पुस

–१

पाि क काशन
वष २५, अङ्क १७

२०७३, पुस १–१५

पूणाङ्क ५८७

काशक

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

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

काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी राजे सुवेदी, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी नहकुल सुवेदी, सव च अदालत

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

स पादक : ी गजे बहादरु िसंह
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े

भाषािवद् : उप ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
३
इजलास नं. ८
संयु इजलास
१९
इजलास नं. ९
इजलास नं. १
१२
इजलास नं. १०
इजलास नं. २
५
इजलास नं. ११
इजलास नं. ३
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १७
इजलास नं. ६
३
एकल इजलास
इजलास नं. ७
२
ज मा
ज मा
५६
कूल ज मा

५६ + १४ = ७०

१
१
२
२
२
३
२
१
१४

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु ेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७३, पुस – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसचू ी
.सं.

िवषय

प /िवप

पूण इजलास

पृ

1.

9.

१-२

उ ेषण /
परमादेश

दीपे नाथ शमा िव. महेश जाजु

संयु इजलास
कत य
2.

यान

10.

२ - १२
11.

र नबहादरु
सरकार
े

करणी
4.

5.

6.

7.

अंश
कत य
यान

िव. नेपाल
12.

कत य
यान

जबज ती
3.

हक कायम पदमिनिध पराजल
ु ी िव. सािब ी
नामसारी ख ी, के दार ितिमि सना िव.
दा.खा. सािब ी ख ी

नेपाल सरकार िव. स तोष बढु ा

कुलबहादरु थापामगरसमेत िव.
िमनबहादरु थापामगर
आइते नेपाली साक िव. नेपाल
सरकार
रीता मादेन िल बूसमेत िव. नेपाल
सरकार

इजलास नं.१

उ ेषण / ह र िसंह राजपतु समेत िव.
िज ला िश ा कायालय,
परमादेश
बारासमेत
िव णमु ाया मगन समेत िव. ल मी
अंश दता यापछाक को हकमा संरि का
चलन भई आ नो हकमा समेत
डुकुमाया यापछाक
उि मलाल यादव िव. बलराम
अंश चलन
यादव
कत य
करन सनु ार िव. नेपाल सरकार
यान

13.

14.

ब दी

रिवन े िव. िज ला शासन
य ीकरण कायालय, काठमाड समेत
कत य
यान

15.

१२ - २०

कत य
यान

सम साद अ सारीसमेत िव.
नेपाल सरकार
देउमाया भ ने िववाह थापामगर
िव. नेपाल सरकार

वैदिे शक
16.

रोजगार
स ब धी

सिु नल शाही िव. नेपाल सरकार

कसरु
नामसारी

िधतो

8.

मु तिकम िमयाँसमेत िव. मैनादेवी
िलखत बदर कनवीन

17.

िनणय
बदरसमेत

i

िभमसेन राई िव. ानु राई

राधे याम िगरी िव. अ त रम
18.

मि प रषदक
् ो

26.

अय ,

परमादेश
धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत

19.

27.

िकरण थापा िव. नेपाल सरकार
शेष सोभराित िव. नेपाल सरकार

28.

खैरो हेरोइन
21.

यान

सरकार
२५ - २९

कुमार परु ी िव. वैदिे शक रोजगार
परमादेश िवभाग, का.म.न.पा. वडा नं. ३४
बु नगर १ समेत

इ बहादरु राना िव. नेपाल
सरकार

29.

कत य
यान

ाचार
22.

रघनु दन िव.क. िव. नेपाल

इजलास नं. ३

लागऔ
ु षध
कत य

कत य
यान

जबज ती
करणी

20.

कणबहादरु च द िव. अि तयार
दिू षत
दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
िनणय बदर
टंगालसमेत

स तबहादरु तामाङ िव. नेपाल
सरकार

िखचोला

न कली धनराज जोशी िव. नेपाल सरकार

मेटाई हक

माण प

30.

इजलास नं. २

परसरु ाम चमारसमेत िव. बेचई
कायम गरी

२० - २५

चमार
चलनसमेत

करार
चलाई पाऊँ
ऐनबमोिजम राजे महजन िव. फलफूल तथा
23.

उपयु

तरकारी

बजार

31.

िवकास

कमालिु न

आदेश जारी सिमितसमेत

बकसप

ग रपाऊँ
24.

32.

सीताराम कानगोई था

िव.

िलखत बदर
बिु लाल कानगोईसमेत

अदालतको सल
ु ेमान िमयाँ अ सारी िव.

दता कायम

अपहेलना िज ला शासन कायालय, स री
25.

पवन साद सहनी िव. मोह मद
परमादेश

इजलास नं. ४

का छाराम जोशीसमेत िव. नेपाल
ाचार

33.

सरकार

कत य
यान

ii

२९ - ३१

मे बहादरु गु ङ िव. नेपाल
सरकार

ज गा
34.

रामवृ दासको हकमा अिधव ा
गौरी गु ासमेत िव. दमु लाल

ब दी
42.

िखचोला घर
साह

रामभरोसा म डल िव. कारागार
य ीकरण

उठाई चलन
कत य
35.

यान

कायालय, महो रीसमेत
गमबहादरु सनु ार िव. नेपाल

इजलास नं.७

सरकार

३७ - ४०

मानव
नेपाल सरकार िव. सोमबहादरु

इजलास नं. ५

43.

३१ - ३४

बेचिवखन
तामाङ

जबज ती कृ ण भ ने

ओसारपसार

साद पौडेल िव.

36.

करणी

नेपाल सरकार

कत य
नेपाल सरकार िव. राम व प
44.

जबज ती
37.

मिु खया िवनसमेत

बाबरु ाम राई िव. नेपाल सरकार
अपहरण

करणी
िदवाकर
38.

यान र

परमादेश सरकार,

े ीसमेत िव. नेपाल
धानम ी

इजलास नं.८

तथा

कत य

४० - ४१

नेपाल सरकार िव. जयलाल

45.

मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
कत य
39.

यान

यान

ेमबहादरु मगर िव. नेपाल

आचाय

इजलास नं.९

सरकार

४१

जबज ती इ बहादरु तामाङ िव. नेपाल
46.

इजलास नं. ६

करणी

३५ - ३७

वैदिे शक

सरकार

इजलास नं.१०

४१ - ४३

यवु राज दाहाल िव. नेपाल
40.

रोजगार

कत य

स ब धी
कत य

यान
नेपाल सरकार िव. लालमाया

सरकार
कै लास िम िव. म अदालत

41.

48.

यान

बेलबहादरु िततुङ िव. नेपाल

47.

सरकार

गु ङ

उ षे ण
काठमाड समेत

iii

इजलास नं.११

मालपोत कायालय, का क का

४३ - ४५

तफबाट मख
ु मालपोत अिधकृत

यान मान
उ ोग,

पु य साद िनरौला िव. नेपाल

कत य

सरकार

49.

54.

ज गा दता
िव. च कला के .सी.को म.ु स.
ग रपाऊँ
गन देवराज ख ी र िमनबहादरु
के .सी.

यान
इजलास नं. १७

५० - ५२

इजाजत
िवपरीत

55.

नेपाल सरकार िव. सोनालाल

50.

काठ

उ ेषण / हेराकाजी महजन िव. पनु रावेदन
परमादेश अदालत, पाटनसमेत

जैसवालसमेत

ओसारपसार
56.

इजलास नं.१४

४५ - ४८

उ ेषण / शारदादेवी पौडेल िव. नेपाल
51.

सज
ु ा सोतीसमेत िव. िज ला
उ ेषण / लमजङ
ु सूयपाल गाउँ िवकास
परमादेश सिमित वडा नं. ९ ि थत मंगला
या पससमेत
एकल इजलास
५२

परमादेश सरकार
52.

57.

रामबहादरु िघिमरे िव. अथ
उ ेषण
म ालयसमेत
इजलास नं.१५

४८ - ५०

िनणय दता बैजनाथ राउत अिहर िव.
53.

बदर

गोपीचन साह कानू

iv

उ ेषण / रामआिशष राय िव. शोभाका त
परमादेश रायसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, पस
ु -१
ास क ी दर, उपयु लाभ, संरचनाको स चालन
पूण इजलास
त रका, उपभो ाको मू यसूचीको प रवतन, रोय टी
एवम् ाहकको िकिसम र िकिसमअनस
ु ार महसल
ु
मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. ी िनधारण गनु पन देिखन आउने ।
ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल,
इनज शु क ाहकले िव तु ् उपभोग गरेको
०७०-NF-०००३, उ ेषण / परमादेश, नेपाल िव ुत् अनपु ातमा ला ने शु क भएकोले यो ऊजा आपूितसँग
ािधकरण के ीय कायालय, दरबारमाग, काठमाड स बि धत रहेको देिख छ भने िडमा ड शु क कुनै
तथा ऐ. को स चालक सिमितको तफबाट कायकारी पिन ाहकले िव तु ् माग गरेको िनि त के .िभ.ए.
िनदशक दीपे नाथ शमा िव. मोरङ िज ला िवराटनगर को आधारमा िलइने शु क भ ने देिख छ । िडमा ड
उपमहानगरपािलका वडा नं. ९ ि थत मोरङ यापार शु क स बि धत ाहकले माग गरेको सवसाधारण
सङ् घको तफबाट अि तयार ा ऐ.को स चालक उपभो ाले पाउनेभ दा फरक मता ाि र एकै पटक
अ य महेश जाजु
बढी प रमाणको ऊजाको भ डार (Reserve) ग रिदने
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १७ मा िव तु ् सेवाबापत िलइने शु क भएकोले िडमा ड शु कलाई
महसल
ु र अ य द तरु को िनधारणस ब धी यव था िव तु ् महसल
ु शु कको पमा या या गरी िव तु ्
भई सोको उपदफा (१) मा िव तु ् महसल
ु र अ य आपूितसँग स बि धत गरी हेन निम ने ।
द तरु ह िनधारण गनको लािग नेपाल सरकारले
सवसाधारण उपभो ाले भ दा बढी मता
एउटा िव तु ् महसल
ु िनधारण आयोग गठन गनछ िडमा ड गरेअनु प य तो ऊजा ा गन िवशेष
भ ने यव था रहेको पाइ छ । सो उपदफा (१) मताको जडान, यसको सरु ण, ममत स भार
बमोिजम गिठत सिमितमा नेपाल सरकारको ितिनिध, आिदको ब ध अथात् आव यक थप ब ध पिन
अथ िव , िव तु ् उ पादन, सारण र िवतरणकता, गनपन
ु ह छ । िव तु ् सारण हँदा अ साधारण
िव तु ्का ाहकह म येबाट क तीमा ५ जना थानमा िव तु ् प रणाम वाहभ दा य तो िडमा ड
यि ह रहने भ ने यव था उपदफा (२) मा रहेको गन ाहकले मागअनु पको बढी िव तु ् प रमाण
देिख छ । य तै उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोिजमको ा गदछन् । िव तु ् खपत अनु पको रकम माग गनु
िव तु ् महसल
ु िनधारण आयोगले िव तु ् महसल
ु एउटा कुरा हो भने अ सवसाधारण ाहकभ दा बढी
र अ य द तरु िनधारण गदा ास क ी दर, उपयु
मतासिहतको िव तु ् आपूितको सिु वधा ा गनु
लाभ, संरचनाको स चालन त रका, उपभो ाको अक कुरा हो । यसैले िडमा ड शु क ि थर लागतसँग
मू यसूचीको प रवतन, रोय टी इ यािदको आधारमा स बि धत देिखन आएको हँदा यसलाई ऊजा
िनधारण गनछ भ ने र उपदफा (६) मा उपदफा (१) आपूितसँग मा सीिमतगरी हेन निम ने ।
बमोिजमको िव तु ् महसल
िनधा रत िडमा ड शु क िनवेदकको हकमा
ु र अ य द तरु िनधारण गदा
उपदफा (१) बमोिजमको आयोगले ाहकको िकिसम र मा असल
ु गन िनणय भएको नभई वीकृत के .
िकिसमअनस
ु ारको महसल
ु िनधारण गन स नेछ भ ने िभ. ए.अनस
ु ारको सिु वधा िलने सबै ाहकह लाई
यव था रहेको पाइ छ । यसरी िव तु ् ऐन, २०४९ समान पले लागू हने गरी िनधारण भएको
को १७(१) बमोिजम गिठत िव तु ् महसल
ु िनधारण देिख छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा
आयोगले िव तु ् महसल
ु र अ य द तरु िनधारण गदा (६) अनस
ु ार िव तु ् महसल
ु िनधारण आयोगले
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ाहकह को िकिसम र िकिसमअनस
ु ार िव तु ् महसल
ु िवचार गरी र यसको ािविधक प मा ितकूल
र अ य द तरु को िनधारण गन स नेछ भ ने यव था असर नपन गरी यस िवषयमा स बि धत ािविधक
गरेको देिखँदा प रि थितअनस
ु ार महसल
ु िनधारण िव ह को समूहबाट खोजपूण िवमश एवम् स लाह
गन पाउने अि तयारी आयोगलाई िवधाियकाले िलई यथोिचत िनणय गनु भनी िवप ीह को नाममा
नै दान गरेको देिख छ । यसरी कानूनले िदएको िनदशना मक आदेश जारी हने ।
अि तयारीअ तगत भए गरेको िनणयलाई अनपु यु
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभु म् ।
भ न निम ने ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
परमादेशको आदेश जारी हनका लािग आदेश भएका छन् :
सावजिनक दािय व बहन गन अिधकारीले
§ ०७०-NF-०००४, उ ेषण / परमादेश,
कानूनबमोिजम गनपन
नेपाल िव ुत् ािधकरण के ीय कायालय,
ु काय नगरेको वा गन नहने
काय गरेको अव था रहेको देिखनु पन ह छ ।
दरबारमाग, काठमाड तथा ऐ. को स चालक
कानूनबमोिजमको अि तयारी पाएको िनकायले
सिमितको तफबाट कायकारी िनदशक
कानूनको अि तयारी योग गरी गरेको काम
दीपे नाथ शमा िव. मोरङ िज ला
कारवाहीका स ब धमा परमादेशको आदेश जारी गन
िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा नं. ८
िम ने नदेिखने ।
ि थत मैनावती ि टल ा.िल.
मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
§ ०६८-MS-०००७,
अदालतको
िनवेदकको रट िनवेदन खारेज गनु पनमा िव तु को
अवहेलना, िज ला मोरङ, िवराटनगर
्
महसल
उपमहानगरपािलका वडा नं. ९ ि थत मोरङ
ु िनधारण गन गरी िव तु ् महसल
ु िनधारण
आयोगबाट िमित २०५८।४।५ मा भएको िनणय बदर
यापार सङ् घको तफबाट अि तयार ा
गरी लोडसेिडङ भएको अविधको िडमा ड शु क
अ य अिवनाश बोहरा िव. बालान द पौडेल
निलनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत जारी
ऊजा सिचव, अ य स चालक सिमित,
हने ठहर्याएको यस अदालतको संयु इजलासको
नेपाल िव तु ् ािधकरण के ीय कायालय,
िमित २०६८।२।५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
दरबारमाग, काठमाड समेत
फै सला उ टी भई िनवेदकको रट िनवेदन खारेज हने ।
ततु िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको
संयु इजलास
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन खारेज भए
तापिन धेरै नै Load Shedding भई िव तु ् आपूित
१
नै नभएमा वा ाहकले माग गरेको प रमाणको िव तु ् स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपल ध गराउन नसके को अव थामा पिन िडमा ड उपा याय, ०६९-CR-०४२९, कत य यान,
शु क िलई असल
ु उपर गनु यायोिचत हने देिखँदनै । र नबहादुर े िव. नेपाल सरकार
य तो अव थामा ाहकले िव तु ् माग गरेको िनि त
वारदातमा ितवादी र मतृ कबीचमा भनाभन
के .िभ.ए. को सिु वधा िलनबाट िनवेदक हट् न चाहेमा तथा हात हालाहालको अव थामा ितवादीले घरमा
हट् न िदने, वा उपभो ालाई सिु वधा उपभोग गन निदई रहेको चखामा योग हने फलामको ितखो सइु रोले
शु क िलनपु न अव थामा उपभो ाको मकासमेतलाई मतृ कको छाती ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरी
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मतृ क दै कराउँदै ओछ् यानमा ढली छट् पटाउँदै गदा र ितवादीबीच वादिववाद एवम् हात हालाहाल
अ वरपरका मािनसह ले थाहा पाउँछन् िक भनी हँदा ितवादीले सोही कोठामा रहेको फलामको
उ थानबाट ितवादी भागी गएको िमिसलबाट सइु रो मतृ कउपर हार गरेको अव था िमिसलबाट
देिख छ । आफूले जोिखमी हितयार योग नगरेको भनी देिख छ । मतृ कको शरीरमा सोबाहेक अ य कुनै
ितवादीले िजिकर िलएको भएपिन चखाको फलामको कारको चोट रहेको देिखएको छै न । ितवादीको उमेर
ितखो सइु रोलाई साधारण लाठा, ढुंगा तथा लातमु का वारदात हँदा ६० वषको रहेको देिखएको एवम् िनजले
समान भ न निम ने ।
अदालतमा समेत कसरु मा सािबत भई घटनाको स य
मतृ कउपर हार भएको उ फलामे सइु रोलाई साँचो यहोरा एवम् िववरण खोली बयान गरी याियक
जोिखमी हितयार मा नपु न ह छ । ितवादीले मतृ कलाई ि यामा सहयोग गरेकोसमेत स दभमा िनजलाई
मानपनस
मको पूवयोजना नभएपिन िनजले जोिखमी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द गन मनािसब
ु
हितयार फलाम ितखो सइु रो योग गरी मतृ कको देिखएकोले िनजलाई १२ वष कै द सजाय हने ।
ह या गरी त काल वारदात थलबाट भागेको अव था इजलास अिधकृत: िव सनाथ भ राई
देिखँदा ततु वारदातमा यानस ब धी महलको १४ क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १८ गते रोज ५ शभु म् ।
नं. आकिषत हने अव था नदेिखँदा आफूउपर उ
कानून आकिषत हनपु न भ ने ितवादीको पनु रावेदन
२
िजिकर मनािसब देिखएन । धा रलो चु चो फलामको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
सइु रो मतृ कको संवेदनशील अङ् ग छातीमा हार गदा उपा याय, ०६७-CR-११९८, जबज ती करणी,
िनजको यान मनस ने पूवस भावना रहेको ि थितमा नेपाल सरकार िव. स तोष बुढा
यानस ब धी महलको १३(१) नं. नै आकिषत हने
पीिडतलाई ितवादीले जबज ती करणी
देिखँदा ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(१) गरेको भनी घटनाबाट पीिडत भएक जाहेरवालीले
नं. बमोिजम सजाय गन ठहर्याएको सु फै सला जाहेरी दरखा त िदई अदालतमा बकप गदा जाहेरी
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित यहोरालाई समथन गरेको देिखएको, घटना थलमा
२०६९।३।१२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने रहेक सु मा शाहीले मौकामा ितवादीले पीिडतलाई
ठहछ । आफूउपर यानस ब धी महलको १४ नं. जबज ती करणी गरेको भनी लेखाएको यहोरालाई
आकिषत हनपु न भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर बकप गरी पिु गरेको, ितवादीले अदालतमा बयान
पु न नस ने ।
गदा वारदातको िदन आफू अ पतालमा उपचार
ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० गराई रहेको भनी कसरु मा इ कार रहेको देिखए पिन
वष कै द हन य भएको सु र पनु रावेदन अदालतको िनजको सो भनाइ अ पतालको रेकडबाट पिु नभई
रायस ब धमा िवचार गदा मतृ क र ितवादीबीच वारदातको िदन ितवादी घटना थलमा नै रहेको कुरा
पितप नीको नाता रहेको भ ने कुरा िमिसल संल न
य दश को भनाइबाट पिु भई पीिडतको शारी रक
कागजातह बाट देिख छ । ितवादीले िनजको परी ण गदा योिनबाट रगत बिगरहेको र Laceration
प नीलाई मानपनस
मको मनसाय, पूवयोजना एवम् समेत देिखएको भ ने ितवेदनमा उ लेख भएको
ु
षडय गरेको देिखएको छै न । आ नी प नीको त यह को पृ भूिममा ितवादीले जबज ती करणीको
अक यि सँग स ब ध भएको शंकामा मतृ क उ ोग गरेको भ न िम ने अव था देिखन नआउने ।
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, पस
ु -१
वारदात जबज ती करणीको कसरु भएको अिभभावकह म येबाट छानी पठाएको यि को
देिखएकोले जबज ती करणीको उ ोग मा भएको अ य तामा यव थापन सिमित गठन हने कानूनी
ठहराएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन यव था रहेको पाइ छ । यसरी छािनएका वा मनोिनत
अदालतको फै सला मनािसब नदेिखने हँदा यस भएका अ य वा सद यको पदाविध तीन वषको हनेछ
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा भ ने उपदफा (५) मा उ लेख भएको देिखँदा िमित
ितवादीले पीिडतलाई जबज ती करणी गरेको २०६९।७।२५ मा िनिवरोध िनवाचन भएको भिनएको
देिखएकोले जबज ती करणीको महलको १ नं. िव ालय यव थापन सिमितको पदािधकारीको
बमोिजमको कसरु गरेको ठहराउनु पनमा सो महलको पदाविध िमित २०७२।७।२४ मा नै समा भई
५ नं. बमोिजम जबज ती करणीको उ ोग गरेको सके को र िनवेदकह को िनवेदन मागबमोिजम यस
ठहराएको सु दैलेख िज ला अदालतको फै सला अदालतबाट िमित २०६९।९।९ मा भएको अ त रम
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित आदेशबाट नै पूरा भई कानूनले तोके को पदाविध नै
२०६७।३।१५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई समा भई सके को अव थामा तुत रट िनवेदनको
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम जबज ती करणीको औिच यता नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम रट जारी
महलको १ नं. बमोिजम पीिडतलाई जबज ती करणी गनपन
ु अव था नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
गरेको ठहछ । ितवादीउपर अिभयोगप मा जबज ती इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
करणीको महलको ३(३) नं. को दाबी िलइएको भए पिन क यटु र: रामशरण ितिमि सना
जाहेरी दरखा त र अिभयोगप मा पीिडतको उमेर २१ इित संवत् २०७२ साल चैत २३ गते रोज ३ शभु म् ।
वष भएको भ ने उ लेख भएकोले ितवादीउपर उ
४
महलको ३(३) नं. आकिषत नभई ३(५) आकिषत स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
हने देिखएकोले ितवादीलाई सोही महलको ३(५) नं. उपा याय, ०६८-CI-१२१४, अंश दता चलन,
बमोिजम ५ वष कै द सजाय भई ऐ. १० नं. बमोिजम िव णुमाया मगन समेत िव. ल मी यापछाक को
र .५० हजार ितपूित ितवादीबाट पीिडतले हकमा संरि का भई आ नो हकमा समेत डुकुमाया
भ रपाउने ।
यापछाक
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
अंशब डाको महलको १ र २ नं. को कानूनी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
यव थाअनस
ु ार एकासगोलमा रहेका बाब,ु आमा,
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभु म् ।
लो ने, वा नी, छोरा, छोरी येकलाई समान पमा
३
िवतरण हने गरी अंशको ब डा गनपन
ु र सोही कानूनी
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार यव थाबमोिजम सगोलका येक अंिशयारको
उपा याय, ०६९-WO-०६०२, उ ेषण / परमादेश, अंशको स पि उपर समान पमा हक हने याभूित
ह र िसंह राजपुतसमेत िव. िज ला िश ा कायालय, ग रएकोसमेत पाइ छ । अंशब डाको महलको
बारासमेत
उ यव थाले समान पु ताका अंिशयारह बीच
िश ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) समान पमा अंशको ब डा हनपु न कुराको याभूित
मा सामदु ाियक िव ालयको स चालन, रेखदेख दान गरेको भए पिन कुनै अंिशयारले आफूखस
ु ीअ य
र यव थापन गनको लािग येक िव ालयका अंिशयारभ दा कम अंश िल छु भ नको लािग कुनै
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कारको रोक लगाएको भने नपाइने ।
रहँदास म सगोलका सबै अंिशयारह र अंिशयारका
कुनै अंिशयारलाई आफूले पाउने अंश स पि मा हक ला ने ितनका स तानह को समेत हक
हकको प र याग गनसमेत उ कानूनी यव थाले र िहत रहने हनाले अिवभािजत सगोलको स पि मािथ
रोक लगाएको पाइँदनै । तर कुनै अंिशयारले आफूले थम पु ताका अंिशयारह को मा ै आफूखस
ु ी गन
पाउने अंश हकको पूण वा आंिशक पमा प र याग पाउने स पि को पमा िलन िम ने देिखँदैन । यस
गदछ र िनजको सो आचरण एवम् यवहारबाट िनजका अथमा िपतापख
ु ाको पालाको स पि बाट अंिशयारका
हाँगातफका अक पु ताका अंिशयार िनरंशी हने स तानह ले अंश पाउने हनाले थम वा अिघ ला
अव था िसजना ह छ भने र सो कायमा त लो पु ताको पु ताका अंिशयारले कानूनबमोिजम भागशाि त
अंिशयारको म जरु ी छै न भने य तो अव थामा यायोिचत पमा पाउने भई सो यथाथमा पिन िलए
पिन अंश भागको स पि प र याग गन वा असमान पाएको हन जाने ।
िकिसमको ब डा वीकार गन अंशब डाको महलले
अंश अपतु ालीको हक स पि को हकसँग
छुट दान गरेको देिखँदैन । अिपतु य तो ग रयो भने स बि धत छ । अंशको हकको कुरा गदा अंिशयारले
अंश ब डाको महलको १ र २ नं. को यव थािवपरीत अंश िलनपु न भ ने बा यता िसजना गन िम दैन । हक
हन जाने ।
ला ने अंिशयारह ले आ नो हक प र याग गन नपाउने
व ततु ः अंशब डाको महलको १ र २ नं. होइन । तर य तो हक प र याग गरेको कुरा िनजको
को यव था भनेको अंश पाउने यि को नैसिगक वे छामा आधा रत हनपु छ र यसले िनजको हकमा
हकको याभूत गराउने कानूनी यव था हो । उ
स म ब धनकारी हन स दछ । अंिशयारको हकमा
यव थाले कुनै अंिशयारलाई आ नो भागको अंश अंिशयार र िनजको वा नी छोराले समेत म जरु ीले
पूण वा आंिशक पमा प र याग गन रोक नलगाएको हक प र याग गदछ भने यसमा अ ले िच ता िलनपु न
भए पिन िनयोिजत र दरु ाशययु पमा आफूपिछका कुरा पिन हँदैन । तर थम वा अिघ ला पु ताका
अंिशयारलाई िनरंशी बनाउने उ े यले अंश हक अंिशयारले आ नो अंश हक छु याउने नाममा अंश
प र याग गन छुट िदएको भ ने देिखन नआउने ।
निलने गरी वा पाउने िहसाब शाि त निलई वा अित कम
सामा यतया स तानले आ नो बाबआ
ु माबाट िलई िनजको स पि मा हक ला ने स तानह को हक
नै अंश पाउने हो । बाबल
ु े आ नो पु य ली स पि बाट मेिटने प रणाम िसजना गदछ र यसमा िनजह को
आ ना अ य अंिशयारबाट अंश पाउने हो । तर सगोलमा म जरु ी िलइएको छै न भने यसको िभ न कानूनी
बसेको अव थामा बाबबु ाजे छोरानाित पनाितसमेत एक प रणाम रहने ।
आपसमा भरपन गरेको ह छ । अिवभािजत स पि बाट
सामा यतया बाबआ
ु माले आ नो स तानको
नै सबैको िनवहन गनपन
अंश हक वा कानूनबमोिजम पाउने भागमा नै ितकूल
ु हन जाने ।
अिवभािजत सगोलको स पि मा य तया असर पन गरी यवहार गन अपे ा ग रँदैन । तर बाबु
अंशको हक ला ने पिहलो िपँढीको अंिशयारह कै हक वा आमाबीच र छोराछोरीबीच कुनै पमा स ब ध
रह छ र अंिशयारका छोराछोरी नाित नाितनीह लाई िब ेको अव थामा य तो ितकूल प रणाम िनका ने
अंिशयारको नाताबाट अक चरणको परो हक रहन गरी आ मघाती पमा पिन अंश िलनु िदनु गदनन्
जा छ । तथािप ती सबै हकह कानूनबमोिजम कै भ न सिकँ दैन । सगोलको स पि मा य वा
हक ह छन् । सगोलको अमक
ु स पि अिवभािजत परो पमा कानूनी हक वा िहत भएका स तानह को
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अंश अपतु ालीको हकमा अिघ लो पु ताको अंिशयार हँदा सु धनषु ा िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
भएको नाताले जसरी पिन भाव पान पाइ छ भ ने गरी वादीह ले ज मा स पि को सात भागको दईु
कुरा कानून, याय र िववेकसङ् गत हँदैन । यसैले भाग अंश छु याई िलन पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन
अंिशयारह बीच अंश िलनिु दनु गदा अंिशयारले अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।२।९ को फै सला
कानूनबमोिजम भाग शाि त िलए पाएको छ वा छै न िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को
र यसबाट ितनका आआ नो स तानमा असर पन पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गएको छ वा छै न भ ने कुरा हेन ज री हने ।
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
ततु मु ाको स दभमा हेदा मूल अंिशयार क यटु र : िवके श गरु ागाई
व. दलबहादरु को ीमती िव णमु ाया मगन का चार इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभु म् ।
छोराह मा कमलबहादरु , जीतबहादरु , छ बहादरु यसै लगाउका िन न मु ाह मा यसैअनस
ु ार फै सला
र खड् गबहादरु बीच िमित २०६२।८।८ मा भएको भएका छन्:
ब डा प मा वादीह का पित िपता कमलबहादरु ले
§ ०६८-CI-१२१५, अंश भरपाई बदर दता
पचास हजार पैयाँ मा अंश बापत बिु झिलएको तर
चलन, िव णुमाया मगन समेत िव. ल मी
अ य अंिशयार ितवादीह ले ज.िव. ५-१३-१८
यापछाक को हकमा संरि का भई आ नो
ज गा ब डा गरी िलएको देिखएको र सो ब डाप मा
हकमा समेत डुकुमाया यापछाक
वादीह लाई सा ी रािखएको वा िनजह को म जरु ी
§ ०६८-CI-१२१६, िलखत दता बदर दता,
िलइएको अव था नदेिखएकाले ितवादीह को
िव णुमाया यापछाक समेत िव. ल मी
आचरण एवम् यवहार हेदा ितवादीह बीच भएको
यापछाक को हकमा संरि का भई आ नो
उ ब डाप पैतृक स पि को यायपूण त रकाले
हकमा समेत डुकुमाया यापछाक
ब डा गन उ े यको नभई अंश पाउने अिधकार भएका
§ ०६८-CI-१२१७, िलखत दता बदर दता,
त लो पु ताका अंिशयार यी वादीह को अंश हक
अ तमाया यापछाक समेत िव. ल मी
अपहरण गरी िनरंशी बनाउने उ े य खडा ग रएको
यापछाक को हकमा संरि का भई आ नो
ब डाप भएको भ ने देिखन आएकोले सु फै सला
हकमा समेत डुकुमाया यापछाक
के ही उ टी गरी ितवादीह बाट पेस हन आएको
§ ०६८-CI-१२१८, हालेदिे खको बकसप
तायदाती फाँटवारीमा उ लेख भएको स पि बाट पाँच
बदर दता बदर, िव णुमाया मगन समेत िव.
भागको एक भाग ितवादी कमलबहादरु को भागमा
ल मी यापछाक को हकमा संरि का भई
पन आउने स पि को अंशब डाको महलको १७ नं.
आ नो हकमासमेत डुकुमाया यापछाक
बमोिजम िववाह नभएका चार जना अंिशयारको िववाह
§ ०६८-CI-१२१९, हालैदेिखको बकसप
खच परसारी बाँक रहन आउने तायदातीमा उि लिखत
बदर दता बदर, िव णुमाया यापछाक िव.
स पि को अंिशयारम येक कमलबहादरु क छोरी
ल मी यापछाक को हकमा संरि का भई
िनलम यापछाक को िववाह भई अंिशयार नरहेको
आ नो हकमा समेत डुकुमाया यापछाक
भ ने उ लेख भएकाले सात भागको दईु भाग अंश
५
वादीह ले छु ् याई िलन पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन स. . या. ी क याण
े र मा. या. ी
अदालत, जनकपरु को फै सला मनािसब देिखन आउने गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CI-१४६१, अंश
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चलन, उि मलाल यादव िव. बलराम यादव
िमित २०६८।४।३२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
व ततु ः वादी ितवादीह बीच नातामा हने ठहछ । ितवादी उि मलाल यादवको पनु रावेदन
कुनै िववाद नरही िनजह अंिशयार नातािभ को िजिकर पु न नस ने ।
यि रहेको भ ने कुरामा मख
ु िमलेको देिखएको इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
छ । ितवादी कुसमु लालको जेठी ीमती दनीदेवी क यटु र: िवके श गरु ागाई
प को २ जना छोरामा जेठा थेपचा र का छा वादी इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभु म् ।
बलराम रहेको एवम् ितवादी कुसमु लाल र िनजको
६
का छी ीमती जह रसमेत गरी वादी ितवादीबीच स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
५ अंिशयार रहेको देिखन आउँछ । यी अंिशयारबीच गोपाल े , ०६७-CR-१२७३, कत य यान, करन
रीतपूवक अंशब डा भएको भ ने िमिसलबाट देिखएको सुनार िव. नेपाल सरकार
छै न । यस अव थामा वादीले ितवादीह बाट अंश
उपचारको ममा िबमारीले य गरेको
नपाउने भ न निम ने ।
स य अस य कुराको छु ै अनस
ु धानको िवषय
िनजी आजनको स पि ब डा गरेको ह छ । तर ततु मु ामा हरीले मौकै देिख
पनु रावेदन अदालतको फै सला निमलेको भ ने अनस
ु धान ार भ गरेकोमा मैनब ी वा िडजेल के
ितवादी उि मलालको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा योग भई घटना घट् न गएको भ ने कुराको वै ािनक
िवचार गदा यी पनु रावेदक उि मलालले ितवादी अनस
ु धान नै भएको देिखएन । पिहलो र दो ो दवु ै
कुसमु लाल यादवउपर सनु सरी िज ला अदालतमा कागज हरीबाटै नै गराएको देिखएको अव थामा
िदएको अंश मु ामा पिन पनु रावेदकले यो पनु रावेदन पिहलो अिव नीय र दो ो िव सनीय भ न पाउने
प मा िजिकर िलएका ज गाह िनजी आजनको अव था रहँदैन । वा तिवक आगलागी के बाट भएको
नभएको भनी ब डा ला ने ठहरी भएको फै सला अि तम भ ने कुराको वै ािनक िन कषिबना कसैलाई लाि छत
भएर रहेको देिखएको एवम् उि लिखत ज गा िनजी गरी कत य यानज तो मु ाको कसरु दार कायम गरी
आजनको देिखने व तिु न माण पनु रावेदकबाट सजाय गन िम ने हँदैन । िमिसल संल न उि लिखत
पेस भएको नदेिखएकाले माण ऐन, २०३१ को त यगत अव थाको पृ भूिम हेदा ितवादीले अिभयोग
दफा ६(१) बमोिजम एकासगोलका जनु सक
ु ै यि को दाबीबमोिजम आ नी ीमती भागरथी सनु ारलाई
नाममा रहेको स पि अ यथा मािणत नभएस म िडजेल योग गरी आगो लगाई मारेको भ ने कुरा प
सगोलको मा नपु न कानूनी यव था रहेको स दभमा माणबाट पिु हन सके को नदेिखएकाले ितवादीलाई
उ ज गाको िनजी आजनको भएकाले ब डा हनु अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहराएको सु र
नपन भ ने ितवादी उि मलालको िजिकर मनािसब पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको नदेिखने ।
देिखएन । सो ज गासमेत ब डा ला ने गरेको पनु रावेदन
उि लिखत त यह को िववेचनाबाट
अदालतको फै सला मनािसब देिखन आउने हँदा पेस पनु रावेदक ितवादीले आ नी ीमतीलाई िडजेल
भएको तायदातीबाट दईु भाग लगाई सो दईु भागको एक योग गरी आगो लगाई यान मारेको भ ने कुराको
भागबाट पाँच भाग लगाई सोबाट एकभाग अंश वादीले िव सनीय आधारको अभाव रहेको देिखएकाले
पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको ितवादीलाई कसरु दार कायम गरेको सु फै सला
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सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
८
२०६७।१२।२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
भई ितवादी करन सनु ारले अिभयोग दाबीबाट सफाई गोपाल े , ०६८-CI-१५२५, १२२७, हक कायम
पाउने ।
नामसारी दा.खा., पदमिनिध पराजुली िव. सािब ी
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
ख ी, के दार ितिमि सना िव. सािब ी ख ी
क यटु र : अिमरर न महजन
जनु फै सलाबमोिजम िलखत रिज ेसन
गन पज
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभु म् ।
ु ा गरेको हो, सो पज
ु अनस
ु ार कानूनले
७
तोके को यािदभ रिज ेसन नगरे सो याद नाघेपिछ
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
फै सलाको औिच य समा हने भई फै सलाबमोिजम
गोपाल े , ०६८-CI-१२२०, १२२१, िधतो पाएको भनेको ज गा सािबक दतावालाकै नाउँमा
िलखत बदर, मु तिकम िमयाँ िव. मैनादेवी कनवीन, यथावत् कायम रहन जा छ । यसरी कानूनले तोके को
सागर शमा िव. मैनादेवी कनवीन
यादिभ फै सला काया वयन गनपन
ु दािय व भएको
िववादको ०-०-८ ज गाको मोल प ले आ नो दािय व पूरा नगरे य तो फै सलाको
.३२,०००।- राखी िलखत पा रत भएको देिखएको आधारले मा जिहलेसक
ु ै हक पु ने भ न िम दैन । तसथ
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, हेट डाले िमित िक.नं.२५२ र २५४ को ज गा ितवादी पदमिनिध
२०६८।६।३० मा गरेको फै सलाउपर याय शासन पराजल
ु ीको हक नपु ने भई सािबक दतावाला गोवधन
ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम दोहोर्याई हेन ितिमि सना र परशरु ाम ितिमि सनाकै नाउँमा यथावत्
िनवेदन िदनपु नमा सो नगरी पनु रावेदनको रोहमा दता कायम रहन गई सो ज गामा गोवधन ितिमि सनाको
भई आएको देिखँदा याय शासन ऐन (संशोधनसिहत), छोरी सािब ी ख ी र परशरु ाम ितिमि सनाको छोरा
२०४८ को दफा ९(१)(ग) को अव थाबाट ततु के दार ितिमि सनाको संयु हक कायम हने देिखने ।
मु ामा पनु रावेदनको रोहबाट औिच यिभ वेश गरी
संयु भोग दतामा रहेको ज गा को कसको
िनणय गनपन
ु अव था नहँदा तुत पनु रावेदन खारेज हक कायम हने हो भ ने स ब धमा िवचार गदा
हने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा ६ अ तगत अदालतले
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
अनमु ान गन कुराम ये अ यथा मािणत नभएस म
क यटु र: अिमरर न महजन
िन नबमोिजम हने कानूनी यव था रहेको छः
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभु म् ।
एकाघरसँगका अंिशयारह म ये जनु सक
ुै
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१२२२, १२२३,
अंिशयारका नाममा रहेको स पि सगोलको
िललाम सकार तथा दता बदर, िज ला
स पि हो भनी अदालतले अनमु ान गनछ ।
पसा, वीरग ज उ.म.न.पा. ि थत फाइना स
दईु वा सोभ दा बढी यि ह को भोग वा
िल. शाखा कायालय, वीरग जको तफबाट
चलनमा रहेको स पि मा ती यि ह सबैको
अि तयार ा महा ब धक सागर शमा
बराबर हक छ भनी अदालतले अनमु ान गनछ ।
िव. मैनादेवी कनवीन, मु तिकम िमयाँ
उपयु कानूनी यव थाको अवलोकनबाट
िव. मैनादेवी कनवीन भएको मु ामा पिन िववादको ज गाह यी वादी सािब ी ख ी र ितवादी
यसैअनस
के दार ितिमि सनाका बाजे व. गोपाल ितिमि सनाको
ु ार आदेश भएको छ ।
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शेषपिछ यी ितवादीका िपताह को संयु भोग दतामा आ नो ान वा सीप वा यासबाट िनजी आजन गरेको
रिहरहेकोमा वादीका िपता गोवधन ितिमि सनाले वा कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा
आ नो हक िह सा िब ग रसके को हँदा सो ज गा कसैको अपतु ाली परेको वा ी अंश धनको महलको ५
ितवादीह का िपता परशरु ाम ितिमि सनाको मा नं. बमोिजम पाएकोमा य तो आजन वा पाएको स पि
अंश भागको भएको हँदा आ नो नाउँमा एकलौटी हक सो आजन गन वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफू
कायम ग रपाउँ भ ने ितवादी के दार ितिमि सनाको खस
ु ी गन पाउने, ब डा गन कर नला ने भ ने यव था
पनु रावेदन िजिकर िमिसल संल न माणबाट मािणत रहेको पाइ छ । यसरी ी अंश धनको महलको १ नं.
हन सके को नदेिखने ।
र ५ नं. बमोिजम मिहलाले पाएको दाइजोमा िनजको
तसथ उि लिखत त य, यव था र आफूखस
ु ी अिधकार रहने भई य तो स पि ब डा
िववेिचत आधार माणबाट िक.नं.२५२, २५४ र २० गन िनजलाई बा य गन िम ने देिखँदैन । मिहलाको सो
को ज गा यी वादी सािब ी ख ी र ितवादी के दार अिधकारलाई अंशब डाको महलको १८ नं. ले पिन
ितिमि सनाको बराबर हक ला ने देिखँदा आधामा वादी वीकार गरेको देिखने ।
सािब ी ख ीको हक कायम हने ठहर्याएको पनु रावेदन
अंशब डाको १, १० र १८ नं. वत
अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।४ को फै सला अि त वका रहेका छन् । अंशब डाको १नं. बमोिजम
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी पदमिनिध बाबआ
ु माले आ ना स तानलाई खान लाउन िदनपु न र
पराजल
ु ी र के दार ितिमि सनाको पनु रावेदन िजिकर निदए अंश िदनपु न कत य पूरा गनपन
ु ह छ । सो काय
पु न नस ने ।
गदा िपता पख
ु ाको पु य ली स पि र बढे बढाएको
इजलास अिधकृत : महे साद भ राई
आ नो स पि समेतबाट ब डा िदनपु न अवधारणा
क यटु र : अिमरर न महजन
सो कानूनी यव थाको हो । यसको अित र
ी
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभु म् । अंशधनको १, ३ र ५ नं. मा िवशेष यव था पिन रहेको
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१५२६, हक कायम छ र सो यव था अंशब डाको कानूनअ तगतको भ न
नामसारी दा.खा., पदमिनिध पराजुली िव. पिन निम ने भई समवत कानूनको पमा रहेको
सािब ी ख ी भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार मा नपु न हन आउँछ । अथात् अंशब डाको कानूनको
आदेश भएको छ ।
या या गदा ी अंश धनको महलको यव थालाई
९
उपे ा गन निम ने भई साम ज यताका साथ या या
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश गनपन
ु ह छ । मिहलाह को हक िहतलाई लि त
शमा पौडेल, ०७१-CI-१०५७, अंश, कुलबहादुर गरी िवशेष पले यव था गरेको ी अंश धनको
थापामगरसमेत िव. िमनबहादुर थापामगर
यव थाको आ नै मह व हने हँदा माइती मावलीबाट
ी अंश धनको महलको १ नं. मा क या, पाएको स पि मा अ य अंिशयारको हक िह सा
सधवा वा िवधवा वा नी मािनसले आ नो आजनको िसजना गन हो भने य तो स पि को वतः र खास
चलअचल आ नो खस
ु गन पाउँछन् भ ने यव था योजन (Sanctity) समा हन जाने ।
रहेको पाइ छ भने सोही महलको ५ नं. मा मिहलाले
दाबीको ज गा पनु रावेदक िदलमाया थापा
आ नो दाइजो पेवा आफूखस
ु गन पाउँछन् भ ने मगरले आ नो आमा िलला रानाबाट भूदान तथा
यव था रहेको पाइ छ । य तै अंशब डाको १८ नं. मा हालैको बकसप बाट िनज िदलमायाकै लािग नै
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िदइएको हँदा िनज िदलमाया थापा मगरले आफू खस
ु ी आ नो घरिभ थनु ी घरमा आगो लगाई कत य गरी
गन नपाउने तक गदा बकसप र दान दात यको मारेको र जङ् गलतफ भागी गएकोले प ाउ गरी
योजन नै समा हन जाने भएकोले ितवादी िदलमाया कारवाही ग रपाउँ भ ने पितराम ठाडाको जाहेरीबाट
थापा मगरले आ नी आमा िलला रानाबाट भूदानबाट उठान भएको ततु मु ामा २०६७।१२।२८ गते चैते
ा गरेको िक.नं.४९७ म येको बाँक िक.नं. ६३१९ दश परेकोले ीमतीसँग बसी र सी खाय , िदउसो
को ज गा तथा बकसप बाट ा गरेको िक.नं. ११०, मैले तमाखु स काउँदा आगोले छानामा िटपेर आगो
१४८, ८९७, ६६८ र ७२२ को ज गासमेतमा िनजले ला यो, गाउँका मािनसह आई आगो िनभाउन लागे,
आफूखस
ु गन पाउने भई उ ज गा ब डा ला न स ने जाहेरवालाले झापड हानेपिछ म यािमरे खोलामा गई
देिखन नआउने ।
बसेको हँ भनी ितवादी आइते नेपालीले अनस
ु धानको
मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
ममा बयान गरेको देिख छ । जाहेरी दखा त, लास
ितवादी िदलमाया थापा मगरले आ नी आमा िलला मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, जाहेरवाला र वादीका
रानाबाट भूदानबाट ा गरेको िक.नं. ६३१९ र सा ीले अदालतमा गरेको बकप समेतबाट मतृ कको
हालैको बकसप बाट ा गरेको िक.नं. ११०, १४८, मृ यु यी ितवादीले लगाएको आगोको कारण ज न
८९७, ६६८ र ७२२ को ज गा िनज िदलमायाले गई भएको पिु हन आएको देिख छ । ितवादीले
आफूखस
ु गन पाउने स पि भई सो स पि बाट घरमा आगो लागेप ात् मतृ कलाई बचाउनतफ नलागी
वादीले अंश ा गन स ने नदेिखएकोले सो ज गासमेत वारदातपिछ ितवादी जङ् गलितर भागेकोलगायतको
तायदातीमा समावेश गरी ब डा गन ठहर्याएको का क प रि थितज य माणको आधारमा सु को फै सला
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन के ही उ टी भई ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
अदालत, पोखराको िमित २०७१।८।१५ को फै सला यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ।
ज मकै दको सजाय हने र ितवादी वृ यि भएको
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
हँदा २५ ितशत कै द छुट गरी १५(प ) वष कै द
क यटु र : मि दरा रानाभाट
सजाय हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु बाट
िमित २०६८।१०।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
इित संवत् २०७२ साल चैत १७ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै
लगाउको
०७१-CI-१०५८, सदर हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भ ने
हालैको िलखत बदर दा.खा., िदलमाया ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
थापामगरसमेत िव. िमनबहादुर थापामगर
कारागार कायालय, तल
ु सीपरु दाङको
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला च.नं. ५२६ िमित २०७२।११।१४ को ा प मा
भएको छ ।
ितवादी आइते साक को २०७२।१०।१२ गतेका
१०
िदन उपचारको ममा अ पतालमा मृ यु भएको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी यहोरा जानकारीका लािग अनरु ोध छ भ ने प
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०११०, कत य यान, िमिसल सामेल रहेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
आइते नेपाली साक िव. नेपाल सरकार
१७६ नं. मा “गै मु ामा अिभयोग लागेको मािनस
िमित २०६७।१२।२८ गते िदउसो २:३० फै सला नहँदै मर्यो भने सो मनलाई खतबात
बजेको समयमा आइते नेपालीले अमतृ ा नेपालीलाई ला दैन । सकार गरेको मु ामा पिन सकार गन यि लाई
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सो सकार गरेको नाताले मा अपराधी ठहराउन हँदैन” बकप ितवादी सागर िव समेत माणमा िलन
भ ने कानूनी ावधान रहेको छ । यसैगरी मल
िम ने देिखँदैन । देवी सादको सो भनाइबाहेक अ
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको ३ नं. मा “ज रवाना, कै द वा ितवादी सागर भ ने मनबहादरु िल बूलाई कसरु दार
िवश द लागेको मािनस सो असल
ु नहँदै मर्यो भने ठहर गन भरपद ठोस माण देिखँदनै । अक तफ
ऊ मरेपिछ माफ ह छ” भ ने कानूनी ावधान रहेको देवी सादकै बकप लाई आधार मा ने हो भनेपिन
छ । उ कानूनी ावधानअनस
ु ार गै मु ामा अिभयोग मान कुरामा ितवादीह बीच योजना बनेको भ ने
लागेका यि फै सला नहँदै मर्यो भने खतबात कुरा मािणत नभई मा रसके को जातकलाई फा ने
नला ने, य तै ज रवाना कै द र िवश द लागेको यि
कुरामा सहयोगको अपे ा ग रएको अनमु ानस म गन
सो असल
ु नहँदै मर्यो भने ऊ मरेपिछ िनजलाई लागेको सिक छ । कोरा अनमु ानबाहेक ितवादी सागर
ज रवाना, कै द वा िवश दसमेत माफ हने त य पिु हन िव को अिभयोगदाबीलाई वादीले िनिववाद
आउने ।
र शङ् कारिहत माणबाट मािणत गन सके को
उि लिखत त य, यव था एवम् नदेिखनक
ु ा साथै शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने
िववेचनासमेतको आधारमा ततु मु ामा ितवादी नै देिखँदा ितवादी सागर भ ने मनबहादरु िल बूलाई
आइते नेपाली (साक ) अदालतको फै सलाले लागेको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
कै द भु ान ग ररहेको अव थामा िमित २०७२।१०।१२ नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
गतेका िदन उपचारको ममा अ पतालमा मृ यु भएको नसिकने ।
त य कारागार कायालय, तल
सु तथा पनु रावेदन अदालतले ितवादी
ु सीपरु , दाङको उ
प बाट देिख छ । “अपराधीसँगै अपराधसमेत मदछ” रीता मादेन िल बूका हकमा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८
भ ने फौजदारी यायको िस ा त रहेको र मल
ु क
ु ऐन, नं बमोिजम ५ वषको कै द हन य रायका स दभमा
अ.बं. १७६ नं. बमोिजम मन ितवादीलाई खतबात िवचार गदा िनजका हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
नला ने हँदा ततु मु ामा के ही गरी रहन नपन ।
महलको १ नं. को कसरु मा ऐजनको १३(३) बमोिजम
इजलास अिधकृतः िशवहरी पौडेल
सव वसिहत ज मकै दको सजाय ठहर भएको देिख छ
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
तापिन कसरु दारको कसरु गदाको प रि थित, कसरु को
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभु म् । मा ा र कसरु दारउपर तोिकएको सजायको असरबीचको
११
साम ज यतालाई िववेकसङ् गत पमा िवचार गरेर
स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी मा ै अ.बं. १८८ नं. को योग गनपन
ु देिख छ । ततु
ओम काश िम , ०७०-CR-०५६५, ०७६१, मु ामा ितवादी रीता मादेन िल बूले लो ने िवदेश
कत य यान, रीता मादेन िल बू िव. नेपाल सरकार, गएको प रि थितमा परपु षसँग अवैध यौन स ब ध
नेपाल सरकार िव. मनबहादुर िल बू
राखेको र सोही कारणबाट गभधारण भएको देिखन
मौकामा कागज गन देवी सादले नानी ज माई आउँछ । आ नो लो ने छँदाछँदै अकाको लो नेसगँ
मारेर बोरामा हालेर फालेक छु ितमी अक ठाउँमा लगी शारी रक स ब ध हनु तथा समयमै गभपतनको यास
पनु ु भनी . रीताले फोनमा मनबहादरु सँग बोलेको सनु े ँ िवफल भएपिछ िववाह गरी ब ने योजना बनाएको र
भनी बकप गरेको कुरा छ िनजले मौकामा लेखाएको सोसमेत असफल हने अव था उ प न भएपिछ बा य
कुरा भ दा िब कुल फरक कुरा उ लेख गरेको य तो भई आफै ँ ले ज म िदएको िशशक
ु ो कत य गरी मारेको
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घटना मबाट पिु हन आउने ।
ितवादीउपर डाँका उ ोग र हातहितयार खरखजाना
ततु मु ाको घटना एवम् प रि थित हेदा मु ा चली फै सला हँदा दवु ै मु ामा तीन / तीन वष
सामािजक लोकलाजको कारण आफै ँ ले ज म िदएको कै द सजाय र हातहितयार खरखजाना मु ामा कै द
िशशल
.६०,०००।- ज रवाना पिन
ु ाई मानपन
ु प रि थित यी ितवादी रीता सजायको अित र
मादेनलाई भएको देिख छ । तसथ सु तथा पनु रावेदन भएको र िमित २०६९।२।१९ देिख नै हातहितयार
अदालतले ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. खरखजाना मु ामा िनर तर थनु ामा रहेको िनवेदकलाई
बमोिजम कै द वष ५ हनपु न भनी य गरेको राय डाँका उ ोग मु ामा काठमाड िज ला अदालतले
यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक ितवादी िदएको कै दी पज
ु बमोिजम २०७२।९।२३ स म
रीता मादेन िल बूले अिभयोग दाबीबमोिजम मल
थनु ामा ब नु पन हो, होइन भ नेस ब धमा हेदा एउटै
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.को कसरु वारदातमा दईु वटा मु ा च न स ने त यमा िववाद
गरेको ठहर्याई िनजलाई सोही १३(३) नं. बमोिजम देिखएको छै न । यसरी एउटै वारदातमा चलेको दईु
सव वसिहत ज मकै द भई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ मु ामा कुनैमा घटी र कुनै मु ामा बढी सजाय भएको
नं. बमोिजम ५ वषको कै द हने भनी य रायलाई अव थामा उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार पिन
सदर हने तथा ितवादी सागर भ ने मनबहादरु कै द खािपनु पन भई ठूलो खतको सजाय मा हने ।
िल बूले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको
िनवेदक िमित २०६९।२।१९ देिख नै थनु ामा
ता लेजङ
ु िज ला अदालतको रायसिहतको िमित िनर तर रहेको देिखन आउँछ । कुनै पिन यि थुना
२०६९।१।२१।५ को फै सला सदर हने ठहर्याएको वा कै दमा ब ने काय कानूनबमोिजम ह छ भने सोभ दा
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।२।१९ बढी थनु ा वा कै द बसेको काय गैरकानूनी ह छ ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग गैरकानूनी पमा कोही कसैलाई थुनामा वा कै दमा रा न
दाबीबमोिजम ितवादी सागर भ ने मनबहादरु िम दैन । यसरी बढी समय थुनामा रािखएमा यि को
िल बूलाई सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकार वैयि क वत ता र नाग रक अिधकार हनन् त ह छ
र अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी रीता नै साथसाथै कानूनी यव था र अवल बन गरी आएको
मादेन िल बूको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िविधशा पिन परािजत हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
िनवेदकले डाँका उ ोग र हातहितयार
क यटु र: िवके श गरु ागाई
खरखजाना मु ामा भएको फै सलाउपर पनु रावेदन नगरी
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ४ शभु म् । दवु ै फै सला अि तम भएर बसेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन
द ड सजायको १० र ४१ नं. मा मािथ उि लिखत
इजलास नं. १
कानूनी यव था अनस
ु ार डाँका उ ोग मु ामा तीन
वष कै द सजाय हने भएपिन िनवेदक एउटा कलमको
१
तीन वष मा थनु ामा ब नु पनमा िमित २०६९।२।१९
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी दीपकराज देिख नै थुनामा रहेकोले डाँका उ ोग मु ाको कै दी
जोशी, ०७२-WH-०००६, ब दी य ीकरण, रिवन पज
ु अनस
ु ार िमित २०७२।९।२३ स म थनु ामा ब नु
े िव. िज ला शासन कायालय, काठमाड समेत पन भ न निम ने ।
िमित २०६९।२।१९ को वारदातमा िनवेदक
काठमाड िज ला अदालतले िनवेदकलाई
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िमित २०७२।९।२३ स म कै द ब नु पन गरी िदएको भागेका र सोही रसइवीले ितवादीह ले खक
ु ु रीले
कै दी पज
ु र िमित २०७२।२।१४ मा गरेको आदेश टाउको, कोखा, घाँटीलगायतको भागमा हार गरी
कानूनी िु टपूण देिखन आउने ।
वीभ स त रकाले काटी कत य गरी मारी खोलामा
अतः िनवेदकलाई काठमाड िज ला यालेका हन् भनी वादी नेपाल सरकारको अिभयोग
अदालतले डाँका उ ोग मु ामा िदएको कै दी पज
दाबीलाई पिु हने गरी बकप ग रिदएको देिख छ ।
ु
य पले थम ि मा नै मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको यसरी जाहेरवाला र घटना िववरणका मािनसको
१० र ४१ नं. को कानूनी यव थािवपरीत रहेको र अदालतसम भएको बकप , ह यामा योग भएको
सो फै सलामा य कानूनी िु ट (Absolute error खक
ु ु री, ितवादी नरु सेदको सु ने ठाउँबाट बरामद
of law) भएको देिखयो । यसकारण िनवेदकलाई दवु ै हनु र अनस
ु धानका ममा भएका घटना िववरण
कसरु बापत भएको कै द सजाय अलग अलग भु ान कागजसमेतबाट यी ितवादीह ले नै आ नो पूव
गनपन
ु नभई एकै पटक भु ान हने अथात् ज रवाना रसइवीले वीभ स त रकाले ह या गरेप ात् अपराध
बझ
ु ाइसके को अव थामा तीन वष मा कै द भु ान लक
ु ाउनका लािग लासलाई खोलामा यालेको
गरे हने प देिखएकोले िनवेदकलाई आजै थनु ा मु
देिखँदा िनयोिजत पले अपराध घटाएको मािणत हन
ग रिदनु भनी िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आउने ।
आदेश जारी हने ।
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
शाखा अिधकृत : रामु शमा
२०६९।२।२३ को आदेशानस
ु ार िव.िप. कोइराला
क यटु र : गीता िघिमरे (िगरी)
वा य िव ान ित ान धरानबाट यी ितवादीह को
इित संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शभु म् । उमेर परी ण हँदा िमित २०६९।६।११ को सो
२
अ पतालको ितवेदन अनस
ु ार ितवादी समसाद
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी अ सारीको उमेर १९ देिख २० वषको देिखएको छ
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-०१८२, ०७०- भने नरु सेद िमकरानीको उमेर १८ देिख १९ वषको
CR-०६२१, कत य यान, सम साद अ सारी िव. देिखएको छ । अथात् िमित २०६७।७।२५ को
नेपाल सरकार, नुरसेद िमकरानी िव. नेपाल सरकार
वारदातका बखत ितवादी समसाद अ सारी १७
पनु रावेदक
ितवादीह ले
आ नो वषको देिख छन् भने अका ितवादी नरु सेद िमकरानी
िनद िषताको माणसमेत परु याउन
नसके को र १६ वषको भई सबालक नै देिखएका छन् । यसरी
्
कानूनबमोिजमको रीत परु याई
तयार पा रएका ितवादीह साबालक देिखई योजनाब
पले
्
घटना थल मचु ु का एवम् बरामदी मचु ु कालाई घातक हितयार हार गरी वीभ स त रकाले यान
मौिखक पमा ख डन गरेपिन सो ख डनलाई मारी खोलामा यालेको देिखएकाले िनजह लाई
आ नो सा ी माणले पिु गराउन सके को देिखन सव वसिहत ज म कै द ठहर गरेको सु फै सला
आएन । अक तफ घटना िववरणका फिण साहले सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा
ितवादीह ले निवनकुमार साहलाई धा रलो हितयार हने अव था नदेिखँदा ितवादीह समसाद अ सारी
हार गरी मारेका हन् भनी लेखाइिदएको देिख छ र नरु सेद िमकरानीलाई सव वसिहत ज मकै द
भने जाहेरवालाले मेरो लाटो भाइलाई िज याएको हने ठहर्याई भएको सनु सरी िज ला अदालतको
िववादमा मेरो आमासँग झगडा हँदा कुटिपटसमेत गरी फै सलालाई सदर हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन
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अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।९।१२ को देिखएकोले िनजलाई ८ (आठ) वष कै द सजाय गदा
फै सला सदर हने ठहछ, पनु रावेदकह को पनु रावेदन ितवादीलाई सजायको महसस
ु भई कानूनको मनसाय
िजिकर पु न नस ने ।
पिन पूरा हने देिखँदा ितवादीलाई ८ वष कै द सजाय
शाखा अिधकृत : रामु शमा
गन तािवत राय सदर गन पनु रावेदन अदालत,
क यटु र : सदु शन साद आचाय
हेट डाको राय पिन िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७२ साल मङिसर १७ गते रोज ५ शभु म् । शाखा अिधकृत : रामु शमा
३
क यटु र: टेकबहादरु खड् का
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १७ गते रोज ५ शभु म् ।
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-१०६७, कत य
४
यान, देउमाया भ ने िववाह थापामगर िव. नेपाल मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
सरकार
जोशी, ०६९-CR-०७५३, वैदिे शक रोजगारस ब धी
जाहेरवाला च बहादरु थापाले मौकामा कसरु , सुिनल शाही िव. नेपाल सरकार
यी ितवादी देउमाया भ ने िववाह थापा मगरले
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीले वैदेिशक
वारदातको िदन लाठीले हार गरेको भने लेखाएको रोजगारको लािग कानूनबमोिजम इजाजत ा गरेको
देिख छ । आ नो ीमान्लाई तसाउन मा लाठीले देिखँदनै र इजाजत ा नगरी िनजले जाहेरवालाको
हानेको भए आफूले कुटिपट गरेपिछ बािहर लिडरहेका भाइ लालबाबु ठाकुरलाई िवदेशमा रोजगारमा लगाइिदने
यि लाई त काल उपचार गराउन लानपु न ह यो । भनी पे क व प .१,००,०००।- (एक लाख) िलई
तर त काल आफूिभ गएर सतु ेको देिख छ । आफूले माडागा कर भ ने देशस म परु याएको
त य िमिसल
्
िहकाउँदा बािहर लिडरहेका यि लाई रातको समयमा संल न कागज माणबाट ख बीर हन आएबाट िनज
पिन हेरिवचार गरेको देिखँदनै । भोिलप ट िबहान जँगु ितवादीको काय वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
थापाले मृ यु भएको भनेपिछ मा बािहर िन के र मतृ दफा १० र ४३ िवपरीत रहेको ट देिखन आउने ।
लास िभ लगेको देिख छ । अतः सम िमिसलको
पनु रावेदक ितवादीले यायािधकरणमा
अ ययनबाट पनु रावेदक ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरे
यानस ब धी महलको १३ को १ नं. को कसरु गरेको तापिन जाहेरवालाबाट १,००,०००।- (एक लाख
देिख छ । सोबमोिजम आरोिपत कसरु मा सजाय गरेको
पैयाँ) िलएको िलखतमा आफूले सिहछाप गरेको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६९।११।८ त यमा वीकार गरेका, उ एक लाख पया हवाई
को फै सला मनािसब देिखन आउने ।
िटकटको लािग िलएको भनी िजिकर िलए तापिन
पनु रावेदक
ितवादीलाई पनु रावेदन सो िजिकरलाई त ययु र िव सनीय माणबाट
अदालत, हेट डाले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको पिु गन नसके को, अिधकार ा अिधकारीसम
१८८ नं. अनस
ु ार ८ वष मा कै द सजाय गन भनी गरेको बयानमा आफूले िबना इजाजत जाहेरवालाको
राय कट गरेकोस ब धमा िवचार गदा यी ितवादीको भाइलाई माडागा करमा रोजगारमा लगाइिदने भनी
पा रवा रक संरचना, िनजमािथ आि त प रवार र एक लाख पैयाँ िलई माडागा करस म परु याएको
्
िनजले याय िन पणमा गरेको सहयोग समेतबाट यी भनी आरोिपत कसरु मा सािबत रहेको र उ
ितवादीलाई ठहरेबमोिजम कै द सजाय गदा चक पन सािबती बयानलाई जाहेरी यहोरा र जाहेरवालाले
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यायािधकरणमा गरेको बकप समेतबाट समिथत हन िमित २०६४।७।२९ को िनणय मेरो हक जितमा
आएको अव थामा ततु मु ामा वैदिे शक रोजगार बदर ग रपाउँ भनी वादीको पनु रावेदन िजिकर रहेको
यायािधकरण, काठमाड ले गरेको फै सला मनािसब पाइयो । उ पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा, वादीले िपता
रहेको देिखने हँदा पनु रावेदक ितवादीलाई वैदिे शक मे बहादरु राईबाट िक.नं.७१२ को ज गा अंशबापत
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ तगतको बझ
ु ी िमित २०४२।८।११ मा गरेको अंश भरपाईको
कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम ३ (तीन) िलखतमा ितवादी ानु राई रोहबरमा बसेको
वष कै द र .३,००,०००।- (तीन लाख पैयाँ) देिखँदनै । कानूनबमोिजम िपता ेमबहादरु राई र
ज रवाना हने र १,००,०००।- (एक लाख पैयाँ) ितवादी आमा ानु राईबीचमा अंशब डा भएको
र सोको ५० ितशतले हने हजानासमेत गरी ज मा देिखँदनै । यसथ वादी िभमसेन राईको िपता ेमबहादरु
. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार पैयाँ) राई र आमा ानु राई एकासगोलमा रहेको पिु ह छ ।
जाहेरवाला कपरी
ु ठाकुरले पनु रावेदक ितवादीबाट िमित २०४२।८।११ को अंश छोडप को िलखतबाट
भ रपाउने ठहरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट अलग भएपिछ सो िलखतमा पनु रावेदक ानु राई
िमित २०६९।९।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा रोहबरमा सा ी नब दैमा पनु रावेदक िपता िभमसेन
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन राई आमा ानु राईबाट अलग भएका छै नन् भ न पिन
िजिकर पु न नस ने ।
निम ने ।
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
अतः उि लिखत त य, यव था एवम्
क यटु र : गीता िघिमरे (िगरी)
िववेचनासमेतको आधारमा िक.नं.७१४ को ज गा र
इित संवत् २०७२ साल काि क १० गते रोज ३ शभु म् । सोमा बनेको घरको आधा भागमा वादीको हक हने हँदा
§ यसै कृितको ०६९-CR-०७५२, वैदेिशक वादीको आधा हक जितको घर ज गाको नामसारी िनणय
रोजगारस ब धी कसरु , सुिनल शाही बदर भई सो हदस म यी वादीको नाममा नामसारी र
िव. नेपाल सरकार भएको मु ामा पिन दतासमेत हने गरी सु लिलतपरु िज ला अदालतको
यसैअनस
िमित २०६६।१०।२७ मा भएको फै सला उ टी गरी
ु ार फै सला भएका छन् ।
५
िक.नं.७१४ को ज गा र सोमा बनेको घरसमेतमा वादी
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज दाबी नपु ने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनले
जोशी, ०६८-CI-०६४८, नामसारी िनणय बदरसमेत, िमित २०६८।२।३० मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा
िभमसेन राई िव. ानु राई
सदर हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३५ नं. ले अब डा नस ने ।
रहेको स पि हक पु ने अंिशयारले पाउँछन् भ ने इजलास अिधकृतः ेम खड् का
यव था हँदा िक.नं. ७१४ को ज गा घर अब डा क यटु र: च दनकुमार म डल
रहेकोले मेरो हक जित मैले पाउनपु दछ । अपतु ालीको इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभु म् ।
२ नं. अनस
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०६४९, िलखत
ु ार म पिन समान तहको अंिशयार
हँदा मेरो पिन उ घरमा िपताको मृ यपु ात् हक
बदर दतासमेत, िभमसेन राई िव. ानु
ला ने हँदा िफराद दाबीबमोिजम आमा ानु राईले
राईसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
एकलौटी नामसारी गरेको मा.पो.का.लिलतपरु को
फै सला भएको छ ।
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६
नितजा काशन भइसके का परी ाको हकमा के ,
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार े र अ चलबाट भएका य ता नितजाको सङ् या
उपा याय, ०६९-WO-१०५३, परमादेश, राधे याम छु ै भएकोले सबै िव ापनको हकमा एकै पटक एकमु
िगरी िव. अ त रम मि प रषदक
् ो अ य , धानम ी नितजा काशन गन आिथक र यावहा रक पले
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
किठनाई भएकोले हाललाई अिघ ला वषह को
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को एकमु यो यता म काशन हन नसके को भए तापिन
धारा १५४ मा भएको यव था अनस
ु ार िनजामती सो िवषयमा थप अ ययन गरी आव यकताअनस
ु ार
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) मा िनजामती एकमु सूची काशन हन स ने िवषयलाई आयोगले
सेवालाई समावेशी बनाउन खल
ु ा ितयोिगता ारा इ कार गरेको अव था छै न भनी लेिखएको देिखँदा
पूित हने पदम ये पै ँतालीस ितशत पद छुट्याई सो िनवेदक राधे याम िगरीले एकमु यो यता म सूची
ितशतलाई सत ितशत मानी मिहला, आिदवासी, काशन ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदन अ वीकार गरेको
जनजाित, मधेशी, दिलत, अपाङ् ग र िपछिडएको े का लोकसेवा आयोगको उ काय कानूनस मत नदेिखने
यि ह बीच ित पधा गराई समावेशी णालीको हँदा िनवेदन मागबमोिजम िनवेदक सामेल भएको
मा यमबाट समेत नेपाल सरकारबाट िनजामती िव ापन नं. १३४४/०६६-६७ को अि तम नितजा
सेवामा उपयु यि समावेश गराउने उ े य िलएको काशन र िनयिु को लािग अि तयारवाला सामा य
पाइ छ । य तो समावेशी णाली वीकार गनको
ु अथ शासन म ालयसम लोकसेवा आयोगले गरेको
यो यता णाली इ कार गनु होइन । समावेशी र खु ला िसफा रसको यो यता मको सूचीलाई िव ापन न बर
उ मेदवारह म ये जो कोही पिन उ कृ हनस ने १३४४ समावेशी मधेशी र िव ापन न बर १३४५
अव था रह छ । लोकसेवा आयोगबाट िलइने परी ा खल
ु ातफको छनौट उ मेदवारह लाई सिम ण गरी
णालीमा खल
ा ाङ् कको आधारमा एकमु यो यता म सूची
ु ातफका उ मेदवारका लािग छु ै प
र समावेशीतफका लािग छु ै प बनाई परी ा काशन गरी िसफा रस गनु भनी िवप ी लोकसेवा
िलएकोसमेत देिखँदैन । समान कृितको पाठ् य म आयोग के ीय कायालयसमेतको नाममा परमादेश
अङ् कभार र परी णिविधबाट खु ला र समावेशीको जारी हने ।
फरकफरक सूचनाले छु ाछु ै यो यता म काशन इजलास अिधकृतः ितथराज भ
गदा िसफा रस उ मेदवारह बीच उ कृ ताको दशन क यटु र: अिभषेककुमार राय
भएको देिखँदैन । एकमु यो यता मको सूची काशन इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको ख डमा लोकसेवा आयोगको भावका रता
७
तथा िव ासनीयता र कािशत नितजा उ कृ हने मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
हँदा समावेशी र खल
ु ाको एकमु यो यता मको सूची िम , ०७०-CR-०२१४, जबज ती करणी, िकरण
काशन गनु उपयु देिखने ।
थापा िव. नेपाल सरकार
िवप ी लोक सेवा आयोग के ीय कायालयको
पीिडतले अदालतमा आ नो ज म २०४९
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफमा पिन यस सालमा भएको भनी घटना घटेको िमित २०६८।४।५
अदालतको िमित २०६९।३।२४ मा जारी भएको रट स म १६ वष नघाउने गरी बकप गरे पिन िनजको ज म
िनवेदनमा भएको आदेश ा हनभु दा अगािड अि तम दता माणप को फोटोकपीमा २०५२।८।१ उ लेख
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भएको देिखँदा मु ा परेपिछ यी पीिडतले साँचो कुरा िमित २०६८।४।१६ मा भएको पीिडतको वा य
लेखाएको देिखँदैन । यसैले पीिडत २०४९ सालमा परी ण ितवेदनबाट िनजको यौनाङ् गमा घाउचोट
ज मेको भ ने कुनै त ययु माण पेस नभएको हँदा लागेको भ ने िमिसल संल न माणबाट समेत पिु
ज मदताको माणप लाई नै िनजको उमेर मािणत भएको देिखएबाट यी ितवादीले आरोिपत कसरु
गन आधार त ययु माणको पमा हण गनपन
ु हन गरेको कुरा मािणत हन आई शङ् काको भरमा
आउने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनले सजाय गरेको भ ने
ितवादीका सा ीको भनाइबाट एकाितर िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
िनज िकरण थापा एक िववािहत र छोराछोरीको नसिकने सु लिलतपरु िज ला अदालतले ितवादी
बाबस
ु मेत भइसके को यि देिख छन् भने अक ितर िकरण थापालाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
नेपाल आम को एक गण र पदमा कायरतसमेत रहेका िमित २०६८।११।१८ मा गरेको फै सला उ टी गरी
ितवादी िकरण थापाले अदालतमा पीिडत मेरी ीमती िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
हन् । िनजसँग िववाह गरी लगेको हँ भनी लेखाएको ऐन, जबज ती करणीको महलको (३) नं. को देहाय ३
कुरामा कुनै स यता भएको पाइँदैन । िकन भने पीिडत बमोिजम ७ (सात) वष कै द सजाय हने र ऐ. महलको १०
एक १६ वष उमेरसमेत नपगु ेक नाबािलका क ा ७ नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई .२५,०००।मा कुलमा पढ् दै गरेको अव था िमिसल संल न (प चीस हजार) ितपूितसमेत भराई िदने ठहर गरी
कागजातबाट देिख छ । एक िज मेवार यि ले एक पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।७।१९
नाबािलकामािथ य तो घिृ णत अनैितक काय गरेबाट गते भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
यी ितवादीले अदालतसम आफू िनद ष भएको ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
कुनै पिन सबदु माण पेस गन नसक िनज पीिडतले इजलास अिधकृत : ितथराज भ
लगाएको सनु को मु ीसमेत .१६,०००।- मा िब
क यटु र : अिभषेककुमार राय
गरी िनज पीिडतकै खचमा िनजलाई अनेक लोभनमा इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
पारी घर प रवार तथा स बि धत कुनै पिन यि को
८
स पकबाट टाढा राखी िनज नाबािलकामािथ आिथक मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
र यौन शोषण गरेको कुरा िमिसल संल न आधार िम , ०७०-CR-०१६३, लागऔ
ु षध खैरो हेरोइन,
माणबाट पिु हन आएकोले पनु रावेदन अदालत, शेष सोभराित िव. नेपाल सरकार
पाटनबाट यी ितवादीलाई कसरु दार ठहर्याई गरेको
ितवादी आफू पिन भारतीय नाग रक
फै सला मनािसब देिखन आउने ।
भएको र उ लागऔ
ु षध िदने यि पिन भारतीय
िमित २०६८।४।५ गतेदेिख ऐ. ११ गतेस म नाग रक नै भएको िमिसलबाट देिख छ । आफू कु
यी ितवादी िकरण थापा आफू पिन कसैको स पकमा रोगको िबरामी भई मागी खाने यि भएको र आफूले
नआई पीिडतलाई पिन लक
ु ाई िछपाई ६, ७ िदनस म बोके को सामान लागऔ
ु षध भएको कुराको आफूलाई
पटकपटक िनज नाबािलकाको म जरु ी िबना जबज ती जानकारी नभएको भनी बयानमा लेखाए पिन उ
करणी गरेको कुरा पीिडत र िनज ितवादीलाई आम ले सामान लागऔ
ु षध हो भ ने िनजलाई थाहा नभएको
खोजतलास गरी पीिडतलाई िमित ०६८।४।१२ भए आ नो संवेदनशील अङ् गमा राखी लक
ु ाई याउनु
गते महानगरीय हरीमा िज मा लगाई सोप ात् पन कुनै व तिु न कारण िनजले पेस गन सके को
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पिन देिखँदैन । यसबाट यी ितवादी कु रोगी भएको
ितवादीले डराउने उ े यबाट आँसी
बहाना गरी सामान ओसारपसार गन यि मा नभई मतृ कको घाँटीितर सो याउँदा मतृ क नभागेको भनी
लागऔ
ु षधको एउटा कुशल कारोबार गन यि पिन लेखाएको देिख छ । मतृ कले मादक पदाथ सेवन गरेक
हन् भ ने कुरा सिजलैसगँ अनमु ान गन सिकने ।
िछन् भनी ितवादीले जा दा जा दै ितवादीको मान
ितवादी आफू शारी रक पमा कु रोगी हँ मनसाय हँदैन िथयो भने हँिसया ज तो जोिखमी फलामे
भ दैमा कानूनले िनषेध गरेको काय गन छुट कसैलाई हितयारलाई अ य लक
ु ाई िनजलाई शा त पानु पन
पिन हँदैन । लागऔ
ु षधको कारोबार गन यि होइन र िनजको नशा कम भएपिछ स झाउनु बझ
ु ाउनु पन
भनी मािणत गन भार लागऔ
ु षध (िनय ण) ऐन, िथयो । तर ितवादीले मतृ कबाट उ आँसी खोसी २
२०३३ को दफा १२ ले िनज ितवादीमा नै रहेको पटक मतृ कको घाँटीमा हार गरेको भनी ितवादीले
देिख छ भने सो कुराको माणसमेत ितवादी शेष बयान गदा लेखाइिदएको देिख छ । यसबाट ितवादीले
सोभरातीले परु याउन
सके को अव था नदेिखएबाट हँिसयाले पिहलो पटक गरेको हारबाट मतृ कको
्
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन घाँटी नकािटएपिछ अक पटक हार गरेको चोटबाट
सिकएन । तसथ, पनु रावेदन अदालत, हेटौ ँडाले गरेको घाँटी कािटन गई अ यािधक र ाव भई मतृ कको
फै सला अ यथा नभई िमलेको देिखन आउने ।
मृ यु भएको भ ने कुरा ितवादीकै सख
ु त िज ला
मािथ िववेचना ग रएका आधार र अदालतमा गरेको बयानबाट देिखएकोले ितवादीले
माणबाट यी ितवादीबाट ४६ ाम लागऔ
ु षध मतृ कको ह या गन मनसायले हितयारले घाँटीमा हार
खैरो हेरोइन बरामद भएको देिखएकोले ितवादी शेष गरेको पिु हन आउने ।
सोभरातीले लागऔ
ितवादीले मतृ कलाई हातले कुटिपट
ु षध ख रद, िब िवतरण तथा
ओसारपसारसमेतको कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई ग रसके पिछ मतृ कले याएको आँसी खोसी मतृ ककै
अिभयोग दाबीबमोिजम लागऔ
ु षध (िनय ण) ऐन, घाँटीमा उ आँसीले २ पटक हार गरी घाँटी कािटन
२०३३ को दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) को कसरु मा गई अ यािधक र ाव भई मतृ कको मृ यु भएको
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)२ बमोिजम १० (दश) वष अव था देिखएबाट ितवादीलाई धा रलो हितयारले
कै द र .१,००,०००।- (एक लाख) ज रवानासमेत घाँटीमा हार गदा मािनसको मृ यु हन स छ भ ने
हने गरी मकवानपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला पूव ान िथएन भ न स ने अव था पिन देिखँदनै ।
नै सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट तसथ मतृ कको मृ यु ितवादीको यान िलने इिवलाग
भएको िमित २०७०।१।१० गते भएको फै सला िमलेकै वा मनसाय नभई भिवत यबाट भएको हो भ न
देिखँदा सदर हने ।
स ने अव था नभएबाट ततु मु ामा मल
ु क
ु ऐन,
इजलास अिधकृतः ितथराज भ
यानस ब धी महलको ५ र ६ नं. आकिषत हनस ने
क यटु र: अिभषेककुमार राय
अव था िमिसल संल न माणबाट नदेिखएकाले
ितवादीको कम सजाय ग रपाऊँ भ ने पनु रावेदन
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
९
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा ितवादी
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश इ बहादरु रानालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
िम , ०६९-CR-००१०, कत य यान, इ बहादुर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
राना िव. नेपाल सरकार
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहर गरेको
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सख
ु त िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहर गरी ारि भक छानिबन भई पनु ः िज ला िश ा कायालय
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०६८।१०।२३ बाजरु ाको मागअनस
ु ार िनजले २०६५ सालमा उ
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । शैि क यो यताको माणप ह आ नो सेवा सिु वधा
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
कायम रिहरहने योजनका लािग नै पेस गरेको भ ने
इजलास अिधकृत : ितथराज भ
िमिसलबाट देिख छ । िनज सरकारी कमचारी रहेको
क यटु र : मि दरा रानाभाट
कुरामा कुनै शंका देिखँदैन । कुनै पिन सरकारी सेवामा
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् । कायरत कमचारीले आ नो तरविृ को अपे ा राखी
१०
स भािवत शैि क यो यताको माणप आफू कायरत
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश िनकायमा पेस गनु वाभािवक नै हो । यसरी पेस
शमा पौडेल, ०७०-CR-०६५१, ाचार न कली भएका माणप ह बाट त काल तरो नित एवम् सेवा
माण प , धनराज जोशी िव. नेपाल सरकार
सिु वधा विृ हने ि थित नभएको हनस छ तथािप
ितवादीले िवशेष अदालतमा बयान गदा आफूले आ नो सेवा वा तरविृ को अपे ा राखी
मलाई सं थाले िदएको माणप गलत हो भ ने पेस भएका माणप ह ले भिव यमा सेवा सिु वधामा
प ा पाएको भए पेस गन िथएन । इलाहावादबाट ा कुनै िकिसमको लाभ ा हनस ने अव था नरहने
आ यान महलमा २०१ लेिखएको र कै िफयत महलमा भ ने पिन हँदैन । पनु रावेदक ितवादीले पेस गरेका
पिछ हातले १७६।५०० लेिखएकोले थिपएको िवषय इ टरिमिडयट पास गरेको भिनएका माणप ह बाट
झु ा रहेछ भनी बयान गरेको देिख छ । उ िववािदत िनजको त काल तरविृ वा बढुवा हने नहने
माणप ह पनु ः माणीकरणका लािग पठाउँदासमेत िवषयभ दा पिन उ
माणप ह को स यताको
“c.p. मे परी ाफल का है” भनी सोही यहोरा नै िवषय नै मख
ु एवम् मह वपूण रहेको देिखने ।
उ लेख भई आएको देिख छ । पनु रावेदक ितवादीको
ततु मु ामा ितवादीले पेस गरेका शैि क
िमिसल संल न इ टर परी ा पास गरेको ल धाङ् क प मा यो यताका माणप ह का स ब धमा िववाद उ प न
स पूण योग २०१।५०० परी ाफल ेणी III मे पास भई उ माणप ह को स यता जाँच गन नेपाल
भनी उ लेख भएको र उ माणप ह पटकपटक सरकारको आिधका रक िनकाय उ च मा यािमक िश ा
माणीकरणका लािग पठाउँदा माणीकरण निभडी प रषद,् सानोिठमीमाफत भारतको उ च मा यािमक
c.p. मे परी ाफल का है भनी माणीकरण भई आएको िश ा प रषद,् इलाहावादमा पठाउँदा आिधका रकता
त यबाट यी पनु रावेदक ितवादीले पेस गरेको शैि क पिु हन नसक झु ा रहेको भ ने यहोरा उ लेख भई
यो यताको माणप ह न कली भएको त य पिु हन आएको देिखएकोले य तो िकिसमको माणप ह
आउने ।
पेस गनु नै कसरु ज य कायअ तगत पन जाने देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी २०३१ सालदेिख नै
उि लिखत त य, िववेचना र ितपािदत
िश क सेवामा वेश गरी ज पादेवी मा.िव.पातल, िस ा तसमेतका आधारमा पनु रावेदक ितवादी
बाजरु ामा िन.मा.िव.ि तीय पदमा कायरत रहेको धनराज जोशीलाई कसरु हँदाको अव थामा कायम
देिख छ । िनजले ा गरेका शैि क यो यताका रहेको ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२
माणप ह स ब धमा िववाद िसजना भएपिछ अनु पको कसरु मा ऐ. ऐनको दफा २९(२) बमोिजम
२०५८।५।४ मा िज ला िश ा कायालयबाट
. ५००।- ज रवाना हने ठहर्याई िवशेष अदालत,
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काठमाड बाट िमित २०७०।३।३१ मा भएको फै सला गरेबमोिजम मा हनस छ । पनु रावेदकले नवीकरण
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको हनपु न भनेको करारको एक प िवप ी कालीमाटी
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
फलफूल तथा तरकारी बजार िवकास सिमित रहेको
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प त
देिखयो । उ सिमितले करार नवीकरण गनको
क यटु र : अिमरर न महजन
लािग िनणय गरी सूचना कािशत गरेको अव था
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २१ गते रोज ३ शभु म् । देिख छ । करार अविध भु ान हनपु ूव नै करार नवीकरण
गन योजनलाई कािलमाटी फलफूल तथा तरकारी
इजलास नं. २
बजार िवकास तथा स चालन िनयमावली, २०६० को
िनयम ९ बमोिजम सिमितले िमित २०६४।११।१९
१
मा िनणय गरी पनु ः स झौतामा आउनका लािग िमित
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी २०६४।१२।१८ मा सूचना आ ान गरेको अव था
दीपकराज जोशी, ०७१-RB-०००२, करार छ । सो अनु प अिधकांश यवसायीह को पनु ः
ऐनबमोिजम उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ, राजे
स झौता भएको त यमा िववाद ग रएको अव था
महजन िव. फलफूल तथा तरकारी बजार िवकास देिखँदनै । तर, िनवेदक पनु ः स झौता गन वा नवीकरण
सिमितसमेत
गन गएको नदेिखने ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
स झौताप नवीकरणका लािग तोिकएको
िवकास सिमित काठमाड र यी पनु रावेदक राजे
याद यितत भएपिछ पनु ः थप ७ िदनका लािग
महजनका बीच कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी िमित २०६५।१।२४ मा िनणय भई छुट भएका
बजारको पसल नं. ५१३ को पसलमा थोक पसल यवसायीह लाई अि तम सूचना कािशत गरेको
स चालन गरी कारोबार गन २०६५ साल असार देिखयो । यी िनवेदकले नवीकरणको लािग तोिकएको
मसा तस म कायम रहने गरी करार भएको त यमा उ ७ िदनको यादिभ आवेदन िदएको पिन
िववाद रहेको देिखएन । करार भ नाले दईु वा दईु भ दा देिखएन । यसरी स झौता नवीकरण गन पटक पटक
बढी प का बीच कुनै काय गन वा नगनका लािग ग रएको सूचना वाहलाई बेवा ता गरी िनवेदक बसेको
ग रएको म जरु ी स झनपु दछ । करार अविधस म मा देिख छ । आफूलाई िदइएको समयाविधिभ नवीकरण
करारका प ह करारबमोिजमको काय गन बा य नगराई िनवेदकले िमित २०६५।३।३० मा अथात
ह छन् । करार अविध समा भएपिछ करारमै यव था क रब दईु मिहनाको अविध यितत भएपिछ िनवेदकले
भएकोमा बाहेक उ करारबमोिजम काम कारवाही आवेदन भरी पेस गरेको देिखयो । य तो याद
गराउन िम ने नहने ।
नाघी पन आएको आवेदनका स ब धमा सिमितबाट
पनु रावेदक राजे महजनले स झौता िमित २०६५।४।६ मा के ही गन निम ने भनी िनणय
नवीकरणका लािग दरखा त िदएको भ ने पनु रावेदनमा भएको िलिखत जवाफबाट देिख छ । तसथ उ
िजिकर िलएको देिख छ । करारको नवीकरण पिन िनवेदनमा कारवाही हन स ने अव थासमेत रहेको
करारमा नै उ लेख भएबमोिजम वा प ह को आपसी देिखएन । िनवेदकसँग िमित २०६०।८।२९ मा भएको
सहमितबाट वा कानूनले नै कुनै िवशेष यव था करार स झौताको अविध िमित २०६५ साल असार
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मसा तमा समाि भएको र करारको प िवप ी कारवाही अगािड बिढरहेको भ ने िज ला शासन
सिमितले िनयम ९ अनु प िनणय गरी सूचना कािशत कायालयको च.नं.५१३६ िमित २०६६।२।३१ को
गरी म जरु गरेको अविधिभ स झौता नवीकरणसमेत प बाट देिखएको छ । तलब भ ा िदनु भ ने अदालतको
भएको नदेिखएको अव थामा पनु रावेदकको पनु रावेदन आदेश नभएको र आदेशानस
ु ारको काय भइरहेको यस
िजिकर यथोिचत मा न िमलेन । तसथ पनु रावेदन अव थामा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
अदालतले िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको आदेश २०६४।३।७ को आदेशको अव ा भयो भ न निम ने
िमलेकै देिखन आउने हँदा िनवेदन खारेज हने हँदा िनवेदन दाबी पु न नस ने ठहर्याएको पनु रावेदन
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित अदालत, राजिवराजको िमित २०६६।४।१८ को
२०६९।११।२० को आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको
ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इजलास अिधकृत : मे साद यौपाने
क यटु र : मि दरा रानाभाट
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
२
३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०८९८, अदालतको ओम काश िम , ०६६-CR-०२१६, ०६७अपहेलना, सुलेमान िमयाँ अ सारी िव. िज ला CR-१३०४, ाचार, का छाराम जोशी िव. नेपाल
शासन कायालय, स री
सरकार, ेमबहादुर अिधकारी िव. नेपाल सरकार
कागजप हेरी तलब भ ा िदन सिकने कुनै
िडिभजन सडक कायालयबाट साझा पे ोल
आधार भेिटएको अव थामा सो िवषयमा तलब भ ा प पको लािग जारी ग रएको तै य पदाथको कुपन नं.
िदने गरी िज ला शासनले िनणय गन स ने ह छ । २२५६४०, २४८९५०, २१३१४३, २३५१०४,
तलब भ ा िदन कानूनबमोिजम मा सिकने कुरा २१३१३३, ३०६०८३, २२५६४२, २३५११५,
हो । कुनै माण बेगर कुराको भरमै मा तलब भ ा २१३१७० र २९६५५७ नं. का कुपनह मा लेिखएको
िदन सिकने कुरा होइन । आफूले तलब भ ा पाउनु पन अंक तथा अ र परी ण गदा पिहले लेिखएको अंक
आधार माण कागज आिद िज ला शासन कायालयमा र अ रमा अक अंक र अ र थपेको, माग फारममा
देखाई िज ला शासन कायालयले िनवेदककै काम िववरण थपी स चाएको र सि चएको अंक अ र
सहज र िछटो गन सहयोग गनपन
ु दािय व िनवेदकको ह र साद झाको अ रसँग िमलेको भ नेसमेत यहोरा
पिन हो । तर िनवेदकबाट आ नो दािय व िनवाह गन िमिसल संल न रेखा िवशेष को िमित २०५५।६।७ को
काय यो यो भएको छ भनी प हन सके को छै न । परी ण ितवेदन र सोही यहोराबाट भएको िनजको
तसथ अदालतको आदेशानस
ु ार नै प ाचार भइरहेको र बकप मा उ लेख भएको पाइँदा गैरकानूनी पमा कुपन
कारवाहीको म रही रहेको, पनु रावेदकले काम गरेको स चाई सोही कुपनका आधारमा सडक कायालयबाट
अविधको त कािलन कानूनअनस
ु ार पाउने सिु वधा थप .९,१५,००२।५० भु ानी गराई कायालयलाई
काम गरेको माण कागज हेरी िदलाउने तफ आव यक गैरकानूनी हािन नो सानी पगु ेको देिखन आउने ।
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, पस
ु -१
िडिभजन सडक कायालय सानो गौचरका बमोिजम भराई रहन पन नदेिखई िबगोस म भराई िलन
ख रदार ह र साद झाले तै य पदाथको लािग पठाएको भने पाउने ठहन ।
कुपन ितवादी का छाराम जोशी िब अिधकृत भएको इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजल
ु ी
र ितवादी ेमबहादरु अिधकारी पे ोल प प ई चाजको क यटु र : मि दरा रानाभाट
हैिसयतले उ कुपनह सरु ि त रा ने दािय व इित संवत् २०७२ साल असोज १९ गते रोज ३ शभु म् ।
िनजह कै हनेमा य तो दािय व िनजले िनवाह नगरेको
४
कारण ितवादी ह र साद झाले कुपन स याउने मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
मौका पाई उ कुपनमा उ लेख भएको प रमाणमा गोपाल े , ०७०-CR-०५०८, दूिषत िनणय बदर,
थप गरी तै य पदाथ बढी िलएको भ ने भान पारी ती कणबहादुर च द िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
कुपन स याउने र सोही सि चएको कुपनको आधारमा आयोग, टंगालसमेत
तै य पदाथिबना िबल िब िवतरण गरी ितवादीह
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
ेमबहादरु अिधकारी र का छाराम जोशीसमेतले िमित २०६९।६।१६ को िनणयमा ी भूिमराज
कायालयको िब खाता तथा अ य आव यक सामदु ाियक ाथिमक िव ालय, बैतडीमा अ ययन
े ता एवम् िबलह समेत िमलाई सडक िडिभजन नै नगन छा ा ल मी लोहारलाई झु ा िसफा रस र
कायालयबाट स चाएको प रमाणको रकमसमेत माकिसटसमेत तयार गरी सोही कुलको िव ाथ हो
भु ानी िलएको र कुपनमा स याई बढाएको प रमाण भनी बढु ािनलक ठ कूलको सरकारी छा ाविृ को
जितको मू यको तै य पदाथिबना िबल बदिनयतसाथ
कोटाको परी ामा सि मिलत गराएको कायमा
्
िब िवतरण गरी .९,१५,००२।५० रकम बराबरको ितवादीह िशि का पु पा लोहार र ोत यि
तै य पदाथ ाचार गरी नेपाल सरकारलाई हािन लोकराज जोशीलाई िवभागीय कारवाही गन िसफा रस
र आफूह लाई फाइदा हने गरी काय गरी आरोपप गन र अ य यि ह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
दाबीअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा िदने भनी ग रएको िनणय सदर गरेको िवशेष अदालतको
७ को उपदफा (२) अनु पको कसरु गरेको देिखँदा िमित २०७०।३।१९ को फै सलाउपर ितवादीह
ितवादी का छाराम जोशी र ेमबहादरु अिधकारीले
मशः पु पा लोहार र ोत यि लोकराज जोशीको
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दाफा ७ को उपदफा यस अदालतमा पनु रावेदन परेको अव था नहँदा
(२) बमोिजम कसरु गरेको ठहर गरी ितवादीह
सोतफ के ही िवचार ग ररहन नपन ।
का छाराम जोशी र ेमबहादरु अिधकारीबाट जनही
सरकारी छा ाविृ मा छनौट भई आएक
िबगो .३,०५,०००।८४ भराई सोही िबगोबमोिजम छा ा ल मी लोहारको हकमा भने सरकारी छा विृ
ज रवाना हने ठहर गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को ब द गरी USA Based सं था HIO बाट ा
िमित २०६६।३।१४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर छा ाविृ मा पढाइ सचु ा ग रएको भ ने बढु ािनलक ठ
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह का छाराम जोशी कुलको प बाट समेत देिखँदा यसतफ के ही
र ेमबहादरु अिधकारीको पनु रावेदन िजिकर पु न ग ररहनु परेन भ ने िनणय भएको देिख छ । यस कार
स दैन । पनु रावेदक ितवादी का छाराम जोशीको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
िमित २०६७।४।३ मा मृ यु भएको देिखँदा िनजलाई २०६९।६।१६ मा िनणय भई िवभागीय सजायको
ठहर भएको ज रवाना मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. को १७६ नं. लािग लेखी पठाएकोस म देिख छ । सजायको लािग
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कुनै कानून वा दफा िकटान गरेको वा सजाय नै ताव गरेमा बाहेक ा गदन । यहाँ अि तयार दु पयोग
गरी लेखी पठाएको अव था देिखँदनै । य तो अव थामा अनस
ु धान आयोगले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको काम कारवाही िकन र कसरी दूिषत हन आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनु प िनणय गरेको
गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र तकस म पिन देिख छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
पनु रावेदकले ततु गन सके को देिखँदनै । िनणय भएको िनणय िव मा पनु रावेदकले अि तयार
दूिषत भएको दाबी िलने प ले के वल दाबी िलन मा दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
पया हँदनै , सोको पिु हने माण परु याउन
्
ु पन दािय व ३५ग को आधार देखाई पनु रावेदन गरेको अव था
पिन माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम िनजमा छ । सो दफा ३५ग मा भएको यव था हेदा “आयोगले
नै रहेको मा नपु न ह छ । अत: पनु रावेदकले िलएको यस ऐनअ तगत कारवाही गरी कसैलाई ज रवाना वा
दिू षत िनणयतफको पनु रावेदन िजिकर त ययु र कुनै रकम असल
ु उपर गन िदएको आदेश वा अ य
माणमा आधा रत रहेको नदेिखने ।
कुनै आदेशउपर स बि धत अदालतमा पनु रावेदन
छा ा ल मी लोहार हाल बढु ािनलक ठ गन सिकने छ” भ ने यव था रहेको देिख छ । ततु
कूलमा अ ययनरत रहेको भए तापिन िनजलाई हाल मु ामा भएको िनणयले पनु रावेदक कणबहादरु च दलाई
सरकारी छा विृ ब द गरी US base HLO बाट ा कुनै ज रवाना भएको वा िनजबाट कुनै रकम असल
ु
भएको अक छा विृ िदई पढाई सचु ा ग रएको अव था गन वा अ य कुनै आदेशले िनजलाई असर गरेको
छ । यसबाट िनज हाल सरकारी छा विृ मा नरहेको देिखँदनै । िवशेष अदालतले उ दफा ३५ग अनु प
त य प ट देिख छ । पनु रावेदकले ततु वारदातमा पनु रावेदन हेदा सो दफाले सीिमत गरेको हदस ममा
संल न रहेको भनी िजिकर िलएका धाना यापक रहनु पन ।
रामे री ठगु ना तथा िव ालय यव थापन सिमितका
प ले पनु रावेदन गन हक कानूनबाट नै पाउने
अ य च का त जोशीसमेत िमलेर कसरु गरेको हँदा ह छ र कानूनले तोके को हदस म मा हेन पाउने
सबै ितवादीह लाई सजाय गनपदछ
ु भ ने पनु रावेदन ह छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िजिकरतफ हेदा यी यि ह को के कुन कायबाट िनणयबाट असरपन यि ले मा िवशेष अदालतसम
कसरु हन गएको हो ? गलत िव ाथ को िसफा रस सोही ऐनको दफा ३५ग बमोिजम पनु रावेदन गन स ने
भएको भ ने ततु वारदातमा िनजह को के देिख छ । पनु रावेदक य अिधकारको योग मु ाका
भूिमका रहेको छ भनी पनु रावेदकले प गन सके को प ले पनु रावेदन गन ा गन ह छ । तर यी पनु रावेदक
देिखँदैन । अतः धाना यापक रामे री ठगु ना तथा मु ाको कुनै प रहेको र िनजलाई ितकूल पन कुनै
िव ालय यव थापन सिमितका अ य च का त आदेश भएको पिन देिखँदैन । यि गत तवरबाट
जोशीउपरको दाबी मािणत हन स ने अव था नहँदा िनजको पनु रावेदन गन पाउने हक रहेको देिखएन ।
िनजह लाई सफाइ िदएको अि तयार दु पयोग पनु रावेदकको कुनै यावसाियक वा िनजसँग सा दिभक
अनस
ु धान आयोगको िनणयलाई सदर गरेको िवशेष िवषयगत वा सामूिहक सरोकारको िवषयमा ितकूल
अदालतको फै सलामा अ यथा भएको नदेिखने ।
असर परेको भनी ठोस पनु रावेदन िजिकर िलन सके को
पनु रावेदक य अिधकार व ततु : मु ाको प पिन छै न । य तो अव थामा पनु रावेदकको आ नो मु ा
िवप मा नै िनिहत रहेको ह छ । मु ाको प नै नभएको गनपन
ु हक थािपत गराउन सके को छ भनी मा न
यि ले पनु रावेदन गन हक कानूनले िवशेष यव था निम ने ।
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हकदैयामा नै
उठेको अव थामा यस फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अदालतमा िनजको पनु रावेदन िजिकरउपर सनु वु ाइ गन इजलास अिधकृत: शा.अ.तीथराज भ राई
औिच यपूण रहेकोसमेत देिखन आएन । पनु रावेदकको क यटु र: अिभषेककुमार राय
िवषयगत र यि गत दवु ै तवरबाट पनु रावेदन गन इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभु म् ।
अि तयार नभएको आधारबाट खारेज हने ि थितमा
५
िवशेष अदालतबाट पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
भनी फै सला गरे पिन िववादको िन य लमा प रणामतः शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१६४७, कत य यान,
कुनै ितकूल भाव नपन हँदा छलफलको िनिम रघुन दन िव.क. िव. नेपाल सरकार
अ.बं. २०२ नं. अनु प िवप ी िझकाई रा नपु न
पनु रावेदक ितवादीको कत यबाट मतृ कको
देिखन नआउने ।
मृ यु भएको हो होइन भनी िवचार गदा पनु रावेदक
ितवादीह िशि का पु पा लोहार र ोत ितवादीले अदालतमा बयान गदा मतृ क आ नी
यि लोकराज जोशी सरकारी कमचारी रहेभएको प नी नभएको डेरा पिन आफूले निलएको आिद
कुरामा कुनै िववाद छै न । तसथ य तो सावजिनक भ दै कसरु मा इ कार रहेको देिख छ । तर, घरधनी
पदमा वहाल रहेका यि ह ले गरेको अनिु चत रामसेवक साहले लास परेको कोठा आफूले रघनु दन
कायका स ब धमा आफूसम परेको उजरु ीउपर िव.क.लाई भाडामा िदएको र सोही कोठा ब द
छानिबन गरी दोषी देिखए कसरु को मा ाबमोिजम रहेकोमा हरी आई खोलेको अव था छ । रामसेवकले
सजायको मागदाबी िलने वा य तो कायउपर कानूनमा रेखालाई रघनु दनको प नी भनी कोठामा ब न िदएको
यव था भएबमोिजम िवभागीय सजायको लािग लेिख कुरा गरेको देिख छ । घर धनी रामसेवकक प नीले
पठाउने कानूनी अिधकार र दािय व अि तयार पिन सोही कुरा घटना िववरण कागजमा खल
ु ाएको
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा रहेभएकै देिख छ । देिख छ । िनजले घर भाडा िलने रघनु दन िव.क.
अतः िनजह लाई िवभागीय कारवाही गन अि तयार लाई सनाखत पिन ग रिदएको अव था छ । ितवादी
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको िनणय र रघनु दनले अनस
ु धानको िसलिसलामा लास परेको
सो िनणयलाई िवशेष अदालत, काठमाड बाट बदर कोठा आफूले भाडामा िलएको कुरा वीकाद आफूले
वा उ टी नहने गरी िमित २०७०।३।१९ मा भएको र सी सेवन गरी कोठामा गएकोमा ीमतीसँग िववाद
फै सलालाई अ यथा भ न स ने नदेिखने ।
भई रेखा िव.क. लाई हातले िहकाउँदा िनजको टाउको
अतः अि तयार दु पयोग अनस
ु धान खाटमा ठोि काई मृ यु भएकोले डरले कोठा बािहरबाट
आयोगको िमित २०६९।६।१६ को िनणय र सोही ता चा लगाई भागी गएको हो भनी कसरु ि वकार गरी
िनणय सदर गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को बयान गरेको पाइ छ । त यको यस रोहमा ितवादीले
फै सलाले पनु रावेदकको नेपाल कानून ारा द कुनै अदालतमा कसरु मा इ कार रहे पिन मतृ कलाई िचि दन
हक अिधकारमा आघात परेको अव था िव मान भने पिन सो भनेको कुरा अ य वत माणसँग मेल
नदेिखँदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको नखाई िनजले अनस
ु धानको िसलिसलामा गरेको
िमित २०६९।६।१६ को िनणय अ यथा नगरेको सािबती बयानको त यसँग िम ने देिखन आउने ।
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०७०।३।१९ को
जाहेरवाला घरधनी रामसेवक साहको ीमती
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राधादेवीले जाहेरीलाई समथन हने गरी अदालतमा गन गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले य गरेको
आई बकप ग रिदएक िछन् । मौकामा कागज रायसमेत मनािसब देिखन आउँदा ितवादी रघनु दन
गन यि कृ णाच िम ले अदालतसम गरेको िव.क.लाई यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको
बकप ले ितवादीको सािबती बयानलाई पिु गरेको कसरु को अिभयोगमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
देिख छ । िनज लामो समयदेिख आ नो कोठा छाडी सव सिहत ज मकै द हने ठहर्याई अ.बं. १८८ नं.
भागी अ य ै गएको र यसरी जान परेको कुनै त यगत र बमोिजम १५ वष मा कै द सजाय हन राय य भएको
यिु यु कारण र औिच य ितवादीले पिु गन सके का पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०७०।३।१९
छै नन् । वारदात हँदा आफू वारदात थलमा नरहेको को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
िजिकर ितवादीको छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
२७ को उपदफा (१) मा भएको कानूनी यव थाबमोिजम इजलास अिधकृत : िशवहरी पौड् याल
आरोिपत कसरु बाट सफाइ वा छुट पाउनको लािग क यटु र : मि दरा रानाभाट
ितवादीले आफू वारदात थलमा नभई अ य रहेको इित संवत् २०७३ साल जेठ २० गते रोज ५ शभु म् ।
पिु गन स नपु दछ । तर, य तो कुनै माण िनजबाट
पेस हन सके को छै न । ितवादीले आ नो पनु रावेदन
इजलास नं. ३
िजिकरलाई पिु हने कुनै माण पेस गन सके को
नदेिखँदा ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
१
हन सिकएन । तसथ रेखा िव.क. को मृ यु ितवादी मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
रघनु दन िव.क.को कत यबाट भएको पिु भएको हँदा गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO-०४४६,
िनजलाई यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको परमादेश, कुमार पुरी िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग,
कसरु अिभयोगमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३४ बु नगर १
ज मकै द हने ठहर्याई सु िज ला अदालतले गरेको समेत
फै सलालाई सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
िनवेदक क पनीलाई वैदेिशक रोजगार
फै सला अ यथा नभई िमलेकै देिखन आउने । िवभागबाट क पनी दता भई क पनी दता माण
ितवादीलाई सव सिहत ज मकै द सजाय प समेत ा गरेको देिख छ । यसरी क पनी
गदा चक पन जाने देखी पनु रावेदन अदालतले अ.बं. रिज ारको कायालयमा क पनी दता भई िवप ी
१८८ नं. बमोिजम १५ वष कै द गन य गरेको वैदेिशक रोजगार िवभागको प बमोिजम िनवेदकले
रायको स ब धमा िवचार गदा, मादक पदाथ सेवन धरौटी तथा बक यारे टीसमेतका ि या अगािड
गरेको सरु मा पा रवा रक िववादमा गरेको हारबाट बढाएपिछ वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन
ीमतीको मृ यु भएको प रि थित र अव थासमेतलाई इजाजत िदनबाट वि चत गनु भनेको वैदेिशक रोजगार
म यनजर गदा िनजलाई १५ वष कै दको सजाय गदा ऐन, २०६४ को दफा ११(२) ितकूल हनेमा कानूनी
याियक ि ले अपराध र सजायमा स तल
ु न हन जाने कत य पूरा नगरी कानूनिवपरीत त रकाले धानम ी
देिखँदा सव सिहत ज मकै दको सजाय गदा चक तथा मि प रषदक
् ो बैठकको िनणय भिन मनला दी
पन देिखएकोले ितवादी रघनु दन िव.क. लाई अ.बं. िकिसमले इजाजत रो का ग रएको काय गैरकानूनी
१८८ नं. बमोिजम १५ (प ) वष मा कै द सजाय रहेको भ ने िनवेदन देिखएको र धानम ी तथा
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मि प रषदक
् ो कायालयको िमित २०६८।६।१५ को अ य िवभागह कानूनले तोके बमोिजम आआ नो
िनणयबमोिजम हाललाइ वैदेिशक रोजगार यवसाय े का िविश काम गन िनकायह भएकोले सो
स चालन गन अनमु ित दान गन नसिकएको भनी िनकाय एवम् सोको पदािधकारीले आ नो े
हालको अव थामा वैदिे शक रोजगार यवसाय तथा कत यमा िज मेवारीपूवक काय स पादन
स चालन गन अनमु ित दान गन रोक लगाएको भ ने गनपछ
ु । वैदेिशक रोजगार िवभागलाई “वैदेिशक रोजगार
नै देिखयो । कानूनबमोिजम पेसा रोजगार यवसाय यवसाय स चालनको इजाजत प दान, नवीकरण,
स चालन गन पाउने नाग रकको मौिलक हकलाइ कारवाही तथा सं था खारेज गन” लगायतका जो जे
जनशि को यव थापन हन नसके को भ ने र के कित कायह गन अिधकार ा छ उ कायह संिवधान
अविधको लािग रोिकएको हो भ नेसमेतको अिनि त र कानूनबमोिजम स पादन गरी कानूनबमोिजम
गरी अ प , अिनि त र कानूनी ावधानबेगर वैदेिशक पेसा यवसाय स चालन गन खोजेको अव थामा
रोजगार स चालनमा रोक लगाउने कायले संिवधान सहिजकरण गनको
ु स ा अवरोध िसजना हँदा कानूनी
द पेसा, यवसाय, रोजगार गन पाउने हकसमेत शासन र जनआ थामा असर पु न जाने र अ व थ
कुि ठत हने अव था देिखने ।
ित पधालाइ बढावा जाने अव थासमेत िसजना हन
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेिशक जाने ।
रोजगार यवसाय स चालन गनका लािग अनमु ित
िवप ी िवभाग सरकारको नीित िनमाण गन,
िदनबाट रोक लगाउने यव था रहे भएको देिखँदैन । काया वयन गन तथा िनयमनको कायमा समेत संल न
कुनै कानूनले कुनै पेसा वा यवसाय स चालन गनमा कानूनबमोिजमको काय गन थािपत िविश िनकायले
कुनै िकिसमको रोक वा ितब ध नलगाएको ि थितमा कानूनअनस
ु ारका काय गनपन
ु ह छ । वैदेिशक
िबनाकानूनी आधार कायकारी आदेश वा िनणयका रोजगारका सम याह समाधानमा सरकार ला नु
आधारमा मा नाग रकलाइ संिवधान र कानूनले दान वाभािवकै हो तर सरकारका कायह कानूनबमोिजम
गरेको पेसा वा यवसाय स चालन गन पाउने हकमा स पादन हन ज रत छ । िवप ी बनाइएको वैदेिशक
रोक लगाउन िम दैन । अनमु ित रा यका सािधकार रोजगार िवभागको िलिखत जवाफमा धानम ी यूको
िनकायले िविधवत् पमा क पनी दता गन अनमु ित समपु ि थितमा धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
िदई धरौटी तथा बक यारे टीसमेत माग गरेको र सबै कायालयबाट हाललाई वैदिे शक रोजगारको नयाँ
ि या पूरा ग रसके पिछ उपयु िनणय नगनलाई
अनमु ित िदने काय रो ने िनणय भएको भनी िलिखत
ु
कानूनी शासनअनक
जवाफ उ लेख गरे पिन िनवेदकको मागबमोिजम
ु ू ल मा न नसिकने ।
वैदेिशक रोजगार ऐन २०६४ को दफा िनणय गन रो नु पन कुनै वैधािनक तथा व तिु न
११(६) मा “उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन जाँचबझ
ु आधार वैदिे शक रोजगार िवभागको िलिखत जवाफबाट
गदा इजाजतप िदन निम ने भएमा िवभागले नदेिखने ।
कारणसिहतको जानकारी इजाजतप िदन निम ने
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
िनणय भएको सात िदनिभ िनवेदकलाइ िदनपु नछ” ११(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम पेस भएको
भ ने पाइ छ । सोबमोिजम िनणय वा जानकारी िनवेदनउपर आव यक जाँचबझ
ु गदा य तो सं थालाई
भएको भ ने पिन िवप ीको िलिखत जवाफ वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन इजाजतप
देिखँदैन । रा यको वैदेिशक रोजगार िवभाग तथा िदन उपयु देखेमा िवभागले तोिकएबमोिजमको
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इजाजतप द तरु र धरौटीबापत तीस लाख पैयाँ आउँदा ीमती उम ला तामाङको मृ यु भइसके कोले
नगदै वा सात लाख पैयाँ नगदै र बाँक तेइस लाख ीमतीलाई डोरीले बाँधी घर ध सारको बलोमा
पैयाँको बैङ्क यारे टी िलई इजाजतप िदनु झु ड् याई िदएको हँ भनी आरोिपत कसरु गरेकोमा
पनछ ।” कानूनबमोिजम िनवेदकले सबै ि या पूरा सािबत भई बयान गरेको देिखयो । ितवादीम येक
ग रसके पिछ िवभागको तफबाट उपयु बमोिजमको माइली तामाङले पिछबाट मतृ कक छोरी रोएको
वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन इजाजत िदने सनु ी यहाँ जाँदा मतृ क झिु डएको देखी बाँ छे िक
िनणय गन िवल ब गनु कानूनसङ् गत् नदेिखने ।
भनी डोरी काटी िदएको भनी िनज माइली तामाङले
तसथ वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को हरी र अदालतसम गरेको बयानसमेतबाट देिखन
दफा ११ बमोिजम परेको िनवेदनमा स पूण ि या आउँछ । ितवादी स तबहादरु तामाङले अनस
ु धान
पूरा ग रसके पिछ कुनै िनणय नगरी वैदिे शक रोजगार अिधकारीसम गरेको सािबती बयान मतृ क उम ला
यवसाय स चालन गन इजाजतप निदने काय तामाङको शव परी ण ितवेदनमा Manual
संिवधान र कानूनअनक
ु ू ल नहने हँदा वैदेिशक रोजगार Strangulation भनी उ लेख भएबाट िनजको बयान
ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोिजम परेको िनवेदनमा समिथत भइरहेको देिखन आउँछ । सह ितवादीह
दफा ११ (२) बमोिजम इजाजत िदने वा दफा ११(६) माइली तामाङ र पूण तामाङले मतृ कलाई आफै ँ
बमोिजम इजाजत निदने स ब धमा अिवल ब िनणय झिु डई मरेको देखेको नभई झिु डएको अव थामा
गनु भनी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह को देखी माइली तामाङले डोरी कािटिदएको िनजह को
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
अदालतसम गरेको बयानबाट खु न आयो । यसरी
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
पनु रावेदक ितवादी स तबहादरु तामाङले आ नै
क यटु र: िव णदु ेवी े
ीमती मंगली भ ने मतृ क उम ला तामाङलाई कुटिपट
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभु म् । गरी घाँटी िथची कत य गरी मारेको पिु भएको देिखँदा
२
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहराई
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-CR-०६६५, पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको फै सला मनािसबै
कत य यान, स तबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार देिखँदा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी स तबहादरु तामाङले अनस
मतृ कमािथ भएको कुटिपटको प रणाम व प
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानमा उ िमित २०६७।१।८ िनजको मृ यु भएको देिखए पिन वारदातको कृित र
गते िछमेक गणेश गु ङको घरमा छे वरमा जानको लािग अव थालाई िवचार गदा मान पूव रसइवी मनसाय
ीमतीलाई पटकपटक भ दा पिन ीमती छे वर घरमा नरहेको, घातक हितयार वा िवषको योग नगरेको
नआएक ले रस उठी घरमा गई छे वरमा टीका लगाई त काल उठेको रस था न नसक भएको कुटिपटको
िदनको लािग पैसा मा दा ीमतीले ला तँलाई पैसा कारणबाट मतृ कको मृ यु हन गएको, ितवादीले
भ दै पचास हजारको िबटोले मलाई मख
ु मा िहकाएपिछ मौकामा स य कुरा बताई अनस
ु धानमा सहयोग
िनजलाई मख
ु र गालामा कुटिपट गरी ध सार गरेकोसमेत आधारबाट हेदा सव सिहत ज म कै द
तलामा लगी कपालमा समाती कुटिपट गरी सोही गदा चक पन जाने तथा १२ वष कै द सजाय गदा पिन
ठाउँमा छोडी छे वर घरमा गई के ही समयपिछ घरमा ऐनको म सद पूरा हने देिखँदा ितवादी स तबहादरु
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तामाङलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द नदेिखँदा के ही उ टी भई न.नं. ६, ६/१ को वादीको
सजाय हन मनािसब देिखने ।
ज गामा ितवादीह परशरु ाम चमार र रामजन
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट चमारले िखचोला गरेको देिखन आएकाले वादीको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।१६ न.नं. ६, ६/१ को ज गामा ितवादीह परशरु ाम र
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । सजायको रामजन चमारले गोठघारी बनाई िखचोला गरेको ठहर
हकमा ितवादी स तबहादरु तामाङलाई अ.बं. १८८ गरी वादीले ितवादीह को क जा िखचोला मेटाई हक
नं. बमोिजम १२ वष कै द हने ठहछ । पनु रावेदक कायम भई चलनसमेत चलाई पाउनेसमेत ठहराएको
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६६।११।१८
इजलास अिधकृत: राम साद पौडेल
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
क यटु र: िव णदु ेवी े
/ ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इित संवत् २०७२ साल फागनु २७ गते रोज ५ शभु म् । इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
३
क यटु र: रमेश आचाय
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी इित संवत् २०७२ साल पस
ु २६ गते रोज१ शभु म् ।
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CI-१२०३,
४
िखचोला मेटाई हक कायम गरी चलनसमेत चलाई मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पाऊँ, परसुराम चमारसमेत िव. बेचई चमार
ओम काश िम , ०६७-CI-००२५, परमादेश,
व ततु : आ नो ज गा रहेको भनी ितवादीले पवन साद सहनी िव. मोह मद कमालुि न
व तिु न माणसिहत िजिकर िलन नसके को अव था
िश क पदमा परी ा िदनको िनिम चािहने
तथा घर र गोठघारी फरक फरक योजनका लािग अ यापन अनमु ित प अिनवाय पेस गनपनमा
सो
ु
िनमाण हने संरचना (Structure) भएको एवम् घर पेस गन नसिकरहेको अव थामा सबै िवप ीको
भ नाले बसोबास योजनका घरबाहेकका अ य िलखत जवाफ पिखरहनु भनेको िववािदत अनमु ित
संरचना वा गोठघारीसमेतलाइ जनाउने मा न नसिकने प वालालाई िश क पदमा अ िनर तरता हने
हँदा घर बनाउनेको ११ नं. समेत ततु मु ामा गरी समय खेर फा नु हो भ ने लागेकोले पनु रावेदन
आकिषत हने देिखएन । उपयु िववेिचत आधार अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ (क)
माणबाट न.नं. ६, ६/१ को ज गा वादीको भ ने बमोिजम िनणय गरेको कानूनअनु प नै देिखने ।
देिखन आएको र सो न.नं. ६, ६/१ को ज गामा
पवनकुमार सहनीले िश क अनमु ित प को
ितवादीह ले िखचोला गरेको देिखँदा िखचोला मेटाई परी ा उ ीण गरेको िश ा सेवा आयोगको उ ीण
वादीले चलन चलाई पाउने ठहर्याई भएको फै सला अिभलेखमा नभएकोस ब धमा कानूनबमोिजम तु त
अ यथा देिखन नआउने ।
आव यक कारवाही गनु गराउनु भनी िवप ी िज ला
तसथ ितवादीह ले वादीको ज गामा िश ा कायालय रौतहट गौर र िन न मा यिमक
िखचोला गरेको भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहराई िव ालय नयाँ ग ह रया, ीपरु रौतहट तथा ऐ. को
भएको सु
प देही िज ला अदालतको िमित यव थापन सिमित रौतहट गौरका नाउँमा पनु रावेदन
२०६५।५।११ को फै सला सो हदस म िमलेको अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ (क)
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(१) को ितब धा मक वा यांशको देहाय (४) नस ने ।
बमोिजम परमादेशको आदेश जारी हने ठहर्याई भएको इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६७।१।१६ क यटु र: रमेश आचाय
को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने हँदा सदर हने इित संवत् २०७२ साल पस
ु २८ गते रोज ३ शभु म् ।
ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम े
इजलास नं. ४
क यटु र: िव णदु ेवी े
१
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
मा. या. ी गोपाल पराजल
गोपाल े , ०६८-CR-१०८४, कत य यान,
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६७-CI-०२९४, बकसप िलखत बदर मे बहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार
दता कायम, सीताराम कानगोई था िव. बुि लाल
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम िनज
कानगोईसमेत
ितवादीको मौकाको सािबती बयान अ य वत
िलखतको ज गाम ये जीिवत अव थामा माणबाट ख डन हन नसके को एवम् ितवादीको
आ नो हकस म ितवादीम येका िसताराम मौकाको र अदालतको सािबती यहोरा पर परमा मेल
कानगोईलाई ितवादी िसतादेवीले िदएको बकसप लाइ खाएबाट माणमा हण गन िम ने देिख छ । ततु
पनु रावेदन अदालतले कायम गरेकोमा वादी प को वारदात ितवादीले पनु रावेदन िजिकरमा उठाएज तो
अ यथा िजिकर नरहेको र बकसप िलखतको स पूण मनसाय े रत हो वा होइन तथा अ य आवेश े रत वा
ज गा ितवादीको दाताको एकलौटी हकको नदेिखँदा भिवत य पो हो िक भ ने स ब धमा िवचार गदा ततु
स पूण िलखतको ज गामा यी पनु रावेदकको पनु रावेदन वारदातमा मतृ क आइतमाया मेलाबाट र सी खाएर
िजिकरबमोिजम कायम हने देिखएन । व ततु : बकसप फकनासाथ र सी खाएको िवषयमा झगडा भई वारदात
िलखतम ये िसतादेवीको भागको हकस म बदर नभई भएको नभई लामो समयस मको वादिववादपिछ मा
यी पनु रावेदक ितवादी िसताराम कानगोईको यथावत् वारदात हन गएको अव था हँदा ततु वारदातमा
कायम हने देिखँदा पनु रावेदन अदालत, हेट डाको ठहर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं. को अव थाको
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
िव मानता देिखन आएन । साथै ितवादीको
सु सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको मतृ कउपर यान मानस मको मनसाय िथयो वा
िमित २०६४।१।१२ को फै सला के ही उ टी गरी िथएन भनी हेनको लािग वारदात अिघ, वारदातको
वादी दाबीअनस
ु ार िववादको िलखत र सोबाट समय र वारदातपिछको समयमा ितवादीले गरेका
भएको दताम ये ४ भागको २ भागस म िलखत ि याकलापह समेत मह वपूण पले हेनपन
ु ।
बदर भइ सो हदस म वादीको दता हककायम हने
ततु वारदात ितवादीबाट भएको िवषयमा
ठहराएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित ितवादीबाट मौकामा भएको सािबती र सो सािबतीसँग
२०६६।७।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने मेल खाने गरी अदालतमा भएको सािबतीबाट ट
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न भइसके को अव था छ । तसथ वारदातपिछ ितवादी
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िनद ष भएको भए मौकामा स बि धत यि वा घर उठाई चलन, गौरी गु ासमेत िव. दुम लाल साह
िनकायमा घटनाको िवषयमा जाहेर गनपनमा
यसो
स री िज ला मलेकपरु गा.िव.स. वडा
ु
नगरी मतृ कको लास आ नै घरको भर्याङमिु न गाडेर नं. ७ मा रहेको सा.िक.नं. १२ को ०-०-१३ म ये
ीमती हराएको भनी बहाना गन,ु घटनाको िवषयमा आधा अथात् ०-०-६१/२ ज गा वादीका बाबल
ु े
लामो समयस म मक
ु दशक भएर ब नु र पिछ आफै ँ ले िमित २०२६।२।१२ मा र.नं. २५७२ माफत
जाहेरी िदने ितवादीको ि याकलापबाट यी ितवादी ख रद गरेको र हाल वादीको भोग चलनमा रहेको
िनद ष हन् भनी िन कषमा पु न सिकने नदेिखने ।
त यलाई ितवादीले समेत वीकार गरेकै अव था
मतृ कको लास सडेगलेको अव थामा रहेको छ । वादीका िपता िवहारीलालले सा.िक.नं. १२ को
र मतृ कको शरीरमा ितवादीले के क तो चोट छोडेको ०-०-१३ म ये ०-०-६१/२ ज गा िलई बाँक
िथयो भनी पिहचान गन नसिकए पिन वरादातपिछ ०-०-६१/२ ज गामा अिघदेिख नै घर बनाई आँपका
अपराध लक
ख रोपेको ज गामा भोला साहपिछ आफूह ले
े गायत
ु ाउन लास भर्याङमिु न गाड् नल
ितवादीबाट वारदातपिछ भएका ि याकलापह लाई भोग चलन गरी आएको र आफूह ले कुनै नयाँ घर
सामा य िवषय मा न निम ने ।
बनाएको छै न भनी ितवादीले ितउ रमाफत
एउटै िवषयको स दभमा लामो समयस म ितवाद गरेको देिख छ । स री िज ला अदालतको
कायम रहेको िववादलाई त काल उठेको रसबाट मा िमित २०६५।९।८ मा िफरादमा उि लिखत सा.िक.
भएको भनी मा न नसिकने हँदा ततु वारदातलाई नं. १२ र सा.िक.नं. २६ को नापन सा तथा िववािदत
यानस ब धीको ५, ६ र १४ नं.ह को प रिधबाट हेन ज गाको चार िक लासमेतको भौितक अव था िच ण
िम ने अव था देिखएन । साथै ितवादीले जोिखमी हने गरी अ.ब. १७१ नं. बमोिजम नाप न सा पेस गनु
हितयारकै योग गरेको नदेिखए पिन एउटा हातले भनी भएको आदेशानस
ु ार िमित २०६५।१०।१० मा
मतृ कको कपाल समाएर अक हातले क चट ज तो भएको न सा मचु ु का हेदा सा.िव.क. १२ मा न.नं. ४
संवेदनशील अङ् गमा जोडले हानी मृ यु हन गएको पिु
को ज गा रहेको, सो ज गा वादीका बाबु िवहारीलालले
हन आएको हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीलाई भोला साहबाट र.नं. २५७२ बाट ख रद गरेको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम ज गासँग िभडेको र सो ज गामा २ वटा घरसमेत रहेको
सव वसिहत ज मकै द गन ठहर गरेको सु फै सला देिख छ । सो थानमा ितवादीह ले भनेज तो
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित आँपका खह रहेको देिखँदैन । यसबाट वादी
२०६८।८।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने दाबीको ज गा ितवादीले िखचोला गरी घर बनाएको
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न पिु भएको हँदा वादीले ितवादीबाट िखचोला
नस ने ।
मेटाई घर उठाई चलन चलाई पाउने नै देिखँदा वादी
इजलास अिधकृत : िवदरु का ले
दाबीबमोिजम िमित २०६२।२।१२ को राजीनामामा
क यटु र: रानु पौडेल
उ लेख भएको ०-०-६१/२ ज गामा ितवादीले
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २१ गते रोज ३ शभु म् । िखचोला गरी बनाएको घर उठाई िखचोला मेटाई वादीले
ितवादीबाट चलन चलाई पाउने ठहर्याएको सु
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
शमशेर ज.ब.रा, ०६७-CI-१२८१, ज गा िखचोला िमित २०६७।२।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
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हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर कुटिपट गरेका र भेरी अ चल अ पतालमा उपचार
पु न नस ने ।
गदागद िमित २०६५।१०।१८ मा मृ यु भएको हो भनी
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
जाहेरी र अिभयोग दाबीको समथन हने गरी बकप
क यटु र: रानु पौडेल
गरेबाट ितवादीको जघ य कुटिपटबाट गु दास
इित संवत् २०७२ साल चैत १७ गते रोज ४ शभु म् । लोहारको र स चार अव भई मृ यु भएको पिु हन
३
आएबाट िनज ितवादी गमे भ ने गमबहादरु सनु ारलाई
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
शमा पौडेल, ०६७-CR-११६४, कत य यान, महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
गमबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको बाँके िज ला
कुटिपटबाट घाइते भएका मतृ क गु दास अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
लोहारको मृ यु उपचारको ममा िमित २०६५।१०।१८ नेपालग जको िमित २०६७।९।१८ को फै सला िमलेकै
भेरी अ चल अ पतालमा भएको देिख छ । मृ यक
ु ो देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
कारणमा र स चार अव
भई भएको भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
Autopsy Report समेतलाई िव ेषण गरी हेदा मतृ क इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
गु दासको मृ यु ितवादीले हार गरेको कुटिपटबाट क यटु र: रानु पौडेल
शरीरमा परेको घाचोट िनलडामले गदा र स चार इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभु म् ।
अव भई हन गएको देिखन आउँछ । ितवादी
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम मतृ कउपर
इजलास नं. ५
कुटिपट गरेको कुरामा सािबत रही अदालतमा
वारदातका बखत आफू ससरु ाली हवलदारपरु मा
१
रहेको हनाले वारदातमा आ नो संल नता नरहेको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
भनी इ कारी बयान गरे पिन सो इ कारी अ य वत
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६०६,
माणबाट पिु हन सके को देिखँदैन । ितवादीका जबज ती करणी, कृ ण भ ने
साद पौडेल िव.
सा ी िसता महराले िमित २०६५।१०।२ मा मतृ क नेपाल सरकार
र ितवादीबीच झैझगडा भएको सनु ेपिछ आफू
पीिडतक बिहनी कौिशलाले यालबाट
वारदात थलमा गएको भनी अदालतमा बकप वारदात देखेको भनेक तर घटना थल मचु ु काबाट
उ लेख गरेबाट ितवादीको Alibi िजिकरलगायतको कोठामा याल रहेको नदेखेकोले सा ी कौिशलालाई
इ कारी बयान पिु हन सके को नदेिखने ।
य दश भनेको िमलेन । पीिडतको क याजाली
ितवादीको मौकाको अिधकार ा न याितएको र योिनबाट रगत आिद निन के को
अिधकारीसम को सािबती बयान, वादीतफका सा ी अव थामा जबज ती करणीको कसरु ठहर गन
कमला िव.क. र जाहेरवाला तल
ु सी लोहारसमेतले िम दैन । Small laceration र blue red patches
अदालतमा बकप गदा ितवादीले मतृ क गु दासउपर भनी पीिडतको योिनको अव थाबाट जबज ती
िमित २०६५।१०।२ मा िपकासमेतले टाउको, आँखा, करणीको उ ोगको कसरु स म आकिषत हने अव था
गु ाङ् गसमेतका शरीरका िविभ न भागमा मरणास न छ । पीिडतको शारी रक जाँच गन डा टरले बकप
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गरी ितवेदनको समथन गन स नपु नमा िनजको अपाङ् ग सिवना रे मीलाई जबज ती करणी गरेको
बकप भएको छै न । पीिडतले अदालतमा बकप गरेर मािणत हन आएकोले ितवादी कृ ण भ ने
साद
वारदात िस गन स नपु न सो के ही हन सके को छै न पौडेललाई मल
ु क
ु ऐन, जबज ती करणीको महलको
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर देिख छ । यी १ नं. को कसरु मा सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम
ितवादीले अदालतमा बयान गदा आफू मानिसक १० वष कै द तथा ३क नं. बमोिजम थप ५ वष कै द र
रोगी भएकोले औषिधले या म पारी रहेको िथयो, ऐ. को १० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई .
शरीर काँिपरहेको िथयो, पीिडतलाई जबज ती करणी १,५०,०००।- ितपूित िदलाई भराई िदने ठहर्याएको
गरेको होइन भनी मौकाको बयानमा भनेकोमा सरह ले सु पवत िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
जबज ती करणी गरेको भनी लेखी सािबत गराउनु पनु रावेदन अदालत बा लङ
ु ् गको िमित २०६८।३।१५
भयो, बयान सनु ाउनु भएन, िव ासमा परे ँ, अिभयोग को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको
दाबी झु ा हो भ ने िजिकर िलएको देिख छ । तर यी पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीको मानिसक अव था कमजोर रहेको कुरा इजलास अिधकृतः गेहे राज प त
िमिसल माणबाट खि बर भएको नपाइने ।
क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
ितवादीको मानिसक अव थाका स ब धमा इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभु म् ।
सु अदालतको िव ेषणको शंसा गनपछ
२
ु । यी
ितवादीको िव मा हरीले लागी परी फसाउनु मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
पन योजन रहेको पिन देिखँदनै । अदालतमा बयान ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६२३,
गदासमेत यी ितवादीले आ नो शारी रक अव था जबज ती करणी, बाबरु ाम राई िव. नेपाल सरकार
ठीक रहेको र सोधेको को जवाफ िदन स छु भनेको
ितवादीले यस अदालतमा पनु रावेदन गदा
पाइ छ । यी ितवादीले सामा य यि झै ँ अदालतबाट पीिडतलाई वारदातको िदन समय जबज ती करणी
सोधेका ह बझ
ु ेर कुशलतापूवक जवाफ िदएको नगरेको, र सी सेवन गरी होस नरहेकोले खाना
ि थित छ । ितवादीकै सा ीह बाट पिन यी ितवादी खाई ीमतीसँग सतु ेको, २ बजे राित उठी पीिडतको
सु त मनि थित भएका यि वा मानिसक पले उपचारको लािग ए बल
ु े स खोजी धरानस म गई म त
कमजोर यि रहेको पाइँदनै । ितवादीका सा ी गरेको, बेहोस भएक पीिडतले मेरो नाम भ न स ने
ह र साद आचायसमेतको बकप बाट ितवादीले अव था छै न । घटनाको य दश कोही नभएकोले
िनज सा ीह सँग कुराबात गरेको र िचया खान
ततु वारदात शंका पद भएको छ । मेरो वा य
भनेको कुरा खु न आउँछ । खेतीबारी घरजम गरी परी ण गरी वारदात एिकन गन काम भएको छै न ।
बसेका र स तानका बाबस
ु मेत रहेका यी ितवादी जाहेरवालाको ई छािवपरीत िनजको छोरीसँग ेम
मानिसक पले अ व थ भएकोले िव ासमा परी गरी भगाई िववाह गरेकोले झु ा मु ा गरेको भ ने
हरीले तयार पारीिदएको कागजमा सही गरेको हो ज ता िजिकर िलनभु एको देिख छ । तर जाहेरवालाले
भ ने ितवादीको इ कारी िजिकर माण ऐन, २०३१ ितवादीसँग यस िकिसमको रसइवी िलएको र
को दफा ९ बमोिजम मािणत हन नसके कोले यी िलनपु न कारण रहेको कुनै पिन माण िमिसलमा
ितवादीले मौकामा गरेको कागज ितवादी िव
पाइँदैन । आरोिपत कसरु मा सािबत भई ितवादीले
माण ला ने देिखन आउँदा ितवादीले वष ११ क मौकामा बयान गरेका र अदालतमा गरेको बयानको
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जवाफ ९ मा उ बयान अदालतबाट सनु ाउँदा पिहचानको लािग जारी ग रने मह वपूण माणप
देखाउँदा देखे ँ सनु े ँ मैले आ नो वे छाले गरेको बयान हो । नाग रकता यि को राि तयतासँग गाँिसएको
हो । जबज ती गरेको होइन । यसमा भएको सही छाप िवषय हँदा रा यले संिवधान तथा कानून िनमाण
मेरै हो भनी उ लेख गरेको यहोराबाट ितवादीको गरी नाग रकता ा गन आधारह तय गरेको
मौकाको बयान वे छाको देिख छ । सोही बयानको ह छ । कुनै यि कुनै रा मा ब दैमा वा रोजगार,
जवाफ ८ मा पीिडतले मौकामा गरेको कागजको बारेमा पेसा, यवसायमा संल न हँदैमा यो रा को नाग रक
र सीको नसाको कारण मलाई थाहा छै न, यसबारे म भई हा दैन । रा यको नीितको अधीनमा रही कानूनले
हो भ न पिन सि न होइन भ न पिन सि न होस छै न नाग रकता ा गन खास आधार र ि याह तय
भनी उ लेख भएको यहोराबाट पीिडत र जाहेरवालाले गरेको ह छ । य ता आधार र ि याह पूरा गन
साँचो यहोराकै पोल गरेको कुरा ट हने ।
यि लाई नाग रकताको माणप जारी हने ।
ितवादीले पीिडतको उमेरको स ब धमा
रट िनवेदकह ले आफूह को बाबु नेपाली
कुनै िववाद खडा गरेको पाइँदैन । ितवादीले पीिडतको नाग रक रहेको भनी दाबी िलएको भएपिन िनजको बाबु
उमेर वीकार गरेको अव थामा यस अदालतले नेपाली नाग रक भएको माणह पेस गन असमथ
यसतफ वेश गनु उपयु हँदैन । यस ि थितमा सु रहेको वयम् रट िनवेदकह ले वीकार गरेको अव था
िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालतले वष ९ छ । कानूनले कुनै संवैधािनक वा कानूनी हक उपभोग
क पीिडतलाई ितवादीले जबज ती करणी गरेको गन एकभ दा बढी िवक पह उपल ध गराएको रहेछ
ठहर्याई ितवादीलाई जबज ती करणीको महलको भने सोम ये कुनै िवक प छनौट गन पाउने अिधकार
३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द र सोही महलको य तो हक अिधकार उपभोग गन पाउने यि मा रहने
१० नं. बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट ितपूित . हँदा िनवेदकह ले माग गरेबमोिजम िनवेदकह नेपाल
१५,०००।– भरी पाउने ठहर्याएको सु िज ला नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) बमोिजम
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, नाग रकता ा गन वा ऐ. ऐनको दफा ३(२) तथा
िबराटनगरको िमित २०६७।११।११ को फै सला दफा ५(२) अनस
ु ार नाग रकता ा गनस ने यि
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोगदाबीबाट हन् वा के हन् सो स ब धमा छानिबन भई िनणय गन
सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु नै पन देिखएको हँदा आव यक छानिबन गरी िनणय गरी
नस ने ।
सो को जानकारी िनवेदकह लाई समेत िदनु भनी
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
िवप ीह िज ला शासन कायालय, लिलतपरु र
क यटु र: मि दरा रानाभाट
सािबक िकटनी हाल गोदावरी गाउँ िवकास सिमित
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभु म् । लिलतपरु को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
३
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी क यटु र : च ा ितिम सेना
जगदीश शमा पौडेल, ०६९-WO-०१५३, परमादेश, इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभु म् ।
िदवाकर े ीसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी
४
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
नाग रकता रा यले आ ना नाग रकह को जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०८६८, कत य
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यान, ेमबहादुर मगर िव. नेपाल सरकार
सामा य, वाभािवक काम कारवाहीको दौरान यि
ितवादीले मौकामा गरेको बयानमा वारदात मन पगु ेको अ वाभािवक प रणाम िन के को वारदात
भएको िदन २०६७।६।२६ गते बेलक
ु घरमा आउँदा भिवत य ठहन भ ने नै ती निजरको सार देिख छ ।
मतृ क प नी रनमाया मगरले मादक पदाथ सेवन गरी भिवत यमा ितवादी तथा सामा य समझको मािनसले
मातेर बसेको देखी सो ा उ टै कराउन थालेपिछ नसोचेको प रणाम अचानक घिटत भएको हनपु छ । सो
घरमा हेदा मैले याएको रासन तथा घरमा भएको काम गदा वा हँदा ितवादीमा मतृ क ित कुनै िकिसमको
भाँडाबतनसमेत बेची र सीसँग साटी खाएको भ ने दरु ाशय एवम् बदिनयत
हनु नहने ।
्
कुरा मतृ कले गरेपिछ ए कासी रसको आवेशमा आई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं
प नी मलाई अनहु ारमा ४।५ पटक झापडले कुटी ितवादीले आ मिनय ण गमु ाएको अव थामा
मडु ् क झापडसमेतले य त ठाउँमा कुट् दा मतृ क जोिखमी हितयार योग नगरी गरेको कत य यानको
प नी घाइते भई उपचारको लािग ाथिमक उपचार वारदातमा आकिषत हने कानून हो । मूलतः ला ी,
के आ दामा मसिहत २।३ जना िछमेक ह भई मडु ् क योग भएको वारदातकै लािग उ १४ नं
याई उपचार गराउँदा गराउँदै िमित २०६७।६।२७ बनेकोले ला ी मडु ् क को योग भएको वारदातमा
गते िबहान राित००:४५ बजेको समयमा प नीको यसलाई आकिषत गन िम दैन भ ने ितवादीको
मृ यु भएको हो भनी लेखाएको पाइ छ । मडु ् क र िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । मतृ कको कारणले
झापडको कुटिपट सामा य रहेको अथवा घातक रस उठेको अथवा मतृ कले जाँड र सी खाई
रहेको भ ने कुरा कसलाई, के कुन अव थामा, कोबाट, बालब चाको हेर िवचार नगरेको ज तो अव था परेको
कसरी, कितपटक कुटिपट भयो भ ने कुरामा िनभर कारणबाट वारदात भएबाटै ितवादीले उ १४ नं. को
ह छ । बिलया ितवादीले र सीबाट िथलिथल भएक कसरु बाट उ मिु पाउने अव था रहँदैन । यसथ ततु
ीमतीको अनहु ारमा झापड, मडु ् क ले ४।५ पटक र िववादमा १४ नं. आकिषत हनपु न होइन भिवत यको
शरीरका अ य भागमा य त मडु क , झापडले कुटिपट कसरु मा सजाय हनपु छ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
गन काय ग भीर कुटिपट serious and grievous िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । ितवादीलाई मल
ु क
ु
hurt मािन छ । मतृ कलाई अ पतालमा लगेर उपचार ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
गराउनु पनस मको प रणाम आउने गरी भएको सव वसिहत ज मकै द सजाय गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
कुटिपट र सोको १।२ घ टापिछ नै राित ००.४५ बजे १८८ नं. बमोिजम १० वष कै दको राय य गरेको
ीमतीको मृ यु भएको त यबाट ितवादीबाट भएको सु झापा िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
कुटिपटलाई सामा य कुटिपट मा न निम ने ।
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १४ नं बमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, भिवत य कसरु को स ब धमा १० वष कै द गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
यस अदालतबाट श त निजर ितपादन भएका २०६९।६।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
छन् । ितवादीबाट base offence नभएको अथात् ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मतृ कलाई लागेको घाउ चोट कुटिपटबाट नभएको, इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
िववािदत काय गदा ितवादी reckless नदेिखएको, क यटु र: च ा ितिम सेना
सवसाधारणले भयावह नठानेको र वीकार गरेको इित संवत् २०७२ साल पस
ु २४ गते रोज ६ शभु म् ।
34

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, पस
ु -१
वष ६ मिहना) कै द तथा जाहेरवालाले िदएको रकम
इजलास नं. ६
. ४,००,०००।- (चार लाख पैयाँ) र सोको ५०
ितशतले हने रकम . २,००,०००।- (दईु लाख
१
पैयाँ) समेत गरी ज मा . ६,००,०००।- (छ लाख
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पैयाँ) हजानाबापत जाहेरवालाले ितवादीबाट भरी
देवे गोपाल े , ०६९-CR-०३७९, वैदेिशक पाउने ठहर्याएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
रोजगारस ब धी, यवु राज दाहाल िव. नेपाल सरकार िमित २०६८।१०।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
१० मा इजाजत प िवना वैदेिशक रोजगार यवसाय िजिकर पु न नस ने ।
स चालन गन नपाउने यव था भएको पाइ छ । इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
यसैगरी दफा ४३ मा “इजाजत निलई वैदिे शक रोजगार क यटु र: सदु शन साद आचाय
यवसाय स चालन गरेमा हने सजायस ब धी यव था इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभु म् ।
छ । जसअनस
२
ु ार कसैले दफा १० िवपरीत इजाजतप
निलई वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गरेमा वा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद छु भनी झु ो शमा पौडेल, ०७०-CR-०७४८, ०७०-CRआ ासन िदई वा लोभन देखाई वैदिे शक रोजगारीमा १२३१, कत य यान, नेपाल सरकार िव. लालमाया
लगाइिदने उ े यले कुनै रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा गु ङ, साइली माया गु ङ िव. नेपाल सरकार
यसरी िलएको रकम र सोको पचास ितशतले हने
मतृ क ससरु ा लालबहादरु गु ङलाई आफूले
रकम हजानाबापत असल
ु गरी य तो यि लाई कत य गरी मारेको त यमा सािबत रही मौका तथा
िवदेश जान र आउन लागेको खचसमेत भराई अदालतमा बयान गरी याियक ि यालाई सघाएको
िनजलाई तीन लाख पैयाँदेिख पाँच लाख पैयाँस म देिख छ । कसरु को कृितबाट कानूनले सव वसिहत
ज रवाना र तीन वषदेिख सात वषस म कै द हनेछ । ज मकै दको सजाय पिन तोके को छ । तर कसरु को
िवदेश पठाई नसके को भए सो सजायको आधा सजाय कृित, वारदात हँदाको अव था, प रि थित आिद
हनेछ ।” भ ने कानूनी यव था देिखँदा ितवादी यवु राज कुराको आधारमा कसरु दारलाई सजाय िनधारण गरी
दाहालले जाहेरवाला राजु िव कमालाई वैदेिशक कसरु र सजायबीचमा ताद यता हनु र ग रनपु दछ ।
रोजगारमा िवदेश पठाई िदने भनी िमित २०६७।२।९
ततु मु ामा पित घरमा नभएको अव थामा मतृ क
गते .४,००,०००/- (चार लाख पैयाँ) को िलखत (ससरु ा) ले ितवादी साइलीमाया गु ङ (बहु ारी)
गरी रकम िलई िवदेश पठाउन नसके को हँदा वैदेिशक लाई पटकपटक च र उपर नै झु ा ला छना लगाउने
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ तगतको गरेको, समाजमा छलफल गराउने ज ता एउटा
कसरु गरेको प हन आएकोले ऐ. ऐनको दफा ४३ मिहलाको च र लाई समाजसम उजागार गन गरेको
बमोिजम िवदेश पठाई नसके को ि थितलाई म यनजर ताडनाज य कायबाट यी ितवादीलाई मानिसक
राखी अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितवादीलाई सोही पीडा भई पीडक ित नकारा मक भाव िसजना भएको र
ऐनको दफा ४३ बमोिजम .१,५०,०००/- (एक पीडक मतृ क ससरु ाको उपयु ज रयाबाट उ वारदात
लाख पचास हजार पैयाँ) ज रवाना र १।६।० (एक घटाउन उ े रत गरेको देिख छ । जोिखमी हितयार
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योग गरी वीभ स ढंगबाट ततु वारदात भएको गु ङले अिभयोग दाबी बमोिजमको कसरु गरेको भ न
पिन देिखँदनै । तसथ उपयु अव था प र थितलाई निम ने ।
म यनजर रा दा कानूनबमोिजम सजाय चक पन
ितवादी साइलीमाया गु ङलाई अिभयोग
देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
नं. बमोिजम यी ितवादीलाई ज मा कै द वष ७ (सात) १ र १३ नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३)
हने गरी य गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन ,
रायसिहतको फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम ७(सात)
ितवादीम येक लालमाया गु ङलाई वष कै द गन य गरेको राय र ितवादी लालमाया
सफाइ िदएको िमलेन भनी वादी नेपाल सरकारको गु ङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने पनु रावेदन
तफबाट परेको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा अदालत, पाटनको िमित २०६९।१२।२५ को फै सला
यथ ितवादी लालमाया गु ङ वारदात थलमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार
नभएको भ ने कुरामा िववाद देिखँदनै । वारदात थलमा तथा ितवादी साइलीमाया गु ङको पनरु ावेदन
यी ितवादीको भौितक पमा उपि थित नभएको िजिकर पु न नस ने ।
कारण िनजले मतृ कलाई मान कायमा सह ितवादी इजलास अिधकृत : कोशले र वाली
साइलीमायालाई य कुनै कारको सहयोग क यटु र : ेमबहादरु थापा
परु याएको
अव था नै रहेन । मतृ कलाई मानमा आ नो इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभु म् ।
्
कुनै कारको संल नता छै न भनी यी ितवादीले
३
अदालत एवम् अनस
ु धान अिधकारीसम इ कार मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
रही बयान गरेको देिख छ । मतृ कलाई मान छोरीलाई शमा पौडेल, ०६८-CR-१०७८, ब दी य ीकरण,
े रत गरेको, वचन िदएको वा षड् य गरेको रामवृ दासको हकमा अिधव ा रामभरोसा म डल
िमिसल संल न कुनै पिन कागज माण देिखँदैन । िव. कारागार कायालय, महो रीसमेत
जाहेरवाला एवम् बिु झएका मािनसह को भनाइबाट
कारागारबाट भागेको मु ामा फै सला नहँदै
यी यथ ितवादीले मतृ कलाई मान कायमा छोरी िनज िमित २०४३।८।२५ मा दो ो पटक कारागारबाट
साइलीमायालाई उ साएक हन् भनी त यपरक पमा भागेकोमा पनु ः िमित २०५१।४।१७ मा प ाउ परेको
खल
ु ाएको देिखँदैन । रातको समयमा वारदात भएको र िनजउपर कै दी भागेको मु ा चली सलाही िज ला
छ । यी ितवादीले वारदातको िदन, समयमा आ नी अदालतबाट कै द भु ान गन बाँक रहेको अविधमा
छोरी ितवादी साइलीमायासँग कुनै िकिसमबाट भेट डेढी बढाई कै द हने ठहर्याई िमित २०५१।९।२१ मा
गरेको, िनजह िबच कुरा भएको देखेको सनु ेको भ ने फै सला भएको देिख छ । सो फै सलानस
ु ार िनजलाई
जाहेरवालालगायत बिु झएका मािनसह कसैको २९ वष ११ मिहना कै द ठेक िमित २०८१।३।१७
भनाइबाट देिखँदैन । शंका र अनमु ानको आधारमा स म कै दमा ब ने यहोराको च.नं. ४२३२ िमित
कसैलाई कसदु ार ठहराउनु फौजदारी यायको २०५४।१०।१४ को कै दी पज
ु िदइएकोमा सो कै दी
िस ा तको िवपरीत हन जा छ । तसथ अिभयोगदाबी पज
ु लाई संशोधन गद सलाही िज ला अदालतबाट
पिु हने ठोस र व तगु त माण िमिसलमा मौजदु ा पनु ः च.नं. २१०५ िमित २०६०।८।०३ मा िनजलाई
नरहेको यस अव थामा यी ितवादी लालमाया कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ६
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बमोिजम २० वष मा कै द सजाय हने भएकोले २० वष हनेमा २० वष मा कै द सजाय ठेक सलाही िज ला
अथात् िमित २०५१।०४।१७ देिख २०७१।४।१७ अदालतले िदएको संशोिधत कै दी पज
ु कानूनस मत
स म कै दमा ब ने यहोराको संशोिधत कै दी पज
नै देिखने ।
ु
िदइएको रहेछ । उ कै दी पज
अदालतबाट भएका अि तम फै सलानस
ु कारागार ऐन, २०१९
ु ार
को दफा २४(६) ले गरेको कानूनी यव थाअनु प कसरु दारलाई लागेको कै द सजाय असल
ु गन
भएन । ितवादीलाई २० वषमा कै द हने भएकोले िनज योजनको लािग सलाही िज ला अदालतबाट िमित
यान मु ामा कै दमा बसेको अविध क ी गरी बाँक हन २०६०।०८।०३ मा िदएको कानूनस मत संशोिधत
आउने अविधको मा कै द ब नपु नमा सो अविधभ दा कै दी पज
ु बाट रामवृ दासको वैयि क वत ताको
बढी कै दमा बसी सके कोले ब दी य ीकरणको हक कुि ठत भएको मािणत हन नआउने ।
आदेश जारी गरी थनु ाबाट मु गरी पाउन िजिकर िलई
कै दी भागेको कसरु मा सजाय गदा कारागार
िनवेदन परेको देिखने ।
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३ ले बाँक
रामवृ दास पपु को ममै पिहलो पटक कै दको डेढी बढाई सजाय गनपन
यव था भई
ु
िमित २०३७।४।३० मा कारागारबाट भागेकोमा सोहीबमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा २४ को
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ४ उपदफा ६ अनस
ु ार २० वषमा नबढाई सजाय हन
र ६ आकिषत हने देिखयो । तसथ िनज पपु को स ने नै हँदा रामवृ दासलाई िमित २०७१।४।१७
लािग कारागारबाट भागेको मु ामा सलाही िज ला स म कै दमा रा ने गरी िदएको संशोिधत कै दी पज
ु
अदालतबाट भएको िमित २०४४।८।२१ को िमलेकै देिखँदा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
फै सलानस
ु ार कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को िमित २०६८।०४।१६ को आदेश सदर हने ठहछ ।
उपदफा ४ र ६ बमोिजम २० वषमा कै द सजाय हने िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
कुरामा िनवेदकको समेत िवमित रहेको नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
रामवृ दासले कै द सजाय भु ान ग ररहेको क यटु र: ेमबहादरु थापा
अव थामा िमित २०४३।८।२५ मा कारागारबाट दो ो इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभु म् ।
पटक भागेको कसरु मा कारागार ऐन, २०१९ को दफा
२४ को उपदफा ३ र ६ आकिषत हने देिख छ । कारागार
इजलास नं. ७
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ६ आफै ँ मा
िनरपे यव था होइन भ ने कुरा सो उपदफाको
१
पठनबाटै प ह छ । यो उपदफालाई उपदफा ३ को मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
सापे तामा या या ग रनपु दछ । उपदफा ३ ले कै द शमशेर ज.ब.रा, ००६८-CR-१२०३, ०६८याद ठेिकएको कै दी भागेमा पि एपिछ िनजलाई बाँक CR-१२२५ मानव बेचिवखन ओसारपसार, नेपाल
कै दको डेढी बढाई सजाय हने र उपदफा ६ ले बीस सरकार िव. सोमबहादुर तामाङ, सोमबहादुर तामाङ
वषभ दा बढी कै द हने गरी सजाय ग रने छै न कानूनी िव. नेपाल सरकार
यव था गरेकोले िनज रामवृ दासलाई िनजले भु ान
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
गन बाँक कै दमा डेढी बढाई सजाय कायम गरी यसरी (िनय ण) ऐन, २०६४ हेदा यस ऐनको दफा ३ ले
डेढी बढाई सजाय कायम गदा २० वषभ दा बढी कै द मानव बेचिबखन र ओसारपसार गनु गराउनु हँदनै
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भनी मानव बेचिबखन र ओसारपसार गन कायलाई बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
आपरािधिककरण (Criminalization) गरेको पाइ छ को दफा १५(१) (क) बमोिजम २० वष कै द र
भने सोही ऐनको दफा ४(१) मा मानव बेचिबखन २,००,०००।- ज रवाना गन गरी भएको सु िज ला
गरेको मािनने काय तोिकएको र दफा ४(२) मा मानव अदालतको फै सला के ही उ टी गरी ितवादीले ऐ.
ओसारपसार गरेको मािनने कायसमेत अलगअलग गरी ऐनको दफा ४ (२)(ख) बमोिजमको कसरु गरेको
तोिकिदएको अव था छ । य तै दवु ैमा फरक फरक ठहर्याई िनजलाई ऐ. ऐनको दफा १५ (१) (ङ) (१)
सजाय हने पिन दफा १५ मा यव था छ । यसरी बमोिजम १० (दश) वष कै द र .१,००,०००।क तो कायबाट मानव ओसारपसार हने र के क तोबाट (एकलाख) मा ज रवाना र पीिडत धनमाया नागवंशीले
बेचिबखन हने भनी अलगअलग गरी तोिकिदएबाट यी ितवादीबाट ऐ. ऐनको दफा १७ (१) बमोिजम
मानव बेचिबखन र मानव ओसारपसारलाई दईु िभ न ितपूितबापत . १,००,०००।- (एक लाख ) भराई
आपरािधक कायका पमा रािखएको ट ह छ । यी िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला
दवु ै अलग आपरािधक काय भएकाले यी दवु ैको छु ै िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी
अि त व हन जा छ । ायः सँगसँगै यी दवु ै अपराध सोमबहादरु तामाङको सफाइ पाउँ भ ने र वादी नेपाल
हने भएपिन एकको अभावमा अक नहने प रपूरक भने सरकारको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
होइनन् । ओसारपसारको उ े यका पमा िक ने वा भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
बे ने वा वे याविृ मा लगाउने वा शोषण गन नै ऐनले इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
राखेको भएपिन सबै अव थामा यो उ े य पूरा भई क यटु र: सदु शन साद आचाय
िक ने बे ने वा वे याविृ मा लगाएको नै भ न सिकँ दैन इित संवत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ शभु म् ।
तापिन सो उ े यले लगेमा ओसारपसार भने गरेको नै
२
मािनने ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
ततु वारदातमा पिन ितवादीले बेचिबखन शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४६१, ०४३२,
गन उ े यले नै पीिडतलाई भारत लगेको र बे न कत य यान र अपहरण, नेपाल सरकार िव. राम व प
नपाउँदै भारतमा अलप छोडेकोमा िनज पीिडतमािथ मुिखया िवनसमेत, राम व प मुिखया िवनसमेत िव.
यौन शोषण भएको पिु भएपिन बेचिबखन ग रसके को नेपाल सरकार
भने िमिसलबाट पिु हन स दैन । य तो पीिडतलाई
ब दक
ु ज तो घातक हितयारसमेत देखाई
भारतस म परु याई
बल योग गरी जबज ती पा नालाललाई अपहरण गरी
् चरम यौन शोषणसमेत भएको पिु
भइरहेको अव थामा अिभयोग माग दाबीबमोिजम लगी अपहरण गदा ितकारमा आएका यि ह उपर
सजाय गन गरेको सु फै सला सदर गनपनमा
सो नगरी गोलीसमेत चलाएको देिखएको ततु काय मल
ु
ु क
ु ऐन
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण भएको अपहरण गन तथा शरीरब धक िलनेको महलको १
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग नं. मा प रभािषत कसरु ज य आपरािधक काय भएको
सहमत हन नसिकने ।
ट ह छ । य तै अपहरण गरी ल दा गोली चली
मािथ िववेिचत आधार
माणबाट ितकारमा आएका यि ह घाइते भई सोही गोली
पनु रावेदक ितवादी सोमबहादरु तामाङले अिभयोग लागेको कारणबाट देवमती देवीको मृ यु भएको काय
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहराई िनजलाई मानव यानस ब धी महलको १ नं. ले प रभािषत अपराध
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भएकाले ततु वारदातमा अपहरण तथा कत य गराएको भने तापिन सो कुराको पिु गन नसके कोले सो
यानको आपरािधक काय भएको पिु हने ।
भनाइलाई िव ासयो य मा न सिकँ दैन । अनस
ु धानका
ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा
ममा तयार भएका तथा सं िहत िमिसल संल न
वारदात समयमा आफू वारदात थलमा नभई अ य
माणह एक आपसमा समिथत भई वारदातलाई र
रहेको भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरी िनजह का वारदातमा ितवादीह को संल नताका स ब धमा
सा ीह ले उ कुरामा समथन जनाए पिन सो कुरा पिु ग रराखेको अव थामा मौकामा संकिलत
अ य माणबाट पिु हन सके को देिखँदैन । आफू
माणह लाई अ यथा मानी माणमा अ ा गन
अ य रहेको माण िनजह वयम्ले परु याउन
्
ु पनमा नसिकने ।
सो परु याउन
नसके को र वारदात भएको भ ने कुरामा
कुनै काम, घटना, वा अव था य पमा
्
समेत िनजह ले अ यथा के ही भ न नसके को अव था दे ने वा थाहा पाउने यि वा सो काम, घटना वा
छ । साथै िनजह को आ नो मौकाको र अदालतको अव थाबाट पीिडत भएको यि ले कुनै काम वा
बयानसमेत एकआपसमा बािझएको छ । ितवादीले घटनाका स ब धमा मौकामा वा यसको त काल
मौकामा कसरु मा सािबत रही जाहेरी दरखा त, मौकामा अिघ वा पिछ य गरेको कुरा माणमा िलन ह छ
तयार भएका कागजह , िदइएका ितवेदनह तथा भ ने यव था माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा
घटनाको सम व तिु थितसँग िम ने िभड् ने गरी भएअनस
ु ार पिन घटनाका पीिडत र य दश दवु ै
र घटनाको िसलिसलेवार िच ण हने गरी बयान गरी रहेका यी पीिडतह को मौकाको भनाइलाई अदालतमा
िदएका देिख छ । ितवादी आ नो मौकाको बयान आई बकप नगरेको आधारमा मा माणप िलन
वे छाले नलेखाएको भने पिन के कसरी उ बयान निम ने भ न निम ने ।
वे छािवपरीत भयो िनजह ले भ न नसके को र सो
मु ामा िदएका दवु ै जाहेरीको यहोरा अ य
पिु हन स ने अव था रहे भएकोसमेत नदेिखने ।
माणह बाट समिथत भइरहेको छ । य तो अव थामा
हरी आफै ँ ले वा जबरज ती गरी लेखाएको जाहेरवाला अदालतमा आई आ नो जाहेरीको
बयानमा घटनाको व तिु थितसँग मेल खाने िकिसमले समथनमा बकप ग रिदएमा मा जाहेरी स य हने
घटनाको िसलिसलेवार िच ण पिन हन स दैन र र समथनमा बकप गरी निदएमा झु ा हने भनी सबै
य तो बयान अ य मौकामा कागज गन यि ह को मु ामा गो ारा पमा अथ गन निम ने ।
भनाइसँग पिन हबह निम न स छ । यसरी घटनाको
जाहेरी अपराध भएको, हन लागेको वा
व तिु थित तथा प रवेशसँग र मौकामा कागज हने आशंका देिखएको अव थामा हरीलाई िदने
गनह को भनाइसँग मेल खाने गरी आ नो वे छाले जानकारी भएकाले यसका आधारमा हरीले
गरेको मौकाको बयानलाई अ यथा पिु नभएस म आ नो अनस
ु धानको तहिककातको कायअगािड
अदालतमा इ कार गरेकै आधारमा अस य भ न बढाउँदछ । अनस
ु धान तहिककातका ममा संकिलत
निम ने ।
माणह लाई यायको रोहमा परी ण गरी अदालतले
व तिु थित मचु ु काका यि ह ले मौकामा याय स पादन गन हँदा जाहेरी दरखा तको समथनमा
कागज गदा ितवादीह को वारदातमा संल नता रहेको ग रने बकप ले माणको भूिमका खे ने भएपिन अ य
भनी लेखाएकोमा अदालतमा बकप गदा मौकाको माण भई वारदात तथा सोमा संल नता पिु भइरहेको
बकप आफूले लेखाएको नभई लेखेर याएकोमा सही अव थामा जाहेरी दरखा तको समथन हने गरी
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जाहेरवालाले बकप नगरी िदएकै आधारमा वारदातको ३ र ७ नं. बमोिजम जनही ९ (नौ) वष कै द, जनही .
संल नतालाई अ यथा भ न सिकँ दैन । यसरी िमिसल ५०,०००।- (पचास हजार) ज रवानासमेत हने र ऐ.
संल न माण कागजह बाट यी ितवादीह जना को १२ नं. बमोिजम दामासाहीका दरले . २,०००।३ अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु मा संल न रहेको (दईु हजार) ितपूितसमेत पीिडत पा नालाललाई
पिु हन गएकाले पनु रावेदन अदालतले अपहरण तथा भराई िदनेसमेत ठहन ।
कत य यानको कसरु मा यी ितवादीह को संल नता इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
रहेको भनी ठहर गरेको िमलेकै देिख छ । अिभयोग क यटु र : सदु शन साद आचाय
दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी यी ितवादीह ले आ नो इित संवत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदनमा िलएका आधार तथा िजिकरह सँग
सहमत हन नसिकने ।
इजलास नं. ८
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको ३ नं. मा अपहरण गन गराउने मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
यि लाई सात वषदेिख प वषस म कै द र पचास जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-१५८४, ०७१हजार पैयाँदेिख दईु लाख पैयाँस म ज रवाना CR-०११३, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
ह छ भ ने प ट यव था रहे भएको पाइ छ । जयलाल आचाय, जयलाल आचाय िव. नेपाल सरकार
यसरी अपहरणको कसरु मा कै द र ज रवाना दवु ै गन
मतृ कको घटना थल लास जाँच मचु ु कामा
गरी प पमा कानूनी यव था भएको अव थामा टाउकोमा कानिनर रगत लागेको ज तो चोट लागेको,
ितवादीह लाई कै दमा तोक ज रवाना नगरेको तालमु ा ढुङ्गाले हानेज तो भई ४ इ च लामो घाउ,
फै सला सो ज रवाना नगरेको हदस म िमलेको देिखँदैन दािहने आँखामािथ ११/२ इ च कािटएको, टाउकोमा
र ितवादीह लाई जनही .५०,०००।- ज रवाना २/३ ठाउँमा अं.४ इ च जित लामो गिहरो ढुङ्गाले
हने ।
हानेज तो घाउ भएको उ लेख भएको पाइ छ भने
अतः सु िज ला अदालतले यी ितवादीह
शव परी ण ितवेदन हेदा Fall injury causing
राम व प मिु खया िवन, अि बका मिु खया िवन र head injury भनी लेिखएको पाइ छ । शव परी ण
रामजी मिु खया िवनलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार कत य ितवेदनमा अ य घाउ खतसमेत रहे भएको देिखँदा
यानमा कसरु दार ठहराई र अपहरणको कसरु मा ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान
सफाइ िदने गरी गरेको फै सला पनु रावेदन अदालत, लास कृित मचु ु का र शव परी णज ता वत
हेट डाबाट के ही उ टी भई ितवादीह लाई अिभयोग एवम् प रि थितज य माणह बाट पिु
भएको
दाबीअनस
ु ार कत य यान तथा अपहरणमा कसरु दार पाइने ।
ठहराई अपहरणको कसरु मा ज रवानाको सजाय नगरी
घटना िववरण कागज गन मािनसह क न
भएको फै सला सो ज रवानास म नगरेको हकमा के ही कला शाही, कालो अिधकारी, मानबहादरु बोगटी, वीरे
उ टी भई ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी नेपाली, गङ् गा ख ी, अ के ल कटुवालसमेतले घटना
महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. १३ नं. को देहाय ४ वारदातभ दा अिघदेिख मतृ कसँग बसी ितवादीले
अनस
ु ार जनही ज मकै दको सजाय र अपहरण तथा र सी खाएको िनजकै कत यबाट मृ यु भएको हनस छ
शरीरब धक िलनेको महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. को भनी लेखाइिदएको पाइ छ । िनज घटना िववरणका
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मािनस वीरे नेपाली, कालो अिधकारी, गङ् गा ख ी, पीिडतले आफूले ज म िदएको छोरीलाई जबज ती
पनु लाल अिधकारी, क नाकला शाही, पानसरी करणी गरेको देिखन आएबाट ितवादीको पनु रावेदन
अिधकारी, िदपक अिधकारी, मानबहादरु बोगटीले िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ पनु रावेदन
आफूले ग रिदएको घटना िववरण कागज समथन हने अदालत, पाटनले गरेको फै सलालाई अ यथा मा न
गरी अदालतमा बकप ग रिदएका छन् । माण ऐन, निम ने ।
२०३१ को दफा १८ बमोिजम िनजह ले गरेको घटना
मािथ िववेिचत त य, माण र कानूनसमेतको
िववरण कागज माणको पमा हण गनपन
ु हँदा सु आधारमा ितवादी इ बहादरु तामाङलाई जबज ती
कालीकोट िज ला अदालतले यानस ब धी महलको करणीको १ नं. बमोिजमको कसरु गरेको मािणत हन
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय आएकोले िनजलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम
हने ठहर्याको फै सलालाई उ टी गरी आवेश े रत वष बा (१२) कै द हने र ऐजन महलको २ नं.ले
ह यातफ ितवादी जयलाल आचायलाई मल
ु क
ु ऐन, आ नै छोरीलाई जबज ती करणी गरेकोले हाडनाता
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) करणीको १ नं. बमोिजम वष दश (१०) कै दको थप
वष कै दको सजाय हने ठहर्याएको पनु रावेदन सजायसमेत हने साथै पीिडतलाई ितवादीबाट ऐ.
अदालत, जु लाको िमित २०७०।५।२० को फै सला ऐनको १० नं. बमोिजम . पचास हजार (५०,०००)
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार र ितपूित भराइिदने ठहर गरी भएको काठमाड िज ला
ितवादी जयलाल आचायको पनु रावेदन िजिकर पु न अदालतको िमित २०६९।११।२२ को फै सला
नस ने ।
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
२०७१।२।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
क यटु र: िसजन रे मी
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् । नस ने ।
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
इजलास नं. ९
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७३ भदौ१९ गते रोज १ शभु म् ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
दीपककुमार काक , ०७१-CR-०८०८, जबज ती
इजलास नं. १०
करणी, इ बहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
ततु मु ाको स दभमा हेदा ितवादी
१
इ बहादरु तामाङले आ नै वष ३ क नाबािलग मा. या. ी िदपककुमार काक र मा. या. ी के दार
छोरीलाई जबज ती करणी गरेको कुरा जाहेरवालाको साद चािलसे, ०६७-CR-०६८२, ०८४२, कत य
जाहेरी दरखा त, घटना थल मचु ु का, घटना िववरण यान, बेलबहादुर िततुङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल
कागज र पीिडतको वा य परी ण ितवेदनलगायत सरकार िव. बेलबहादुर िततुङसमेत
माणह बाट देिख छ । पीिडत िनजको आ नो
अनस
ु धानको ममा भएको सािबती
सहोदर छोरी भएको र िनज छोरीलाई जबज ती करणी अ य माणबाट समिथत नभएको भ ने पनु रावेदन
गरेका हँदा हाडनाता करणीसमेतमा पन देिखयो । यसथ िजिकर भएकोमा य तो सािबती अ य माणबाट
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समिथत नभएमा माणमा हण गन निम ने हो तर पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा
सो सािबतीअनस
ितवादीह बेलबहादरु िततङ
ु ार भनेकै ठाउँबाट लास बरामद हन,ु
ु , सक
ु राम याङ् तान
जाहेरवाला, मतृ कक ीमती तथा अनस
ु धानका र िहरालाल िथङलाई यानस ब धी महलको १४ नं.
ममा कागज गन यि ह ले अदालतमा बकप बमोिजम जनही १० वष कै दको सजाय हने ठहर्याएको
गदासमेत ितवादी बेलबहादरु िततङ
ु समेतले कुटिपट पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६७।७।१६
गरी मारेको भ नज
ु ता माणबाट सो सािबती को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
समिथत भइरहेको र घटना वारदातमा आफू संल न इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
भएकोमा अदालतमा समेत वीकार ग ररहेको क यटु र: याम साद रे मी
अव था पनु रावेदकको सोस ब धी पनु रावेदन िजिकर इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् ।
वीकारयो य देिखएन । ितवादीह र मतृ कको बीचमा
२
मतृ क पशपु ित भज
े को यानै िलनपु नस मको पूवइिव मा. या. ी िदपककुमार काक र मा. या. ी के दार
ु ल
के ही देिखँदैन । मतृ क काठ काट् नकै लािग जङ् गल साद चािलसे, ०७०-WO-०६६३, उ ेषण,
गएको, जङ् गलबाट काठ काटी याएको र सो काठको कै लास िम िव. म अदालत काठमाड समेत
िवषयमा िववाद भई सोही िववादको कारण त काल
लगातार ३० िदनभ दा बढी ित ानमा
उठेको रस था न नसक ितवादीह ले मतृ क उपि थित नभई गयल भएमा सेवाबाट हटाउन
पशपु ित भज
ु ेललाई कुटिपट गरेको र सोही कुटिपटको सिकनेछ भ ने उ लेख भएको हँदा उ िनयमावलीको
ज रयाबाट पशपु ित भज
ु ेलको मृ यु भएको प पमा यव थाले वत: कामदार कमचारीलाई ३० िदनभ दा
पिु भएको पाइने ।
बढी गयल हने िबि कै हटाइहा ने भ ने होइन,
ततु मु ामा यान मानको मनसाय, यान यसका पिन िनि त सतह पूरा गनपन
ु देिख छ । म
िलनपु नस मको इवी र लक
ु चोरीकन हानेको पिन ऐनको दफा ५१(ग२) मा उ लगातार ३० िदनभ दा
िमिसल संल न माणबाट देिखँदनै । ततु वारदात बढी समयस म ित ानमा उपि थत नभएमा भ ने
पूविनयोिजत ह याको वारदात होइन । मतृ क पशपु ित खराब आचरणमा कारबाही गदा दफा ५३ बमोिजम
भज
ु ेलले जङ् गलबाट काटेर याएको काठको िबँडको सनु वु ाइको मौका िदन प ीकरण सो नपु छ यसरी
स ब धमा भनाभन भई यी ितवादीह ले त काल प ीकरण सो ा जवाफ िदन पिन ७ िदनको याद
उठेको रस था न नसक पशपु ित भज
ु ेललाई कुटिपट िदनपु न ह छ । उ िनयमावलीको िनयम ३७(२)
गदा सोही कुटिपटको चोटले पशपु ित भज
ु ेलको मृ यु बमोिजमको कसरु र दफा ५१(ग२) बमोिजमको कसरु
भएको िमिसल संल न माणबाट देिखँदा ततु एउटै भएको हँदा समान कसरु मा एउटामा सनु वु ाईको
वारदात यानस ब धी महलको १४ नं. अ तगतको मौका िदएर हटाउनपु न र अक मा सनु वु ाइको मौका
कसरु देिखन आयो । ततु वारदात न त पूविनयोिजत निदई हटाउन सिक छ भ ने अथ गन निम ने ।
न त भिवत य नै परेको अव था छ । पूव रसइवीले
रट िनवेदकले िवप ी संजय साद पटेललाई
मानपन
ु िनयत नभएपिन त काल उठेको रसबाट अवकाश िदँदा म ऐन, २०४८ को दफा ५२(ग२) समेत
आवेशमा आई हार गरेको देिखँदा ततु वारदात उ लेख गरी अवकाश िदएको छ । ऐनको उि लिखत
आवेश े रत ह या (Provocational Homicide) को दफाको कसरु ग रसके पिछ दफा ५३ को ि या पूरा
ेणीिभ पन भई सो स ब धमा वादी नेपाल सरकारको गरी मा सेवाबाट हटाउने िनणय गनपन
ु प कानूनी
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यव थालाई अनदेखा गरी म िनयमावली, २०५० तोिकएको रत नपरु याई
ित ानको थायी कामदार
्
को दफा ३७(२) लाई टेक िसधै अवकाश िदन िम छ वा कमचारीको सेवाको अ त गनु हँदैन भ ने यव था
भ नु कानूनस मत हँदैन । म ऐन, २०४८ ले िदएको भई सेवाको सरु ाको याभूत गरेको देिख छ ।
अिधकारअ तगत नै म िनयमावली, २०५० बनेको संजय साद पटेल क पनीको थायी कामदार भएको
देिख छ । िनयमावलीमा उ लेख भएको कसरु ऐनमा र यसरी कानून ितकूल हटाइएको अव थामा
नै ट पमा उ लेख भएको र सोबमोिजम कानूनमा म अदालतमा पनु रावेदन गरेको र म अदालतले
उि लिखत कायिविध पूरा गरी सेवाबाट हटाउने अिधकार े हण गरी भएको िनणय कानूनस मत नै
ट कानूनी यव था हँदा सोही ऐनअ तगत बनेको देिखने ।
िनयमावलीको िबदाका स ब धमा उ लेख ग रएको
क पनीको थायी कामदार वा कमचारीलाई
िनयमलाई टेकेर प ीकरण मा नु आव यक नै छै न सफाइको मौकासमेत निदई सेवाबाट हटाउने
भ न निम ने ।
िनणय गनु र यसउपर म ऐन, २०४८ को दफा
ित ानमा काम गन कामदार कमचारीले ऐन ६०(ग) अनस
ु ार म अदालतले सो िनणय बदर गन
र िनयमावली ारा िनषेध ग रएका काम गरेमा य ता गरी आ नो अिधकार े हण गरी भएको िनणयमा
कामदार वा कमचारीलाई तोिकएको सजाय गन पाउने कुनै कानूनी िु ट देिखएन । यसबाट िनवेदकको
कुरामा िववाद छै न तर यसरी सजाय िदँदा कानून ारा संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात पगु ेको भ ने
िनधा रत ि या पूरा गनपन
ु ह छ । ऐन ारा सेवाबाट आ था नदेिखँदा रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश
हटाउने वा कुनै सजाय िदनअ
ु िघ यसबारे स बि धत जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
कमचारी वा कामदारलाई जानकारी िदनु स बि धत ठहछ । यस अदालतबाट िमित २०७०।१२।१३ मा
ित ानको दािय व हो र य तो दािय वबारे म जारी भएको अ त रम आदेशसमेत वतः िनि य
ऐन, २०४८ को दफा ५३ ले झन् प गरेको छ । हने ।
आफूलाई लागेको अिभयोगबारे जानकारी पाउनु इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
स बि धत कामदार वा कमचारीको अिधकारको िवषय क यटु रः याम साद रे मी
हो र ाकृितक यायको िस ा तको आधारमा समेत इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभु म् ।
य तो अिधकार रा ने ।
ाकृितक यायको िस ा त र ऐनको प
इजलास नं. ११
यव था रहँदा रहँदै पिन िनयममा य तो यव था
नभएको भ नु एकांगी या या हन जा छ । कुनै ऐन
१
िनयमको या या गदा सो ऐन िनयमको स पूण मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
यव था र यसको उ े यको आधारमा गनपछ
ु । एउटा सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०९३७, यान मान
दफा वा िनयमलाई मा टेक अ य दफा वा िनयमको उ ोग, कत य यान, पु य साद िनरौला िव. नेपाल
यव थालाई बेवा ता गरी ऐनको दफा र िनयमको सरकार
या या गन निम ने ।
टाउको ज तो संवेदनशील ठाउँमा िसलौटा
म ऐन, २०४८ को दफा १० मा यो ऐन ज तो ग ङ् गो व तल
ु े हार गदा जो कोहीको पिन
वा यस ऐनअ तगत बनेको िनयम वा िविनयममा मृ यु हने स भावना भएकोमा िसलौटाले मरणास न
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हार गरेकोले सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु नसके को हँदा िनजको दाबी पनु रावेदन िजिकरअनु प
भएको देिखएको र घटना थल मचु ु का, ितवादीको आ नो िनद िषता वा कम सजाय गनपन
ु रहेको भ ने
हरी एवम् अदालतमा भएको बयान, जाहेरवाला उमेश व तिु न ठोस एवम् य माणह को सवदा
अिधकारी र साइ स िनरौलाले सु जाहेरी, मौकाको अभाव रहेकोसमेत देिखँदा िनज ितवादी पनु रावेदक
कागजलाई समिथत हने गरी अदालतमा उपि थत भई पु य साद िनरौलाले दाबी िजिकर िलएअनु प सफाइ
गरेको बकप , ितवादीले मान मनसायले घरमा रहेको वा कम सजाय गन िम ने अव था देिखन नआउने हँदा
िसलौटोले आ नै ीमतीलाई टाउकोमा हार गरी काठमाड िज ला अदालतले िमित २०६९।३।१८ मा
कत य गरी मारेका हन् भनी मौकामा कागज गन सिु म ा गरेको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
ल साल अिधकारी, एकदेव अिधकारीसमेतले मौकामा पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरी िदएको कागज, अदालतसम उपि थत भई सोही इजलास अिधकृतः जयराम े
यहोरा समिथत हने गरी बकप गरी िदएकोसमेतबाट क यटु र: िव णदु वे ी े
ितवादी पु य साद िनरौलाले िनजक प नी रिमला इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
िनरौलालाई कत य गरी मारेको र छोरा साइ स
२
िनरौलालाई यान मान उ ोग गरेको कुरा िमिसल मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
संल न माणबाट पिु भएको अव थामा ितवादीलाई ह रकृ ण काक , ०६७-CR-०३४५, इजाजतिवपरीत
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ (३) नं. काठ ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. सोनालाल
बमोिजम सव सिहत ज म कै दको सजाय गन गरी सु जैसवालसमेत
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सोनालाल
साद जैसवाल, शेष
सदर गन गरेको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
इकरामल
ु हक र धन जय शमा ब जारा ितनैजना
कुनै कुराको कसैले दाबी िजिकर िल छ भने ितवादीह को मौकामा अनस
ु धान अिधकारीसम
सोको ठोस आधार माणबाट पु ट् याई ं स बि धत एवम् अदालतसम भएको बयान िव ेषण गरी
प ले गनपन
ु ह छ । िबना आधार माण दाबी िजिकर हेदा कानूनस मत पमा इजाजत िलनेिदने भई
िलँदैमा मा सफाइ वा कम सजाय गन िम दैन । माण कानूनस मत पमा लोड गरी ढुवानी भएको र
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु आफूह बाट
जसले जनु कुराको दाबी गछ वा िजिकर िल छ भने नभएको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पदछ
आ नो भनाई मािणत गन भार स बि धत प को भ ने ितवादीह को भनाइको िन कष रहेको देिखन
हनेछ भ ने यव था भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार आउँछ । ढुवानी भएको भिनएको काठ कानूनस मत
ितवादीले आफूले दाबी गरेअनस
पमा नै कटान िचरान भएको भ ने कुरा िट.िस.एन.,
ु ार माण पेस गरी
पु ् याई ं गन सके को पाइँदनै । पनु रावेदक ितवादी रौतहटबाट िललाम सकार गरी टाँचा लगाई काठधनी
राि य अनस
ु धान िज ला कायालयमा अनस
ु धान ितवादी शेष इकारामल
ु हकले छोडपज
ु को लािग
सहायक कमचारीका पमा कायरत रहेको र िनजको िदएको िनवेदनमा ितवादी सहायक वन अिधकृत
मानिसक अव था ठीक नभएको भ ने देिखँदनै । सोनालाल साद जैसवालले जाँच गरी छोडपज
ु
यसरी ितवादीले माणको आधारमा पु ् याई गन िदएका, सो छोडपज
ु अनस
ु ार कधनी ितवादी
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धन जय शमाले छोडपज
ु र इजाजत प अनस
ु ार नै पाउने ।
ढुवानीको लािग क िदएको भनेबाट प हन आउँछ । इजलास अिधकृत : िवदरु का ले
यसबाट िववािदत काठको इजाजत तथा ओसारपसार क यटु र : रामशरण ितिमि सना
कानूनस मत पमा भएको देिखन आउने ।
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् ।
िज ला वन कायालय, रौतहटबाट ितवादी
शेष इकारामल
इजलास नं. १४
ु हकले ३७७ थानको ५०८.६५ यू.
िफट काठ ढुवानी गन अनमु ित पाएकोमा बरामद
हँदा इजाजतभ दा बढी ४०४ थानको ५२१.२ यू.
१
िफट देिखन आएको भ नेस ब धमा हेदा काठज तो मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
व तु ठूलो प रमाणमा नापजाँच गदा सानोितनो अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-१०२४, उ ेषण
अ तर हनु वाभािवकै रहेको र ३ ितशतस मको / परमादेश, शारदादेवी पौडेल िव. नेपाल सरकार,
अ तर हनस ने कुरालाई वन पैदावार (काठ दाउरा) सामा य शासन म ालयसमेत
संकलन तथा िब िवतरण िनदिशका, २०५७ (दो ो
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को
संशोधन, २०६४ सिहत) को दफा १६(क)(८) ले ३ उपदफा ३ बमोिजम अिनवाय अवकाशको गणनाको
ितशतभ दा बढी भएमा थप राज व िलई छाड् न स ने योजनको लािग कमचारीको उमेर सेवामा वेश गदा
यव था भएबाट समेत पिु हन आउँछ भने ततु िनजले पेस गरेको शैि क यो यताको माणप मा
मु ामा १२.५५ यू. िफटमा बढी काठ रहेको र सो िकिटएको ज मिदन वा वषबाट हन आएको उमेर वा
सं या सम प रमाणको ३ ितशतभ दा कम रहेको नाग रकताको माणप मा िकिटएको ज मिदन वा
अव थामा इजाजतभ दा बढी ढुवानी भएको भ ने वषबाट हन आएको उमेर वा िनजले भरेको वैयि क
कुरा यित ासङ् िगक देिखँदनै । अिभयोजन प बाट िववरणमा लेिखिदएको ज मिमित वा वषबाट हन
बरामद भएको काठको १६९ थानको २२०.२५ यू. आएको उमेरम ये जनु उमेरबाट िनज पिहले अवकाश
िफटको नाप साइजमा फरक परेको भनी दाबी िलए ह छ सोही आधारमा गणना ग रने कानूनी यव था
पिन कुन टु ाको काठमा कित फरक परेको भनी प भएको देिख छ । उपयु कानूनी यव थाले ट तथा
िववरण खल
ु ाउन नसके को र ५०८.६५ यू. िफट ि िवधारिहत यव था गरेको छ । य तो अव थामा
ढुवानी अनमु ित पाएकोमा १२.५५ यू. िफटमा बढी कानूनी यव थाको प
ावधानको थानमा
अथात् ५२१.२ यू. िफट बरामद भएको अव थामा या याको गु जायस रहँदैन । उि लिखत कागजात,
२२०.२५ यू. िफट काठ छोडपज
ु िवपरीत ढुवानी माणप ह म ये जनु कागजमा उि लिखत ज म
भएको भ ने वादी नेपाल सरकारको भनाइ सम िमितको आधारमा पिहले अवकाश ह छ सोही िमितबाट
काठको प रमाणबाट पिु हन सके को देिखएन । कमचारीको अिनवाय अवकाश हने िनिववाद हने ।
फौजदारी मु ामा वादीको दाबी मािणत गन भार
ततु
अव थामा रट िनवेदकको
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादीमािथ नै रहने नाग रकताको माण प बाहेकको त काल रहेका
हँदा वादी नेपाल सरकारले आ नो दाबी मािणत गन कागजातका आधारमा िनजको अवकाश हने िमित
नसके बाट यी ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको २०७२।१।२ कायम गरी प ाचार भएको भए तापिन
पिु हन नआएको हँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पिछ दािखला भएको नाग रकताको माणप मा
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उि लिखत उमेरका आधारमा अिघ अवकाश हने अिधकार प उपल ध गराउनु भनी िवप ीह का
अव था देिखएकोले सो आधारमा िमित २०७०।८।२५ नाउँमा परमादेश जारी हने ।
देिख लागू हने गरी अिनवाय अवकाश िदने गरी िनणय इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
भएको देिखयो । िनजामती िकताबखानाले आफूसँग क यटु र: रानु पौडेल
भएका कागजको आधारमा अवकाश हने िमित इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
िन य ल गदा भूल वा िु टवश अवकाश हने एउटा
२
िमित कायम गरी प लेखी पठाएकै कारणले मा मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
उमेरको आधारमा अवकाश पाउने िमितको स ब धमा िसंह राउत, ०७१-WO-०६५१, उ ेषण, रामबहादुर
ऐनले गरेको िकटानी र प यव थालाई अ यथा हने िघिमरे िव. अथ म ालयसमेत
गरी अवकाश िमित िनधारण गन कानूनस मत नहने
नाग रक राहत, ितपूित तथा आिथक
देिख छ । तापिन कमचारीलाई िनजको अवकाश हने सहायतास ब धी ( थम संशोधन, २०६८) कायिविध,
एउटा िमित देखाइसके को र सो िमितलाई प रवतन २०६६ नेपाल सरकारले नाग रकलाई िनि त
गरेको िनणय गनपु ूव िनजको पदको काममा रीतपूवक अव थामा दान गन राहत, ितपूित तथा आिथक
िनर तर लगाई कामकाज गराइसके को अव थामा सहायताको यव थालाई पारदश र यायोिचत
िनजले कामकाज ग रसके पिछ पाउने सो अविधको तु याउने उ े यले भ दै मि प रषदबाट
वीकृत
्
तलब, भ ा, चाडपव खचलगायतका पा र िमक भएको िमित २०६८ साल आि न १० गतेदेिख
सिु वधा िनजले पाउँदैन भनी भ नु पिन यायोिचत कायिविध ार भ भएको देिख छ । उ कायिविधमा
मा न नसिकने ।
को अविध भ नाले २०५२ फागनु १ गतेदेिख
ततु अव थामा िनजामती कमचारीको िव ततृ शाि त स झौता हँदाको िमित अथात् २०६३
िनयिु देिख अवकाशस मको स पूण अिभलेख रा ने मङ् िसर ५ गतेस मको अविधलाई बु नपु दछ भनी र
िनजामती िकताबखानाले गरेको अिभलेखको िु ट
पीिडत भ नाले यस कायिविधको योजनको
वा ग तीको प रणाम व प कायालयमा िनयिमत लािग
पीिडत भ नाले को अविधमा सोको
कामकाज गरेको अविधको पा र िमक, भ ासमेतको कारणबाट मृ यु भएका यि का आि तह (प नी वा
सिु वधा िनवेदकबाट सजाय व प िफता ग रनपु छ भनी पित, छोराछोरी, बाबआ
ु मा र सगोल प रवारका अ य
मा नु यायसङ् गत नहने भएकोले रट िनवेदकबाट िमित सद यह ), को ममा अपाङ् ग, अङ् गभङ् ग वा
२०७०।८।२६ गते देिख २०७१।८।१६ स म िनजले घाइते भएका यि ह , का कारणबाट आ नो
उपभोग गरेको तलब भ ासमेतका सिु वधाह को ठाउँ छोडी देशिभ कै अ य ठाउँमा आ त रक पमा
रकम िनजले पाउने िनविृ भरणबाट क ा हने भनी िव थािपत भई बसेका यि तथा प रवारह ,
भएको हदस म िनजामती िकताबखानाको िमित
को अविधमा रत प ह ले िनय णमा िलई
२०७२।२।२७ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हालस म प ा नलागेका वेप ा नाग रक तथा ितनका
ग रिदएको छ । अब िनवेदकले िलए पाएको पा र िमक प रवारह ,
को अविधमा
रत प ह को
सिु वधाह को रकम क ा नगरी िनजले कानूनबमोिजम अपहरणमा परेका यि ह र
को अविधमा
पाउने अ य सिु वधा र रकमह समेत िदई िनविृ भरण
रत प ह ारा स पि ित परु याइएका
यि ,
्
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प रवार तथा सं थालाई बु नपु छ भनी प रभािषत पाउने राहत ितपूित पाउन स दैन वा िम दैन भनी
ग रएको पाइने ।
भ ने अव था यस घटनाको िव मान कृितबाट समेत
अथ म ालयले िमित २०७१।१०।२ मा सिकने अव था छै न । अतः िववेिचत आधार कारणबाट
िनणय गदा चिलत आयकर ऐन, २०५८ को दफा
ततु रट िनवेदनमा आदेश जारी हने अव था
१९ को यव थालाई आधार िलई राहत व प थप देिखने ।
रकम िनकासा िदन नसिकने भनी च.नं. ७२८ िमित
नाग रक राहत, ितपूित तथा आिथक
२०७१।१०।४ बाट भौितक पूवाधार तथा यातायात सहायतास ब धी ( थम संशोधन, २०६८)
म ालयलाई प ाचार भएको देिख छ । उ आयकर कायिविध, २०६६ को करण ४.२ मा ब द वा
ऐन, २०५८, आयकरस ब धी कानूनलाई संशोधन नाकाब दीको समयमा भएका सवारी साधन ितबापत
एक करण गन बनेको िवशेष योजनको ऐन हो । सो ितपूितस ब धी यव था भएको पाइ छ । करण
ऐनको तावनामा मल
ु क
ु को आिथक िवकासको लािग ४.२.१ मा को अविधमा रत प ले आयोजना
राज व सङ् कलन गन ि यालाई भावकारी बनाई गरेको ब द वा नाकाब दीको बेला सरकारले गरेको
राज प रचालनलाई अिभविृ गन आयकरस ब धी आ ानअनु प स चालन ग रएका सावजिनक
कानूनलाई संशोधन र एक करण गरी समयानक
ु ू ल योगका या बु ाहक तथा मालबाहक सवारी साधनह
बनाउन वा छनीय भएकोले भनी िमित २०५८।१२।१९
रत प बाट ित परु याइएकोमा
देहायबमोिजमको
्
मा लालमोहोर र काशन भएको देिख छ । आयकर वग करण मापद डअनस
ु ार मख
ु िज ला अिधकारीले
ऐन, २०५८ को दफा १९ को यव थाअनस
ु ार सवारी ब द वा नाकाब दीको समयमा त कािलन सरकारले
साधनमा २० ितशत ासक ीको ावधान रहेको आ ान गरेअनु प स चालन गदा ित भएको भनी
भ ने कुरा कालमा भएको नाग रकको स पि को प िकटान गरी पठाएको िसफा रसका आधारमा म
ितपूित िदने योजनका लािग बनाएको कायिविधमा तथा यातायात यव था म ालयले स बि धत सवारी
समेत सोही ऐन आकिषत ह छ भ ने अथ म ालयको धनीलाई ितपूित उपल ध गराउनेछ भ ने उ लेख
िनणयको आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
भएको छ । करण ४.२.२ मा सवारी साधनको इि जन,
यसरी उपयु िववेिचत संवैधािनक ावधान यािसससमेत काम नला ने भई पूण पले ित भएको
र
को समयमा भएको ितलाई स बोधन गरी अव थामा ितको ९० ितशत रकम ितपूितबापत
जनतालाई राहत परु याउने
उ े यले नै रा यको उपल ध गराइनेछ भ ने ावधान रहेको पाइ छ । यस
्
तफबाट मि प रषदल
् े िनणय गरी नाग रक राहत, करणबमोिजम ितपूित िदने योजनको लािग ित
ितपूित तथा आिथक सहायतास ब धी ( थम अंक िनधारण गन त रका र ािविधक मू याङ् कनको
संशोधन, २०६८) कायिविध, २०६६ लागू भएको त रका करण ४.१ बमोिजम हनेछ भ ने ावधान
देिख छ । उ कायिविधअनस
पीिडतह लाई रहेको पाइ छ । करण ४.१.३ मा ािविधक
ु ार
राहत ितपूितबापत रकम उपल ध गराएको छै न मू याङ् कनको त रका सू सिहत खल
ु ाइएको पाइने ।
भनी िलिखत जवाफ ततु कताह बाट उ लेख हन
ित भएको बसको ािविधक मू याङ् कन
सके को अव था नहँदा समानबीच असमान अव था
.१०,९७,३७७।- रहेको, अवशेष मू य (scrap
िसजना हने गरी यी िनवेदकलाई रा यका तफबाट value) .४०,०००।- घटाउँदा हन आउने रकम
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.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा िमित २०६२।१२।१४
को सवारी साधन ितको मू याङ् कन फारमबाट
इजलास नं. १५
देिखएको छ । िबमाको स ब धमा कुनै माण पेस
भएको छै न भनी ािविधक मू याङ् कनमा खल
१
ु ाइएको
देिख छ । राहत व प . ८४,०००।- बिु झसके को मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
भनी िनवेदनमा नै खल
ु ाएको देिख छ । भौितक पूवाधार धान म ल, ०६७-CI-०९८६, िनणय दता बदर,
तथा यातायात म ालयले िनवेदकले पाउनु पन बैजनाथ राउत अिहर िव. गोपीचन साह कानू
रकम भु ानीको लािग बार बार अथ म ालयलाई
ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६
िनकासाको लािग प ाचार भएको कुरा िमिसल संल न (५क) मा हेदा “ज गा नापजाँच गदा ितरो नभएको
पेस भएका कागजात र उ म ालयको िलिखत घरज गाको वािम व घरायसी िलखतको आधारबाट
जवाफबाट समेत देिखएको अव था हँदा उ
पाई क तीमा प वषस म आ नो हक जानी अटुट
कायिविधको करण ४.२ बमोिजम राहत ितपूित भोग गरेको र सो अविधमा सो िलखतलाई िलएर कुनै
िदनपु नमा निदई रकम िनकासा िदन नसिकने भ ने अदालतमा नािलस उजरु नपरेको भए सो िलखत
अथ म ालयको िनणयलाई मनािसब र उपयु िनणय रिज ेसन नभएको भए तापिन सो िलखतलाई सदर
भनी मा न नसिकने ।
मानी य तो घरज गा सोही भोगवाला यि को नाउँमा
अतएवः मािथ िववेिचत आधार र दता गनु पनछ....’’ भ ने कानूनी यव था रहेको छ ।
कारणह बाट अथ म ालयको सवारीधनी रामबहादरु यो कानूनी यव था आकिषत हन पनु रावेदक वादीले
िघिमरेलाई ितपूित राहत व प थप रकम िनकासा उ िववािदत िक ा ज गाह मा आफूले अटुट भोग
िदन नसिकने यहोराको िमित २०७१।१०।२ को गरेको पिु हनु पदछ । वादीले आफूले भोग गरेको
िनणय र सो िनणय भौितक पूवाधार तथा यातायात भनी कुनै माण नै पेस गन नसके को र गाउँ िवकास
म ालयलाई जानकारी गराउन च.नं. ७२८ िमित सिमितको कायालयबाट समेत वादीको भोग रहेको छ
२०७१।१०।४ को प समेतबाट िनवेदकको समानता, भ ने माण पेस गन सके को देिखँदैन । िववादका उ
स पि स ब धी हक र पेसा रोजगार गन पाउने हकमा ज गा िक ाह ितवादीको नाममा दतासमेत रहेको
आघात पन गएको देिखँदा उ प लगायत सो प सँग देिखँदा खाली मख
ु कै भरमा एकाका नाममा दता रहेको
स बि धत सो िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा भनी आफै ँ ले वीकारेको ज गा िक ाह मा आ नो
बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदकले िदएको िनवेदन हक भोग रहेको भनी मौिखक दाबीले मा ज गा नाप
मागबमोिजम मािथ िववेिचत कायिविधको करण जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ (५क) को यव था
४.२ बमोिजम ितपूित राहत व पको रकम िनवेदक वादीको हकमा आकिषत हन स ने नदेिखने ।
रामबहादरु िघिमरेलाई िदन कारबाही अिघ बढाउनु
अक तफ २०३४ सालमा भएको
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत घरसारको िलखतलाई अदालतबाट पा रत हने
जारी हने ।
गरी फै सला भएकोले सोहीअनस
ु ार उ िववािदत
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
ज गा िक ा मेरो नाममा नापी हनपु न हो भ ने
क यटु र : ेमबहादरु थापा
वादीको दाबी िजिकरलाई हेदा िमिसल संल न िमित
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभु म् । २०३६।३।३२ मा पसा िज ला अदालतबाट भएको
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फै सलाको राय िकताबको यहोरा यी िववादका ज गा हक छोिडिदएको िलखत गदा गराउँदा रिज ेसन
िक ाह को न बर खु न सके को देिखँदैन साथै गनपन
ु बा या मक कानूनी यव था रहेको छ । सोही
प पमा यी िववािदत िक ाह नै िलखत पास महलको ५ नं. मा रिज ेसन गराउनु पन घरसारको
हने ठहरी फै सला भएको भनी राय िकताबबाट हन िलखत ऐनका यादिभ िलने िदने दवु थ
ै री अड् डामा
स दैन । अदालतमा नािलस परी रिज ेसन ग रिदने गई रिज ेसन गराउनु पछ भ ने कानूनी ावधान
ठहरी फै सला भएकोमा सो फै सलाअनस
ु ार रिज ेसन रहेको छ । य तै रिज ेसनको महलको ६ नं. मा
गनस ब धमा मल
ु क ऐन, द ड सजायको ४४ नं. मा रिज ेसन गराउनु पन घरायसको िलखत यसै महलको
हद याद र कायिविधको बारेमा कानूनी यव था रहेको ५ न बरबमोिजम रिज ेसन गराई िलन सके को रहेनछ
देिख छ । सो द ड सजायको ४४ नं. को कायिविध र भने य तो िलखतबाट कुनै अचल स पि प दाबी
हद यादिभ रिज ेसन पा रत ग रिदनु पन ठहरेको गरेको नािलस ला न स ै न । थैली परेकोमा सो थैली
फै सलालाई अिनवाय पमा काया वयन गन जानु र िलखतबमोिजमको स पि भोग गन नपाएकोमा भोग
पन ह छ । फै सलाअनस
ु ार रिज ेसन गन पज
ु को गन नपाएजितको कानूनबमोिजमको याजसमेत साहले
हकमा यादिभ दरखा त नपरे पज
ु हन नस ने द ड कपालीसरह भराई िलन पाउँछ भ ने कानूनी यव था
सजायको ४४ नं. मा प कानूनी यव था रहेको ।
रहेको हँदा वादीले पेस गरेको घरायसी िलखतलाई
अदालतबाट िलखत पा रत हने ठहरी फै सला मलक
ु ऐन, रिज ेसनको महलमा भएका उ कानूनी
भएको भनी मानेमा पिन सो फै सलाअनस
ु ार उ द ड ावधानह ले कानूनी मा यता िदएको देिखएन ।
सजायको ४४ नं. अनस
ु ार काया वयन गन पनु रावेदक व ततु : िववािदत सािबक िक.नं. ३४ र िक.नं. ३५
वादीले यादिभ दरखा त िदई पज
ु गराउन सके को हाल नापीको िक.नं. २६ र िक.नं. २७ को घरज गामा
कुनै माण नै छै न । राय िकताबमा पिन िववािदत िक ा वादीले पेस गरेको घरायसी िलखतबाट वादीको
प उ लेख नभएको र सो िमितको फै सलाअनस
ु ार हककायम हनस ने देिखँदैन । साथै, ितवादीले समेत
द ड सजायको ४४ नं. को कायिविध र हद यादिभ सो घरायसी िलखतको माणलाई वीकार गरेको पिन
वादीले रिज ेसनको पज
ु िलन नसके को तथा नपाइने ।
मालपोत कायालयबाट घरायसी िलखत पा रत भएकै
अत: उि लिखत त य, कानूनी यव था
नदेिखँदा फै सलाअनस
ु ार िलखत पास हने ठहरेको एवम् िववेचनासमेतको आधारमा वादीको हक नै
भनी वादीले पेस गरेको माणको औिच य देिखन नभएका ज गा िक ाह मा ितवादीकै हक कायम गरी
आएन । फै सला हनल
ु े मा हक कायम हने नभई वादीको अनािधकृत दाबी छुटाई वादी दाबी पु न नस ने
य तो फै सलाअनस
ु ार स बि धत िनकायबाट य तो ठहर्याएको सु पसा िज ला अदालतको फै सलालाई
िलखत पास हनपु न ह छ । यादिभ काया वयन सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
गराउने काय नभएको य तो अदालतको फै सलाले २०५३।३।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा हक िसजना हन स दैन । व ततु : वादीले पेस इजलास अिधकृत : य साद आचाय
गरेको घरायसी िलखतलाई औपचा रक माणको क यटु र: उ रमान राई
पमा हण गन नसिकने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
रिज ेसनको महलको १ नं. को देहाय १
§ यसै लगाउ / कृितका ०६७-CR-०८४६,
अनस
जालसाजी, बैजनाथ राउत अिहर िव.
ु ार पिन िब गरी वा अ कुनै िकिसमले आ नो
49

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, पस
ु -१
गोपीचन साह कानूसमेत भएको मु ामा पिन
िनवेदकले िववादको ज गा िमित
यसैअनस
२०५०।५।३० मा मोितलाल िश पकारसमेतका
ु ार फै सला भएको छ ।
२
यि लाई हालैको बकसप को िलखतको मा यमबाट
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना हकह ता तरण गरेपिछ अंश मु ा र िलखत बदर मु ा
धान म ल, ०६७-CI-१०८४, ज गा दता ग रपाऊँ, परेकोमा अंश मु ाको ितउ र िदँदासमेत मोितलाल
मालपोत कायालय, का क का तफबाट मुख मालपोत िश पकारसमेतबाट आफूले िलएको कजा िफता
अिधकृत िव. च कला के .सी.को मु.स. गन देवराज गरेपिछ ज गा िफता आउने कुरा उ लेख गरेको र सो
ख ी र िमनबहादुर के .सी
अंश मु ामा तायदाती फाँटवारी पेस गदा सगोलको
िववािदत िक.नं. २४१ को ज गा िक ाको स पि भनी िनवेदनमा उि लिखत ज गा हालैको
स ब धमा यस अदालतबाट अिहले नै िनणय गरेमा बकसप ारा घन याम े समेतलाई िदएको भनी सो
मातहत का क िज ला अदालतमा िवचाराधीन ज गामा बनेका घरह ब डा हनपु न भनी देखाएकोमा सो
अव थामा रहेको सावजिनक पत ज गा सावजिनक तायदाती फाँटवारी र वादी मङ् गललाल महजनसमेतले
ग रपाउँ भ ने मु ामा समेत य असर पन जाने । पेस गरेको तायदातीसमेत दवु ै प लाई सनु ाएको
अत: एउटै िक ा ज गामा िविभ न यि ह को देिख छ । सो अंश मु ामा िमित २०५२।९।२६
िनवेदन परेउपर मालपोत कायालय, का क ले मल
मा लिलतपरु िज ला अदालतबाट फै सला हँदा
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १९२ नं. बमोिजम पन आएका िनवेदनह
तायदातीमा उि लिखत िक.नं.१०९, १६२, १६४ र
एकै साथ राखी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) १६७ बनेका घरह समेत ब डा ला ने ठहरी फै सला
बमोिजम उ ज गाको सािबक दता ितरो भोगसमेतका भएकोमा सो फै सला अि तम भई बसेको अव थामा
माणह को आव यक छानिबन गरी पनु : िनणय मङ् गललाल महजनको िमित २०५३।८।१० मा
गन भनी उपि थत प ह लाई तारेख तोक िमिसल फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याई पाउँ भनी लिलतपरु
मालपोत कायालय का क मा पठाउने गरी पनु रावेदन िज ला अदालतमा दरखा त परेको देिख छ । फै सला
अदालत, पोखराबाट िमित २०६७।७।१७ मा भएको काया वयनका लािग परेको िनवेदनमा उि लिखत
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िक ा नं. का ज गाह का स ब धमा िलखत बदर
इजलास अिधकृत: य साद आचाय
मु ा परी उ फै सला काया वयनको िनवेदन मल
ु तबी
क यटु र: उ रमान राई
रहेको भ ने देिखयो । हेराकाजी महजनले िलखत बदर
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
मु ाका ितवादी मोितलाल िश पकार, घन याम े
र ीबहादरु महजनसँग नै िनजह वादी र हेराकाजी
इजलास नं. १७
ितवादी भएको बहाल भराईसमेत मु ामा िमित
२०६१।५।७ मा िमलाप भएपिछ िववादका घर
१
ज गाह पनु ः िनवेदक हेराकाजी महजनका नाउँमा
मा. या. ी आन द मोहन भ राई र मा. या. िमित २०६१।५।८ को राजीनामा िलखतबाट िफता
ी काशमान िसंह राउत, ०६७-WO-०८३३, भई सािबक दतावाला हेराकाजी महजनको नाउँमा दता
उ ेषण / परमादेश, हेराकाजी महजन िव. पुनरावेदन हन आएको देिख छ । यसो हँदा हेरामाया वादी भई
अदालत, पाटनसमेत
चलेको िलखत बदर मु ा िडसिमस भएको भ नेस म
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कुराले सु देिख नै पैतक
ृ देिखई अंश मु ाबाट ब डा ब डा ला ने ठहरेको स पि िज ला अदालत
हने ठहरेका ज गाको अंश हकबाट आशामाया वि चत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ ख को ि या पूरा
ह छ भ न िम ने नदेिखने ।
गरी सगोलको ठहरेको स पि घटबढ भएमा सोसमेत
अंश मु ाको फै सला भएपिछ फै सला समावेश गरी कायम रहेका अंिशयारबीच ब डाप गन
काया वयनको िनवेदन परेको र िलखत बदर मु ाको सिकने हँदा िनवेदनमा उि लिखत घर ज गाह समेत
कारणबाट उ फै सला काया वयनको कारबाही ब डा हने गरी तहिसलदारबाट भएको आदेशलाई
मल
ु तबी रहेको र बहाल भराई पाउँ भ ने मु ामा िमलाप िज ला यायाधीशबाट बदर भएकोमा पनु रावेदन
भएपिछ सो िमलाप बमोिजम यी िनवेदक हेराकाजी अदालतबाट िज ला यायाधीशको आदेश बदर गरी
महजनका नाममा आएका अंश मु ाको तायदाती लिलतपरु िज ला अदालतको िमित २०५२।०९।२६
फाँटवारीमा उि लिखत िववािदत िक ाका ज गाह
को अि तम भई बसेको फै सला काया वयन गनु भनी
यी िनवेदकको िनजी आजनको नभई सगोलको पैतक
ृ भएको िमित २०६७।१०।२० को आदेशमा मल
ु क
ु
स पि हने हँदा सोही स पि २०६१ सालमा यी ऐन, अंशब डाको १८ नं., लेनदेन यवहारको १० नं.
िनवेदकको नाममा पनु ः िफता आएपिछ सो स पि तथा दान बकसको १ र ५ नं.को िु ट नदेिखँदा यस
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १८ नं. बमोिजम अदालतबाट िमित २०६७।११।२५ मा जारी भएको
जनु सक
ु ै अंिशयारले ा गरे पिन य तो स पि अ त रम आदेश िनि य गरी ततु रट िनवेदन
सगोलकै स पि बाट ा गरेको वा बढे बढाएको खारेज हने ।
मा नपु न ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
बमोिजम अ यथा मािणत नभएमा एकाघर सगोलका क यटु र: िसजन रे मी
अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारह का नाममा इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले
२
अनमु ान गन हँदा यी िनवेदकले सगोलको स पि मा. या. ी आन द मोहन भ राई र मा. या.
हक ह ता तरण गदा अंिशयारको म जरु ी िलनपु नमा ी काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०८९८,
निलई हक ह ता तरण गरेको कारणबाट िलखत उ ेषण / परमादेश, सुजा सोतीसमेत िव. िज ला
बदर मु ा परेको र बहाल भराई पाउँ भ ने मु ाको लमजुङ सूयपाल गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ९
मा यमबाट पनु ः ा भएको स पि लाई अंश मु ा ि थत मंगला या पससमेत
च दा अि त वमा नरहेको भनी िनवेदक हेराकाजी
रट िनवेदकह ले ि भवु न िव िव ालय
महजनको िनजी आजनको स पि मा ने निम ने हँदा परी ा िनय ण कायालयबाट कािशत सूचनाको
िनजी आजनको स पि भनी िलएको िनवेदन िजिकर यादिभ ै फाराम भरी द तरु समेत आफू अ ययनरत
र िनवेदकतफका िव ान् कानून यवसायीको बहससँग मंगला या पसमाफत बझ
ु ाइसके को भएपिन परी ामा
सहमत हन नसिकने ।
सहभागी गराउन इ कार गरेको हँदा परमादेशलगायत
तसथ, अंश मु ामा पेस गरेको दवु ै प को उपयु आदेश जारी गरी पाउँ भ ने मु य रट
तायदातीमा उ लेख भएको स पि दवु ै प लाई िनवेदन यहोरा रहेको ततु मु ामा परी ा िनय ण
पर परमा सनु ाएकोमा यसउपर कुनै उजरु ी नपरी कायालयले गोरखाप मा सूचना कािशत गरी
फै सलाले तायदातीमा उि लिखत स पि बमोिजम तोिकिदएको समयिभ रट िनवेदकह ले फाराम पेस
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नगरेको हँदा परी ामा सहभागी गराउन नसिकने भ ने
मूलत: अि तम फै सलासमेतले िवप ीह
मु य िलिखतजवाफ यहोरा देिखन आयो । बहसको बिलराम र रामिवलोचन अंिशयार कायम भएको र
ममा यस अदालतबाट िमित २०७२।२।२८ मा जारी िनज अंिशयारह जीिवत रहेको अव थामा उ
अ त रम आदेशबमोिजम यी िनवेदकह रट िनवेदनमा फै सलालाइ कानूनले िनधारण गरेको हक ह ता तरण
िजिकर िलएको िव.एड. तृतीय वषको परी ामा हने ि याह ; अंशब डाको िलखत रिज ेसन
सामेल भई परी ाफलसमेत कािशत भइसके को पा रत भएको वा अंश िलई िमलाप गरेको वा
भ ने िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाले कानूनबमोिजम अंश छोडप गरेको अव थाको पिु
िनवेदनसमेत िदएकोले िनवेदकले जनु उपचार माग िनवेदकले नगरी सामा य त रकाले छोडप को िनवेदन
गरेको हो सो व ततु ः ा भइसके कोले ततु रट िदई सो िनवेदन सनाखत गरेकै कारणले मा फै सलाले
िनवेदनको औिच य समा भइसके को हँदा रट िनवेदन कायम भएका अंिशयारलाई घटाउन िम ने नदेिखँदा
खारेज हने र यस अदालतबाट िमित २०७२।२।२८ हाल कायम ६ जना अंिशयारलाइ अंिशयारा कायम गरी
मा जारी अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याई िदनु भनी मोरङ िज ला
इजलास अिधकृत : आ मदेव जोशी
अदालतबाट िमित ०६९।१२।२३ मा भएको आदेशमा
क यटु र : च ा ितिम सेना
य त: कुनै संवैधािनक वा कानूनी यव थाको
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । ितकूल भई अ यथा देिखन नआएकोले रट जारी गन
आधार नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
एकल इजलास
िमित २०७०।४।३१ मा भएको आदेश कानूनस मत नै
देिखन आउँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०५२६, इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
उ ेषण / परमादेश, रामआिशष राय िव. शोभाका त क यटु र: िव णदु ेवी े
रायसमेत
इित संवत् २०७२ माघ १८ गते रोज २ शभु म् ।
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