयि क वत तामा अङ् कुश लगाउँदा कायकता रहेका र िनजलाई यसअिघ पिन प ाउ गरी
सारवान कानून र कायिविध कानूनले िनिद गरेका यस अदालतबाटै ब दी य ीकरणको रट जारी गरेपिछ
कानूनी यव थाह को अ रश: पालना गनपछ
ु । ततु छािडएको र छािडएकै िदन िनज पनु ः प ाउ परेका
स दभमा िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेकोले यस छन् । अदालतबाट छाडेकै िदन प ाउ ग रएको अव थाले
अदालतबाट िमित २०७६।२।५ मा ब दी य ीकरणको िनजले त कालै कुनै ग भीर िकिसमको आपरािधक काय
आदेश जारी भएको अव थामा समेत िनजलाई थनु ामु
ग रसके को र सोलाई पिु गन अ य कुनै पिन य एवम्
नगरी पनु : प ाउ गरी अनवरत पमा िविभ न फौजदारी व तगु त माणह समेत िनजको प ाउ सँगसँगै फे ला
मु ाका नाममा थनु ामा रािखँदै आएको पाइयो । स-साना पन सके को अव था देिखँदैन । यी िनवेदकलाई फरक
मु ा लगाई पटकपटक प ाउ गरी िहरासतमा रा ने, राजनीितक िवचार र आ थाको आधारमा उ साना
धरौटी मा ने, धरौटी दािखला गनिबि कै पनु ः प ाउ गन कृ ितका वारदातमा कसरु कायम गरी मु ा चलाएको
कायह राजनीितक पूवा ह तथा वृ भावना राखी देिखन आउँछ, यो अव थालाई संवैधािनक एवम् कानूनी
भएको होइन भनी िव वास गनपन
ु अव था नदेिखँदा आधारमा उपयु भ न िम ने देिखँदैन । कुनै ग भीर
िनवेदक हाल याियक िहरासतमा रहेको भनी मा न सिकने कसरु को वारदातको पृ भूिम िनवेदकसँग स बि धत
अव थासमेत नदेिखने ।
नभएकोले फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा ९(६)
अब ततु िनवेदनमा मागबमोिजम आदेश जारी बमोिजम ज री प ाउ पज
ु जारी गरी िनजलाई प ाउ
हने वा नहने स ब धमा िवचार गदा, यसै अदालतमा ियनै गरी नै हा नपु न अव थाको िव मानतासमेत नदेिखँदा
िनवेदकले िदएको ब दी य ीकरणको रट िनवेदन (०७५- िनवेदकलाई मूलतः फरक राजनीितक आ था एवम्
WH-०१७३) मा यस अदालतबाट िमित २०७६।२।५ मा िवचार राखेकै आधारमा िबनाकानूनी आधार सामा य
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कृितको सावजिनक िहत, वा य, सरु ा, सिु वधा
र नैितकता िव को अिभयोगमा प ाउ गरी मु ा
चलाउने गरी भएको कारबाही िनज ित बदिनयत एवम्
वृ धारणा राखी ग रएको देिख छ । िनज िव मा
सबै कारबाहीबाट िनज गैरकानूनी थनु ामा रहेको देिखन
आउँदा िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने अव था देिखने ।
हाल ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हनल
ु ाई आरोप लगाइएको मु ामा िनवेदकको संल नता
छै न भनी उ मिु िदएको अथमा हेन िम दैन । आरोिपत
कसरु ह ग भीर कृ ितका छै नन् । िनवेदक िहंसा मक
कायमा संल न रहेको भ ने आरोप र माण संल न
छै नन् । नेपालको संिवधानले िनवेदकलाई िदएको
स मानपूवक बाँ न पाउने हक, िवचार अिभ यि को
वत ता, राजनीितक दल खो ने वा नेपालको
कुनै भागमा आवतजावत र बसोबास गन वत ता,
यायस ब धी हक, यातना िव को हकज ता
हकअिधकार र वत ताको आडमा अ य सामा य
नाग रक वा यि को संवैधािनक हक, वत ता वा
कानूनी हकमा य अ य आघात पु याउने काय
गन छुट यी िनवेदकलगायत कसैलाई पिन छै न । सू म
अनस
ु धान र व तिु न , य वा प रि थितज य
माणको संकलनबाट िनवेदकको संल नता अदालतमा
चिलरहेको मु ामा वा अनस
ु धानको ममा रहेको
घटनाह बाट पिु हने अव था देिखएमा स बि धत
िनकायले चिलत कानूनबमोिजम कारबाही गनपन
ु नै
ह छ । अदालतले पिन कसरु दारलाई चिलत
कानूनबमोिजम द ड िदनु नेपालको संिवधान तथा
चिलत कानूनको आव यकता देिखने ।
अतः मािथ िववेचना ग रएबमोिजमको आधार
र कारणबाट गैरकानूनी थुनामा रािखएका भिनएका रट
िनवेदक िखमबहादरु खड् कालाई राजनीितक पूवा ह
तथा वृ भावना राखी पटकपटक थुनामा राखेको
देिखएको, उि लिखत घटनाका स ब धमा प ाउ नै

गनपन
ु र थनु ामै रा नपु न व तिु न ठ आधार र कारण
हाल िमिसलमा नदेिखएको अव थामा िनवेदकलाई
प ाउ गरेको र अनस
ु धानको ममा थुनामा रा दा
सारवान् तथा कायिविध कानून ारा िनिद ि याको
अवल बन नगरी िहरासतमा राखेको देिखएको कारण
िहरासतमा रा ने काय याियक ि कोणबाट समेत
औिच यपूण नभएकाले िनवेदक िखमबहादरु खड् काको
हकमा मागबमोिजम सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ३७(क) र (ख) का आधारमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहछ । यस
अदालतको संि आदेशानस
ु ार िनवेदक िखमबहादरु
खड् कालाई पनु ः य तै पमा बदिनयत र वृ धारणा
राखी य तै कृितका कुनै पिन मु ाह मा पनु ः
िगर तार गन काय नगन नगराउनसमेत िनदशना मक
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः वु बहादरु कुँवर
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७६ साल जेठ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-११२१, जबरज ती
करणी, मे बहादुर कामी (िव.क.) िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अदालत बयान गदा कसरु मा
इ कार रहे पिन मौकामा अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा आरोिपत कसरु मा सािबती रहेको
पाइ छ । वारदात िमित २०७३।७।३ गते भएकोमा
सोको पस प ट अथात् िमित २०७३।७।५ मा नै
जाहेरवालीले पीिडत आ नो वष १० क नाबािलका
नाितनीलाई ितवादीले जबरज ती करणी गरेका हन्
भनी िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरीलाइ समथन
गद ितवादीबाट आफू बला कृत भएको बेहोरा उ लेख
गरी पीिडतले अनस
ु धान अिधकारीसम कागज गरी
जाहेरवाली र पीिडतले आ नो मौकाको भनाइ पिु गद
अदालतमा आइ बकप गरेको पाइ छ । माण ऐन,
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२०३१ को दफा १८ बमोिजम य तो बकप माणमा
िलन िम ने नै ह छ । यसैगरी पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदन हेदा क याजाली याितएको, बायाँ
गालामा खोि एको दाग, बायाँ कुमभ दा तल खोि एको
दाग र घाटीको पछािडको भागमा खोि एको दाग रहेको
भ ने देिखएबाट जाहेरवालाक वष १० क नाबािलका
नाितनी पीिडत प रवितत नाम ६४ िछ चु (४क) लाइ
ितवादी ेमबहादरु कामीले जबरज ती करणी गरेको
कसरु थािपत हने देिखन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
नं. को कानूनी यव था हेदा कसैले कुनै मिहलालाई
म जरु ी निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाई म जरु ी िलई करणी गरेमा समेत
जबरज ती करणी गरेको ठहछ भ दै सोही न बरको
प ीकरण (ग) मा योिनमा िलङ् ग के ही मा वेश
गरेको रहेछ भने पिन यस न बरको योजनको लािग
जबरज ती करणी गरेको मािनने भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । सोअनस
ु ार पीिडत वष १० क नाबािलकालाई
ितवादीले जबरज ती करणीको भनी पीिडतले आफै ँ
अदालतमा आइ बकप गरी पिु ग रिदएको अव था
देिखएबाट ितवादीउपर उ कानूनी यव था
आकिषत हने देिखने ।
पीिडतले आफूलाइ ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको हो भनी आ नो मौकाको भनाइलाइ
अदालतसम आइ बकप ग रिदएक र घटनाको
ारि भक त यलाइ पिु ग रिदएक िछन् । पीिडतको
बकप लाइ पीिडतकै योिन र शारी रक परी ण
ितवेदनले स पिु ट एवम् समथन नगरेस म के वल
पीिडतको िकटानी बकप मा कसरु र सोमा ितवादी
संल न रहेको भ ने ारि भक त य भने कमजोर
ब न पु छ । जबरज ती करणीको वारदातको पिहलो
कडीको पमा वयम् पीिडत र िनजको भनाइ
एवम् बकप हने र अक सो समान कडीको पमा
पीिडतको योिन एवम् शारी रक परी ण ितवेदन

हने हँदा पीिडतको उ योिन एवम् शारी रक परी ण
ितवेदनले पीिडतको बकप लाइ स पिु गरेकोले उ
दवु ै माणको साम ज यताबाट त य पिु हन आउँदा
ितवादी ेमबहादरु कामीले पीिडतलाइ जबरज ती
करणी गरेको देिखँदा िनज ितवादीलाइ अिभयोग
मागदाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी उ च अदालत
सख
ु तबाट िमित २०७५।४।२८ मा भएको फै सला
मनािसब देिखँदा सु अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार माणबाट
िमित २०७३।७।३ गते ितवादी ेमबहादरु कामीले
जाहेरवालीको वष १० क नाबािलका नाितनी पीिडत
प रवितत नाम ६४ िछ चु (४क) लाइ जबरज ती करणी
गरेको त य ितवादीको मौकाको बयान, जाहेरवाली
र पीिडतसमेतले आ नो मौकाको भनाइलाइ पिु
गद अदालतसम आइ गरेको बकप र पीिडतको
शारी रक परी ण ितवेदनसमेतबाट थािपत भएको
देिखँदा िनज ितवादी ेमबहादरु कामीलाइ अिभयोग
मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(२) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय
र ितवादीबाट पीिडतले .५०,०००।- ितपूित
भराई पाउने गन गरी उ च अदालत सख
ु तबाट िमित
२०७५।४।२८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: रामच खड् का
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-११४३, जबरज ती
करणी, मिण साद िल बू (मादेन) िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अदालतसम
पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको कुरामा इ कार रही बयान
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गरेको भए तापिन मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गदा आरोिपत कसरु गरेको वीकार गरेको
देिख छ । जाहेरवाला र पीिडतको अदालतमा भएको
बकप तथा ितवादीको मौका र अदालतमा भएको
बयान बेहोराबाट जाहेरवाला र ितवादीका िबचमा
कुनै रसइवी रहेको देिखँदनै । पूव रसइवीसमेत के ही
नदेिखएको अव थामा आ नो मान स मान इ जत
ित ामा आँच आउने गरी ितवादीले आ नी
वष ४ क नाबािलका छोरीलाई जबरज ती करणी
गरेको भनी जाहेरवाली आमाले आ नै नाबालक
छोरीलाई पीिडत पा बनाउनु पन कारण र अव था
देिखँदैन । अवोध नाबािलकाले समेत ितवादीले
आ नो सु गन िनकाली आ नो सु गनमा लगाइ द नु
भएको भनी लेखाइ िदएको पाइ छ । पीिडत वष ४ क
नाबािलका रहेक देिखएको र वारदात हँदा पीडकसँग
ितकार गन स ने अव थामा रहेक भ नेसमेत
देिखँदैन । घटनाबाट पीिडतले घटनाको त कालपिछ
अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा सा ीसरह
य गरेका कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा १८
बमोिजम माणमा िलन िम ने नै ह छ । पीिडतको
शारी रक परी णमा योिन सिु नएको र रातोपन
देिखएबाट जाहेरवालाक नाबािलका छोरी पीिडत
प रवितत नाम ०४-५- लाई ितवादी मिण साद
िल बूले जबरज ती करणी गरेको त य थािपत भएको
देिखन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
नं. को कानूनी यव था हेदा कसैले कुनै मिहलालाई
म जरु ी निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाई म जरु ी िलई करणी गरेमा समेत
जबरज ती करणी गरेको ठहछ भ दै सोही न बरको
प ीकरण (ग) मा योिनमा िलङ् ग के ही मा वेश
गरेको रहेछ भने पिन यस न बरको योजनको लािग
जबरज ती करणी गरेको मािनने भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । सोअनस
ु ार पीिडत वष ४ क नाबािलकालाई

ितवादीले जबरज ती करणीको भनी पीिडतले आफै ँ
अदालतमा आइ बकप गरी पिु ग रिदएको अव था
देिखएबाट ितवादीउपर उ कानूनी यव था
आकिषत हने नदेिखने ।
पीिडतले आफूलाइ ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको हो भनी आ नो मौकाको भनाइलाइ
अदालतसम आइ बकप ग रिदएक र घटनाको
ारि भक त यलाइ पिु ग रिदएक िछन् । पीिडतको
बकप लाइ पीिडतकै योिन र शारी रक परी ण
ितवेदनले स पिु ट एवम् समथन नगरेस म के वल
पीिडतको िकटानी बकप मा कसरु र सोमा ितवादी
संल न रहेको भ ने ारि भक त य कमजोर ब न
पु छ । जबरज ती करणीको वारदातको पिहलो कडीको
पमा वयम् पीिडत र िनजको भनाइ एवम् बकप हने
र अक सो समान कडीको पमा पीिडतको योिन एवम्
शारी रक परी ण ितवेदन रहेको ह छ । पीिडतको
योिन परी ण ितवेदनमा पीिडतको योिन सिु नएको र
योिनमा रातोपन देिखएको भ ने ितवेदनको बेहोराले
नै पीिडताउपर जबरज ती करणीको ि या भएको
त यलाइ पिु गदछ । यसरी पीिडतको उ योिन एवम्
शारी रक परी ण ितवेदनले पीिडतको बकप लाइ
स पिु ट गरेकोले उ दवु ै माणको साम ज यताबाट
त य पिु हन आउँदा ितवादी मिण साद िल बूले
पीिडतलाइ जबरज ती करणी गरेको देिखँदा िनज
ितवादीलाइ अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु दार
ठहर गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासबाट िमित २०७४।१२।६ मा भएको फै सला
मनािसब देिखँदा सु अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार माणबाट िमित
२०७३।२।२८ गते ितवादी मिण साद िल बूले
जाहेरवालाको नाबािलका छोरी वष ४ क पीिडत
प रवितत नाम ०४-५- लाइ जबरज ती गरेको त य
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ितवादीको मौकाको बयान, जाहेरवाला, पीिडत र
बिु झएको मािनस सज
ु ता राइसमेतले आ नो मौकाको
भनाइलाइ पिु गद अदालतसम आइ गरेको बकप
र पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदनसमेतबाट
थािपत भएको देिखँदा िनज ितवादी मिण साद
िल बूलाइ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३(१) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय र
पीिडतले मिहला तथा बालबािलका कायालय,
झापाबाट .२५,०००।- ितपूित भराई पाउने र
सो ितपूितको रकम .२५,०००।– ितवादीबाट
ज रवाना व प असल
ु उपर गन गरी उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७४।१२।६
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त :- रामच खड् का
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-१३००, जबरज ती
करणी, िदपेस राजवंशी िव. नेपाल सरकार
पीिडत प रवितत नाम “४-०१-द-१” गरेक
मिहला िसजो े िनया नामको मानिसक रोग लागी दबाइ
सेवन गद गरेक भ ने त य र उनलाइ सो रोगबारे
परी ण गन िचिक सकको बकप बाट समेत पिु
ह छ । मानिसक रोग लागेको यि िनर तर दबाइ
सेवन ग ररहँदा मानिसक पमा नै कमजोर भइरहेका
ह छन् । पीिडत मिहला उमेर पगु ेक देिख छन् ।
िनजको योिन एवम् शारी रक परी ण ितवेदनमा
िनजउपर करणीको ि या भएको देिखँदनै भ ने बेहोरा
उ लेख छ भने सोही परी ण ितवेदनबाट पीिडतको
योिन याितएको भनी देिखएको हँदा सो नयाँ वा
परु ानो हो भनी शङ् का पद पमा हेनु उपयु हने
देिखँदैन । पीिडता उमेर पगु ेक मानिसक पमा
िवि त एवम् कमजोरी भएक मिहला रहेक हँदा योिन

एवम् शारी रक परी ण ितवेदनबाट िनजको योिन
याितएको भनी देिखएको र पीिडताबाट आफूलाइ
ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी
जाहेरी िदनक
ु ो साथै अदालतमा समेत उपि थत भएर
बकप गरी उ जाहेरीको बेहोरालाइ पिु गरी िदएको
अव थामा पीिडताको योिन जबरज ती करणीको
ततु वारदातमा नै याितएको भ ने पिु हन
जा छ । पीिडत वयम् आफै ँ अदालतमा उपि थत
भएर आफूउपर दवु ै ितवादीले के ही समयको
अ तरालमा जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी
बकप ग रिदएक नदेिखने ।
सामा यत: जबरज ती करणीको वारदातमा
पीिडतको योिन एवम् शारी रक परी ण ितवेदनको
अनपु ि थितमा पिन के वल पीिडतको बकप लाइ मा
आधार मानेर ितवादीउपर जबरज ती करणीको
कसरु कायम गरी सजाय गन जोिखम र खतरा दवु ै हने
गदछ । तर ततु वारदातमा पीिडतको योिन याितएको
अव था छ भने पीिडता वयम् पिन मानिसक पमा
िबरामी रहेक र य ता िबरामीलाइ समाजले नै रेखदेख,
हेरचाह र संर ण गनपनमा
कमजोर मानिसक अव था
ु
र मानिसक िबरामी भएको कारणबाट उनीउपर नै यौन
अपराधज तो ि या हन गएको र सो त यलाइ पीिडत
वयम्ले िवना िहचिकचावट र कुनै धक एवम् लाज
नमानी अदालतसमेतमा आइ िन:सङ् कोच साथ बकप
ग रिदएबाट मानिसक िबरामी र सु तमनि थित भएका
यि ह उपर हन जाने य ता यौन अपराधज तो
ि याबाट ियनीह लाइ संर ण गन हेतल
ु े पिन
अपवादा मक अव थामा पीिडतको बकप मा लाइ
आधार मानेर कसरु कायम गरी याय गनु पन ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
नं. को कानूनी यव था हेदा कसैले कुनै मिहलालाई
म जरु ी निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाई म जरु ी िलई करणी गरेमा समेत
जबरज ती करणी गरेको ठहछ भ ने र ऐ.३क नं.मा
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मिहलालाइ सामूिहक पमा जबरज ती करणी गन
वा गभवती, अश , अपाङ् ग मिहलालाइ जबरज ती
करणी गनलाइ यस महलमा लेिखएको सजायमा
थप पाँच वष कै द गनपछ
ु भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । सोअनस
ु ार पीिडत प रवितत नाम “४-०१द-१” गरेक मिहलालाई ितवादीह ले सामूिहक
जबरज ती करणीको भनी पीिडतले आफै ँ अदालतमा
आइ बकप गरी पिु ग रिदएको अव था देिखएबाट
ितवादीउपर उ कानूनी यव था आकिषत हने
नदेिखने ।
प रवितत नाम “४-०१-द-१” गरेक मिहलाले
घटनाको आधारभूत गवाहको पमा आफूलाइ
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको हो भनी आ नो
मौकाको भनाइलाइ पिु गद अदालतसम आइ बकप
ग रिदएको देिखएबाट ितवादी िदपेस राजवंशीसमेतले
पीिडतलाई सामूिहक जबरज ती करणी गरेको देिखँदा
िनज ितवादी िदपेस राजवंशीसमेतलाइ अिभयोग
मागदाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७५।१।११
मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सु अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी िदपेस राजवंशीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ उि लिखत आधार र
कारणबाट ितवादीह िशरीष पौडेल र िदपेस
राजवंशीसमेतले पीिडत प रवितत नाम “४-०१द-१” गरेक मिहलालाई सामूिहक जबरज ती
करणी गरेको त य ितवादीह को मौकाको बयान,
जाहेरवाली, पीिडत, बिु झएका मािनसह समेतले
आ नो मौकाको भनाइलाइ पिु गद अदालतमा आइ
गरेको बकप समेतबाट थािपत भएको देिखँदा िनज
ितवादीह िशरीष पौडेल र िदपेस राजवंशीलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम कै द वष ५(पाँच)
र सामूिहक पमा पीिडतालाइ करणी गरेकोतफ

सोही महलको ३क नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वष कै द
सजाय हने र ितवादीह को जायजेथा नदेिखएको
हँदा पीिडतलाइ मिहला तथा बालबािलका कायालय,
झापाबाट .४०,०००।- (चािलस हजार) ितपूित
भराइिदने गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासबाट िमित २०७५।१।११ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: रामच खड् का
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७५-WH-००६७, ब दी य ीकरण,
संगीता शा य िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोग, न साल, काठमाड समेत
रट िनवेदक गंगालाल
घस
े
ु
रसवत मु ामा प ाउ परी अनस
ु धान भइ िमित
२०७६।५।२० मा िवशेष अदालतमा स.फौ.नं.०७६CR-००६५ को घस
ु / रसवत मु ा दायर भई िनज
ितवादीलाइ िवशेष अदालतबाट िमित २०७६।५।२२
गते भएको थनु छे क आदेशानस
ु ार माग भएको धरौटी
रकम .४०,०००।- िनज ितवादीले सोही
िमितमा र.नं.२०२ बाट बझ
ु ाइ िमित २०७६।६।३०
को ता रखमा रही मु ा पपु
भइरहेको भ ने
देिख छ । रट िनवेदकउपर लगाइएको आरोप ठहर हने
वा नहने के हो ? र िनवेदक कसरु दार हन् वा होइनन्
भ ने स ब धमा सो मु ा हेन सािधकार िनकायबाट
िनणय हने नै ह छ । िनवेदकउपरको उ घस
ु / रसवत
मु ाको िवषय ब दी य ीकरणसमेतको रटबाट
िववेचना गन िम दैन । सो िवषयका स ब धमा मु ा हेन
अिधकार ा िनकायबाटै सबदु माण बझ
ु ी या या
िव ेषण गरी कानूनबमोिजम िनणय हन बाँक नै रहेको
देिख छ । यस कार मु ा हेन अिधकार ा िनकायले
कानूनबमोिजम िनणय गनअगावै
रट िनवेदकउपर
ु
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लागेको आरोपको स ब धमा िविध र ि या पूरा गरी
अनस
ु धान स प न भइ अदालतमा दायर भएको मु ामा
आदेशानस
ु ार िनवेदकलाई माग भएको धरौटी दािखल
गरी तारेखमा बसी मु ा पपु मा रहेको अव थालाई
गैरकानूनी थनु ा भनी ब दी य ीकरणसमेतको आदेश
जारी गन िम ने देिखन नआउने ।
रट िनवेदकउपर अिधकार ा िनकायले
अनस
ु धान पूरा गरी दायर गरेको घस
ु / रसवत
मु ामा भएको आदेशानस
ु ारको धरौटी दािखल गरी
तारेखमा रही मु ा पपु भइरहेको िवषयले हाल ब दी
नभएका रट िनवेदकको के कुन हक अिधकार के
कसरी हनन् हन गएको हो ? ब दी नभएको अव थामा
ब दी य ीकरणको रट जारी हने आधार के हन
स छ ? सो िवषयमा रट िनवेदनमा प ट खल
ु ाउन
सके कोसमेत पाइँदनै । स म अदालतमा मु ा पपु
भएको िवषयले िनवेदकको संवैधािनक हक एवम्
कानूनी हक अिधकार हनन हने अव था हँदैन ।
िस ा तत: मौिलक हक एवम् कानूनी हक चलन
गराउन रट जारी ग र छ । ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने स दभमा िनवेदक थनु ामा रहेको
हनपु न र सो थनु ा गैरकानूनी रहेको हनपु छ । गैरकानूनी
थनु ा भएको अव थामा मा यस कारको आदेश जारी
ग रने अव था ह छ । तर ततु रट िनवेदकको
उ अव था रहेको देिखँदैन । कानूनबमोिजम स म
अदालतबाट िनवेदकलाइ मु ा पपु को ममा
धरौटीमा रा ने गरी भएको आदेशबाट ब दी भएको
मानी ब दीसरह िनवेदकको हक अिधकार हनन भएको
भ न निम दा य तो कायउपर ब दी य ीकरणको
रट िनवेदन जारी गनसमेत िम ने नदेिखने ।
अत: रट िनवेदकउपर घस
ु / रसवत मु ाको
अिभयोग लगाएको र मु ा हेन सािधकार िनकाय िवशेष
अदालतबाट उ मु ामा भएको थुनछे क आदेशअनस
ु ार
माग भएको धरौटी दािखल गरी तारेख रही मु ा पपु
भइरहेको अव थामा घस
ु एवम् रसवत मु ामा थुनामा

नै र साथै धरौटी िदन नसके थनु ामा रा न िम ने हँदा
यसरी रािखने थुना गैरकानूनी थनु ा हने भनी भ न
िमलेन । िवप ीह को काम कारबाहीबाट िनवेदकको
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको िमिसल
संल न कागज माणबाट नदेिखएको अव थामा
िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणसमेतको
आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखएन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: रामच खड् का
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल भा ३१गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१९
१
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७०-RB-००४६, आयकर
०६३/०६४, ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन
लिलतपुर िव. सुिशल वन पित ा.िल. परवानीपुर पसा
यसमा ठूला करदाता कायालयले उ ोग
िवभागको न सभ दा बढी जित दाबी गरेको भनी
आयतफ समावेश गरेकोतफ हेदा उ ोगको तयारी
व तक
ु ो उ पादन Recovery र जित यस उ ोगले
योग गन क चा पदाथको Quality, मेिसनरीको
अव था थापना कालको अविध, ताप म कमचारी
तथा कामदारको कायद तामािथ िनभर रहने र
उ ोगको वा तिवक उ पादनको आधारमा Recovery
र जित रहेको घटी Recovery र जित िहसाब गणना
गनका लािग िमित २०६४।९।१९ मा उ ोग िवभागबाट
जारी प लाई आधार बनाई उ पादन नै नभएको तयारी
सामानलाई का पिनक आधारमा उ पादन र िब
कायम गरी संशोिधत कर िनधारण गन निम ने िजिकर
करदाताले िलएको नदेिखने ।
करदाता ा.िल. बाट पेस भएको लेखा
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िववरणमा उि लिखत सामानको प रणामभ दा थप
८८८५।३७ के .जी. करदाता सिु शल वन पित ा.िल.
को By product मानी सो उ पादनलाई थानीय िब
मानी करदाताको आयमा समावेश गरेको देिख छ ।
करदाता उ ोगले ठूला करदाता कायालयमा पेस गरेको
लेखा अिभलेख िववरण फाँटवारीलाई कर िनधारण गन
ममा अ यथा मािणत गन सके को पाइँदैन । करदाता
सिु शल वन पित ा.िल.बाट के कित प रणाममा By
product भई थानीय तरमा िब भएको हो भ ने
कुरा पनु रावेदक ठूला करदाता कायालयले आ नो
िनणय खल
ु ाउन सके को अव था देिखँदनै । उ ोग
िवभागले अ य योजनका लािग िनधारण गरेको क चा
पदाथ खपतको आधारमा उ ोगले उ पादन गन
स ने तयारी व तक
ु ो अनमु ािनत प रणामको दरलाई
आधार मानी थप कर िनधारण गनस ने भनी िनणयमा
खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । ठूला करदाता कायालयले
उ ोग िवभागको न सभ दा बढी जित दाबी िलएको
भनी आयमा समावेश गरेको उ िनणय कानूनसङ् गत
नदेिखने ।
लागत खचअ तगतको भ सार, ि लय रङ
खच हेदा सशु ील वन पित ा.िल.को क चा पदाथ
के िमकल, पैिकङ मेट रयर तथा मालसामान ते ो
मल
ु क
ु र भारतबाट पैठारी गदा उ मालसामानलाई
वीरग ज भ सारबाट ि लय रङ गराउँदा लागेको
खचको कारोबार तथा वा तिवक भएको खच क ी
पाउनु पन भनी िजिकर िलएको र खचलाई मािणत गन
समिु चत माणसमेत नभएको उ खच आय आजनसँग
स बि धत नभएकोले खच िम हा िदन निम ने भनी
सु कायालयबाट िनणय भएकोमा करदाता सिु शल
वन पित ा.िल. खचको वा तिवक माण पेस
गनसके को अव था देिखँदनै । खचको िववरण माणको
अभावमा करदाताको िजिकरलाई मा आधार मानी
खच क ी गन िदन निम ने हँदा खच क ी निदने
भनी सु ले गरेको िनणय सो हदस म िमलेकै देिखँदा

राज व यायािधकरणबाट भएको फै सला मनािसब नै
देिखने ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोिजम
आ.व.२०६३।०६४ को वयम् कर िनधारण िववरण
०६४ सालको आि न मसा ततक दफा ९८ बमोिजम
याद थप भएमा उ आिथक वषको पौष मसा ततकमा
स बि धत कर कायालयमा दाखेल गनु पन ह छ । ठूला
करदाता कायालयले उ लेख गरेको िमिसल संल न
न स हेदा िमित २०६४।९।१९ को िनणयानस
ु ार
िमितबाट लागू भएको देिख छ । करदाता यथ
सशु ील वन पित ा.िल.ले आ.व.२०६३।०६४ को
वयम् कर िनधारण िववरण िमित २०६४।९।१९ मा नै
कर कायालयमा दाखेल ग रसके कोमा उ समयप ात्
उ ोग िवभागबाट िनधारण भएको न सको आधारमा
अगािडको िमितमा स प न भइसके को कायको
स ब धमा लागू ह छ भ नु यायसङ् गत् देिखन
नआउने हँदा यस अदालतबाट िमित २०७०।१०।३
मा भएको पनु रावेदन गन अनमु ित िदएको आदेशसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ िववेिचत आधार र कारणबमोिजम
उ ोग िवभागको न सभ दा बढी जित दाबी गरेको भनी
आयमा समावेश गरेको ठूला करदाता कायालयको िमित
२०६४।१२।२४ को िनणय र सोलाई सदर गन गरेको
आ त रक राज व िवभागको िमित २०६५।७।२८ को
िनणयलाई याय र कानूनस मत नहँदा के ही उ टी हने
ठह याई राज व यायािधकरण काठमाड बाट िमित
२०६७।३।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः नारायण सापकोटा
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यस लगाउको ०७०-RB-००४८, आयकर
०६२/०६३, ठूला करदाता कायालय,
ह रहरभवन लिलतपुर िव. सुिशल वन पित
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ा.िल. परवानीपुर पसासमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७०-RB-००४७, आयकर
०६२/०६३, ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन
लिलतपुर िव. सुिशल वन पित ा.िल. परवानीपुर पसा
राज व
यायािधकरणबाट
भएको
फै सला िमले निमलेकोतफ िवचार गदा उ ोग
िवभागबाट िनधारण भएको क चा पदाथ खपतको
आधारमा उ पादन हन स ने भनी तयारी व तक
ु ो
अनमु ािनत प रणामको आधारमा मू य कायम गरेको
देिख छ । करदाता उ ोगबाट पेस गरेको लेखा
परी णको अिभलेखमा उि लिखत सामानको भ दा
थप २९,७५०।१८ के .जी करदाता उ ोगको By
product मानी करदाताको िब मा समावेश गरेको
देिखन आयो । करदाता सशु ील वन पित ा.िल.को
तफबाट पेस भएको लेखाको िववरणलाई पनु रावेदक
ठूला करदाता कायालयले अ यथा भ न सके कोसमेत
नदेिखने ।
उ ोगले पेस गरेको लेखा तथा अिभलेख
िववरणलाई अ यथा पिु गन नसके को अव थामा उ ोग
िवभागको न सलाई आधार मानी सो न सभ दा कम
उ पादनलाई थप िब मानी मू य िनधारण गनस ने
कानूनी आधारसमेत ठूला करदाता कायालयले
खल
ु ाउन सके को अव था देिखँदनै । ठूला करदाता
कायालयले उ लेख गरेको िमिसल संल न न स हेदा
िमित २०६४।९।१९ को िनणयअनस
ु ार लागू भएको
देिख छ । करदाता यथ सिु शल वन पित ा.िल.ले
आ.व. २०६२/०६३ को वयम् कर िनधारण िववरण
िमित २०६३।९।२४ मा नै कर कायालयमा दाखेल
ग रसके कोमा उ समयप ात् उ ोग िवभागबाट
िनधारण भएको न सको आधारमा अगािडको िमितमा
स प न भइसके को कायको स ब धमा लागू ह छ

भ नु यायसङ् गत देिखन नआउने हँदा पनु रावेदक
कायालयले उ ोग िवभागको न सलाई आधार मानी
करदाता उ ोग सशु ील वन पित ा.िल. लाई थप
मू य अिभविृ कर िनधारण गन गरी गरेको िनणय
कानूनिवपरीत भएको देिखँदा यस अदालतबाट
पनु रावेदनको अनमु ित दान गन आदेशसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ िववेिचत त य कानूनी यव था
एवम् माणसमेतका आधारमा उ ोग िवभागबाट
तोिकएको न सभ दा कम उ पादन देखाएको भनी
सो कम उ पादनलाई थानीय िब मानी सोमा
मू य अिभविृ कर िनधारण गन गरेको ठूला करदाता
कायालयको िमित २०६४।१२।२४ को िनणय पचा र
सोलाई सदर गन गरी आ त रक राज व िवभागको िमित
२०६५।७।२८ को िनणयलाई उ टी हने ठहरी राज व
यायािधकरण काठमाड बाट िमित २०६७।३।२८ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
इित संवत् २०७६ साल जेठ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यस लगाउको ०७०-RB-००४८, आयकर
०६३/०६४, ठूला करदाता कायालय,
ह रहरभवन लिलतपुर िव. सुिशल वन पित
ा.िल. परवानीपुर पसासमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
एकल इजलास
मा. या. ी दीपककुमार काक , ०७३-WH-००२०,
ब दी य ीकरण, सोमबहादुर नगरकोटीको हकमा
ओमबहादुर नगरकोटी िव. महानगरीय हरी प रसर,
टेकु काठमाड समेत
रट िनवेदकका भाइ सोमबहादरु नगरकोटीले
कुनै फौजदारी कसरु नगरेको अव थामा देवानी
िवषयलाई िलएर थुनामा रा ने काय भएको छ भ ने
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िनवेदन बेहोराबाट देिख छ । िवप ी महानगरीय हरी
वृ को िलिखत जवाफबाट सोमबहादरु को िव मा
भिवसरा ीपालीले िदएको ठगी मु ाको िकटानी
जाहेरीको आधारमा अनस
ु धानको लािग प ाउ गरी
थुनामा रा ने काय भएको हो भ ने उ लेख भएको
देिख छ । सो कथनलाई पिु गन जाहेरीसमेतका
कागजातको ितिलिप िमिसल संल न रहेको पाइयो ।
यस कार िनवेदकका भाइलाई देवानी िवषयमा थनु ामा
राखेको भ ने िनवेदन िजिकर भएकोमा सो अव था
िमिसलबाट नदेिखने ।
ठगी मु ामा जाहेरी परेपिछ हरीले सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम अनस
ु धानको
कारबाही बढाउनु वाभािवक ह छ । यस ममा
ितवादीलाई प ाउ ग रनल
ु ाई पिन अ यथा भ न
सिकने अव था देिखँदनै । प ाउ परेका ितवादीलाई
कानूनका यादिभ अदालतमा उपि थत गराई
थप अनस
ु धानको लािग याद मा ने र याद िदने
निदनेतफ स बि धत िज ला अदालतले िनणय गन
स ने नै अव था ह छ । हाल िबदा गरी अदालत ब द
रहेको अव थामा कानूनबमोिजम याद थप गन काय

भएन भनी सोही कारण मा का आधारमा थनु ालाई
गैरकानूनी मा न सिकने अव था पिन रहँदैन । ततु
अव थामा ठगी मु ाको जाहेरी परी अनस
ु धान
भइरहेको त य िमिसल संल न माणबाट देिखएकोमा
उ यवहार ठगीको हो होइन भ ने कुरा सोही मु ाबाट
िन य ल हने िवषय भएकोले सो कुरा ततु मु ाको
िवषय नभई हालको थनु ा गैरकानूनी हो होइन भ ने मा
ततु मु ाको िवषय देिखने ।
िनवेदकका भाइलाई देवानी िवषयमा थनु ामा
राखेको नभई ठगी मु ाको अनस
ु धानको ममा
प ाउ गरी रीतपूवक नै थनु ामा राखेको देिखन
आयो । अत: िनवेदकका भाइ सोमबहादरु नगरकोटीलाई
बदिनयतपूवक वा वृ भावना िलई वा कानूनिवपरीत
थनु ामा राखेको भ ने पिु हन नसके कोले िनवेदन
िजिकरबमोिजम आदेश जरी गनु पन देिखएन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
क यटु र: रानु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल असोज २६ गते रोज ४ शभु म् ।
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